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Cuvînt de deschidere

Stimaţi Oaspeţi,
Dragi Colegi!
Doresc să Vă mulţumesc pentru că aţi acceptat generos invitaţia
noastră de a participa la a XXV-a ediţie a Simpozionului organizat
de Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria. Ediţia a XXV-a
este un reper de continuitate care cred că merită să fie remarcat. Pe
de o parte, pentru a ne arăta respectul faţă de Dumneavoastră, pe
de altă parte, pentru a ne arăta respectul faţă de Noi înşine.
În subvenţionarea evenimentului şi a editării publicaţiilor anuale ale Institutului (Simpozion, Izvorul şi Lumina), ne-a venit în ajutor:
Ministerul Afacerilor Externe Departamentul politici pentru relaţia cu
Românii de Pretutindeni şi Ministerul Resurselor Umane. Ajutorul
instituţiilor pomenite, a făcut posibil, şi în acest an, ca tradiţia organizării simpozioanelor să nu se întrerupă. Mulţumim.
Se împlinesc 25 de ani, de cînd s-a orgnizat primul simpozion.
În 22–23 noiembrie 1991 următorii colegi şi prieteni au ţinut comunicări: Maria Berényi, Ana Borbély, Lucia Borza, Mihaela Bucin,
Elena Csobai, Eva Cozma Frătean, Ştefan Frătean, Marius Maghiar,
Emilia Martin, Gheorghe Petruşan şi Gheorghe Santău. Cu această
mînă de intelectuali români din Ungaria am pornit la drum cu
dorinţa, dar şi cu ambiţia, de a reflecta prin munca noastră istoria,
cultura şi viaţa tradiţională a comunităţii româneşti din Ungaria,
în toate aspectele ei, în care poate fi reconstituită şi valorificată.
Atunci la deschiderea primului simpozion spuneam: „Din toată
inima doresc ca întîlnirile de acest fel să devină o tradiţie, să ne putem aduna în acest cadru an de an. Ar fi bine dacă am găsi căile şi
mijloacele potrivite pentru a promova cele mai de seamă valori ale
culturii, spiritualităţii noastre. Menţinerea noastră etnică e posibilă
doar prin cultură. Cîtă cultură, atîta libertate, atîta democraţie, atîta
toleranţă, atîta conştiinţă de neam.” Simpozionul în plus este un
prilej de simţire românească.
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Un sfert de veac e o picătură în oceanul vast al istoriei şi totuşi,
cînd stai şi gîndeşti, cîtă cheltuială de energie, cîtă fosforescenţă de
spirit, cîte gînduri şi cîte năzuinţe nu împestriţează acest petec de
viaţă. Se spune că timpul nu există, dar viaţa noastră cea de toate zilele este oricum măsurabilă în ani, iar ei dau, pînă la urmă, măsura
lucrurilor şi uneori a faptelor noastre.
După douăzeci şi cinci de ani SIMPOZIONUL şi-a făcut o biografie. Spre surprinderea noastră, el a devenit un fel de bulgăre de
zăpadă, care o ia la vale şi se face din ce în ce mai mare. Colaboratorii Institutului şi colegii, prietenii noştri din România, care ne-au
stat în preajmă, a căror devoţiune şi seriozitate profesională a contat decisiv la apariţia şi la calitatea fiecărui număr al simpozionului, finanţatorii care ne-au sprijinit, au făcut posibilă continuarea
lor, cititorii noştri fideli ştiu bine acest lucru. Le mulţumesc tuturor
şi le sînt recunoscătoare pentru solidaritatea lor.
25 de ani de apariţie a unei publicaţii este realmente un eveniment remarcabil! Mai ales în condiţiile noastre de tranziţie. Aş cuteza a zice: un act de eroism! Cu volumele Simpozion şi cu celelalte
publicaţii ale Institutului, astăzi avem o adevărată BIBLIOTECĂ,
care bibliotecă însumează 91 de volume! Da, chiar dacă la început,
în primii ani, nu au fost decît nişte fascicole. Astăzi, însă, fiecare ediţie se prezintă ca o carte. Şi nu una oarecare, ci o carte de zile mari!
Peste ani, dacă va vrea cineva să afle ce s-a produs în lumea ideilor,
a cercetărilor, a deşteptării etnice şi naţionale în acest segment de
timp şi în această zonă, va descinde în Biblioteca sus amintită şi va
simţi, pe viu, pulsul gîndirii şi simţirii celor care am fost şi sîntem
noi.
Publicaţiile, cărţile noastre sînt editate în cea mai mare parte în
limba română, limbă pe care dorim să o păstrăm înainte de toate. În
aceasta ordine idei, ne alăturăm celor spuse de Constantin Noica:
„Ar merita să facem astfel încît să ne prezentăm cu limba noastră la judecata istoriei, atunci cînd năzuinţele de unificare ale oamenilor şi cerinţele
de uniformizare ale lumii maşinilor vor chema limbile naturale să spună
ce drept de viaţă mai au. Cu limba noastră, noi dăm acea iscusită oglindă a
minţii omeneşti, în care gîndul de totdeauna şi omul de pretutindeni să-şi
vadă chipul. Dacă graiul nostru spune lucruri ce nu s-au rostit în alte limbi,
atunci suntem datori lumii, dar ne suntem datori şi nouă să-l păstrăm viu”.
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Individul nu-şi poate alege locul în care se naşte, limba în care
trăieşte, cultura căreia îi aparţine; omul este însă liber, într-un anumit sens, pentru că nu poate fi decît o „inchidere ce se deschide”, aşa
cum îi plăcea lui Noica să spună. Pentru a da un răspuns cu privire
la ce înseamnă a fi român din Ungaria trebuie să înţelegem mai
mult decît atît. Înseamnă să ne asumăm cultura română, plasîndune un pic în afara ei; acest lucru trebuie să se producă într-un fel
sau altul în sensul acelei dedublări heideggeriene: a iubi înseamnă
a te transforma în obiectul iubirii tale rămînînd în acelaşi timp tu
însuţi.
Această limbă, această cultură, acest trecut trebuie asumat, căci
este ceea ce ne leagă, ne face să fim ceea ce sîntem. Trebuie să ne
păstrăm identitatea! Dacă vorbeam la început de limite, pentru a
duce mai departe cultura română trebuie să facem apel la nelimitele noastre. Căci a fi român din Ungaria înseamnă să simţi mereu
nevoia să te întorci acasă, în cultura şi în limba ta, să-ţi fie dor de
ele atunci cînd le părăseşti şi să te regăseşti pe tine o dată cu ele.
Restul e risipire.
În acest ceas aniversar, trebuie să mărturisim şi aceea că, în viaţa
profesională a fiecăruia dintre noi, se află destule „ziduri părăsite
şi neisprăvite,” peste care dăm, în genere, cînd căutăm, asemenea
lui Manole, locul potrivit pentru o construcţie nouă. Mănăstirile
vieţii nu se fac dintr-o dată. Clădeşti ziua, iar noaptea – intervalul
metamorfozelor primejdioase – tot ce-ai clădit se dărîmă. Depinde
ce faci cu „zidul neisprăvit” din profesia ta, atunci cînd o iei de la
capăt. Cu siguranţă că resturile lui pot fi de folos la o nouă clădire.
Sînt convinsă de faptul că SIMPOZIONUL, cu cele 25 de ediţii
e o cărămidă solidă şi stabilă, în cea ce numim cultură şi identitate
românească din Ungaria.
Cu aceste gînduri declar deschise lucrările Simpozionului jubiliar, al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria.
Giula, 21 noiembrie 2015

Maria Berényi
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Maria Berényi

Activitatea filantropică a familiilor
macedoromâne: Sina şi Dumba
Grecii şi comercianţii macedoromâni de cultură grecească au
venit în număr mare în Imperiul Austriac în secolul al 18-lea, cei
mai mulţi din Moscopole (azi, Voskopoje, în sudul Albaniei), din
Kozani, din Bitolia. Aduceau cu şlepurile cereale din regiunile sudice ale Europei, dar făceau şi comerţ cu piei, pînzeturi, argint şi tot
felul de alte mărfuri şi articole de bazar. Pe atunci, vlahii macedoneni (ţinţari) erau denumiţi cu etnonimul de greci, deoarece greaca reprezenta pentru ei limba de afaceri. În familie, însă, foloseau
aromâna (limba maternă a macedoromânilor), prin acest lucru ei însişi
se delimitau de greci. Centrele economice şi comerciale cele mai
mari ale acestei comunităţi au fost Viena, Buda şi Pesta.1
În noua lor patrie, macedoromânii au adus cu ei o lungă experienţă şi capitaluri pe care le-au valorificat rapid, devenind aproape
pretutindeni un factor catalizator al constituirii unei burghezii comerciale şi financiare. Comerţul le-a adus mari beneficii materiale,
ceea ce le-a înlesneit posibilitatea să controleze o bună parte din
traficul de mărfuri dintre Imperiul Otoman şi cel Habsburgic şi să
acumuleze capitaluri importante. În felul acesta s-a format o pătură subţire dar potentă şi influentă a banului, care, prevalîndu-se de
puterea sa economică, a revendicat drepturi naţionale. Influenţa
lor a fost relevantă, mai ales asupra populaţiei de la oraşe, unde au
pus bazele comerţului. Macedoromânii stabiliţi pe aceste meleaguri nu s-au mărginit însă numai la preocupări negustoreşti, ci au
contribuit împreună cu negustorii greci la menţinerea şi întărirea
Bisericii Ortodoxe. Multe biserici au fost clădite din iniţiativa lor,
şi înzestrate apoi cu icoane, clopote, odăjdii şi multe cărţi sfinte.2
Prin iscusinţa şi hărnicia lor, unii din aceşti colonişti macedoromâni au agonisit averi considerabile. Prosperitatea financiară de
care s-au bucurat unii dintre ei, le-a permis să susţină material
diferite acţiuni şi manifestări culturale româneşti din Austria şi
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Ungaria, să susţină material studenţii români din Transilvania şi
Ungaria, aflaţi la studii la Viena şi Pesta, dar în acelaşi timp să susţină material şi diverse iniţiative care s-au finalizat prin întemeierea unor instituţii reprezentative ale statului maghiar, precum
Podul cu lanţuri, Academia Maghiară, Academia Comercială, sau
Teatrul Naţional Maghiar. Bunăstarea materială şi serviciile pe
care le-au adus patriei de adoptie, au făcut posibilă pătrunderea şi
ascensiunea lor în clasa privilegiată a nobililor, prin obţinerea de
titluri şi ranguri nobiliare. Füves Ödön, pe baza cercetărilor sale, a
enumerat 76 familii greceşti şi macedoromâne din Ungaria, care
au obţinut ranguri nobiliare.3
Aceste colonii s-au afirmat foarte curînd pe plan economic, social şi politic. Din rîndurile acestor colonii sînt recunoscute, pentru
activităţile lor filantropice, politice, economice şi culturale familiile Sina, Grobovsky, Dumba, Nako, Gojdu, Mocioni, etc.
Fiind negustori bogaţi şi iubitori de cultură, macedoromânii din
Austro-Ungaria au contribuit considerabil la mişcarea naţionalculturală românească. Mediul din Viena şi Budapesta a fost favorabil dezvoltării conştiinţei naţionale la aromânii stabiliţi în aceste
două centre.
Dintre familiile distinse din Viena, care au făcut foarte mult şi
pentru cultura şi ştiinţa din Ungaria, le enumerăm pe cele ale lui
Sina şi Dumba.
Una dintre cele mai bogate familii din Ungaria, dar şi din Europa la un moment dat, a ajuns să fie în secolul al 19-lea, familia
Sina. Această familie de macedoromâni, originară din Moscopole,
prin cei patru reprezentanţi ai ei, a contribuit în mod considerabil
la susţinerea şi afirmarea mişcării culturale româneşti din Austria
şi Ungaria, dar şi la susţinerea bisericii ortodoxe din aceste ţări.
Familia Sina a ocupat între 1788–1876 un loc de frunte în colonia
aromânească din Austria. După stabilirea la Viena, a ajuns celebră
în lumea financiară europeană, prin mulţimea întreprinderilor şi
prin marea instituţie financiară creată. Familia baronului Sina a
făcut parte dintre reprezentanţii aromânilor care au făcut o carieră
excepţională în Europa secolelor 18 si 19.
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Povestea familiei Sina începe la Moscopole, la jumătatea secolului al 18-lea, în metropola aromânilor, oraşul cel mai prosper din
Balcani, care în acea vreme devenise placa turnantă a comerţului
între Occident şi Orient, între Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană controlat de Habsburgi şi Imperiul Otoman. Aici îl
găsim pe Simeon Gheorghe Sina, primul dintre bărbaţii familiei
Sina, cei care care aveau să ajungă faimoşi în Europa.
Pe Sina îi putem urmări de la Moscopole la Viena, cu etape la
Sarajevo şi în Croaţia. Baronii Sina de Hodoş şi Chisdia au fost o
familie de bancheri şi întreprinzători pe timpul Imperiului Habsburgic. Ei au fost, pentru mai puţin de un secol, una din cele mai
bogate şi puternice dinastii din punct de vedere economic din imperiu, fiind cei mai crînceni concurenţi a familiei Rothschild. Toţi
succesorii de sex masculin au purtat – vreme de trei generaţii – şi
numele de „Simion”.
La Viena, primul atestat cu numele de Sina a fost Georg Sinna
Popovich în 1780, despre care nu se cunosc foarte multe informaţii.
Însă cel care va face cu adevărat pentru prima data cunoscut numele de Sina în Imperiul Habsburgic este Simion Sina (1753–1822).
El a venit de la Moscopole în Imperiul Habsburgic încă în timpul
Mariei Tereza şi a ajuns la Viena, trecînd prin Bosnia. Era negustor
de bumbac şi tutun turcesc, din care a făcut o avere considerabilă.
S-a născut în anul 1753 în Moscopole. A fost fiul unuia din fruntaşii aromâni, care în anul 1788 a condus un grup de conaţionali pe
drumul emigrării spre nord, în ţinuturile austriece, după ce locurile lor natale au fost devastate de turci şi albanezi. Grupul respectiv
s-a oprit iniţial la Slavonski Brod (actuala Croaţie), iar o parte a
continuat drumul spre Viena sau Pesta.7
Simeon Sina, ca de altfel şi ceilalţi macedoromâni, şi-a adus în
noua patrie şi întreaga avere adunată de mai multe generaţii sub
formă de monede de aur „dosite” în oale cu miere de albine sau
ciubere cu brînză. Profitînd de Edictul de toleranţă emis de împăratul Francisc I, el a dezvoltat rapid o societate de cultivare şi comercializare a tutunului, a bumbacului şi a bunurilor alimentare
şi a sporit averea familiei.
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În felul acesta a reuşit ca banca pe care o va fonda la Viena
să devină a doua din Austria, după cea a lui Rothschild. Pentru
Sina ca şi pentru Rothschild, „marele salt înainte” pare să fi fost
Blocusul continental impus de Napoleon sau mai bine zis arta de
a ocoli blocusul.4 Pe lîngă aceasta, s-a ocupat cu cultivarea tutunului în cantităţi considerabile, după metode moderne. Tutunul era
articolul de care se simţea mare lipsă în epoca războiului rusoturco-austriac. De asemenea, a asigurat o dezvoltare extraordinară
torsului şi ţesutului de bumbac. A ajuns să exporte tutun şi pînze
în Franţa şi Italia.5
Simion a fost căsătorit de două ori. Prima soţie (1782) a fost Irene
Czippe (1767–1793) cu care a avut un fiul, pe Gheorghe Simeon Sina
(1782–1856) iar a doua (1802) a fost Katharina von Gyra (1777–1843).
Cu aceasta a avut de asemenea un fiu, pe Ioan Simeon Sina (1804–
1869).
Siminon Sina a fondat, în 1798, o casă de comerţ angro în Niş .
Începînd cu anul 1803, l-a făcut pe primul său fiu Gheorghe Simeon partener în întreprindere.
După ce s-a mutat la Viena în 1811, bătrînul Sina a devenit supus al imperiului austriac, primind permisiunea de a conduce o
firmă de comerţ angro şi acolo. În consecinţă, a fondat în capitala austriacă „Casa de comerţ angro şi bancară Sina”. După achiziţia
domeniilor din Banat Hodoş şi Chisdia el şi fiii săi au fost ridicaţi, pentru merite deosebite în sprijinirea economică a Ungariei şi
Austriei, în 3 aprilie 1818, la rangul de nobili maghiari cu titlul „de
Hodoş şi Kisdia”.6
În urma morţii tatălui său, în 1822, primul născut, Gheorghe Simeon, a preluat casa bancară sub nume propriu, fratele său vitreg,
Ioan Simeon, rămînînd doar acţionar. La 26 iulie 1832, cei doi fraţi
au fost numiţi baroni maghiari, iar la 8 martie 1838 şi baroni austrieci. De atunci banca s-a denumit „Bankhaus Baron von Sina”. Pe
lîngă aceasta au obţinut, în 1836, dreptul de a purta acest titlu în
Boemia, Moravia şi Silesia.
Primul urmaş a lui Simeon Sina a fost Gheorghe Simeon Sina
(1782–1856). Despre el se spune că „a fost un adevărat geniu comer-
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cial”.8 Prin dezvoltarea afacerilor cu industrializarea bumbacului,
pe care îl importa din Orient, Gheorghe Sina a reuşit, în scurtă
vreme, să domine aproape toată industria, tot comerţul şi mai ales
finanţele din monarhie. Serviciile făcute imperiului, energia investită de Sina în afaceri şi foloasele aduse populaţiei austriece, prin
vastul său sistem comercial şi industrial, l-au făcut pe împăratul
Francisc I ca în anul 1818 să-i recunoască meritele ridicîndu-l şi pe
el, alături de tată, la rangul de cavaler.9
A fost unul din cei mai renumiţi întreprinzători şi bancheri austrieci, membru al Camerei Magnaţilor maghiari, precum şi consul
general grec la Viena, în timpul Imperiului Habsburgic. A fost un
susţinător al artelor şi al arhitecturii vieneze. Baronul a fost considerat ca cel mai bogat om din Austria după familia Rothschild.
Din averea adunată de tatăl său, a construit o prestigioasă bancă. Şi el a fost mare negustor, dar în afară de bumbac şi tutun, a
ştiut să se folosească şi de oportunităţile oferite de produsele ungureşti. Vindea lîna din Ungaria fabricilor cehe şi morave şi furniza tutun unguresc comercianţilor francezi şi italieni. Înainte de
a deveni bancher şi antreprenor, s-a ocupat de construirea căilor
ferate. După în titlul de baron în Ungaria (1822) şi după intrarea
în rîndul magnaţilor unguri, în 1832 a primit şi titlul de baron în
Austria.
Numele lui s-a păstrat pentru posteritate şi datorită faptului că
a fost cel mai asiduu susţinător al proiectelor contelui Széchenyi.
A purtat de grijă nu numai Academiei din Pesta, dar a construit
o academie şi la Atena, pentru greci, cu un milion de forinţi, şi
a cheltuit în jur de două sute de mii de forinţi pentru a dota şi
a asigura funcţionarea Observatorului astronomic din Atena. De
asemenea, a susţinut material multe evenimente de binefacere şi
numeroase iniţiative culturale în Ungaria. Găsim numele lui printre sponsorii Muzeului Naţional, ai Teatrului Naţional, ai Cazinoului Naţional, ai bazilicii Sfîntul Ştefan, dar şi printre fondatorii şi sponsorii unor orfelinate, creşe, spitale, bănci, societăţi de
asigurări din Pesta. I s-a decernat titlul de cetăţean de onoare în
Buda, Arad şi Seghedin. Numele său a rămas înscris şi în lumea
literară şi ştiinţifică. Editarea ziarului Budapesti Szemle, redactat de
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Csengery Antal a pornit cu sprijinul lui. De asemenea, el a fost mecenatul şi abonatul publicaţiilor româneşti din Pesta şi din Viena.
Cu timpul, Gheorghe Simeon Sina a ajuns să posede – în Ungaria, Austria, Cehia, Moravia şi în Principatele Dunărene – 99
domenii cu peste 240.000 iugăre, ce făceau concurenţă domeniilor
conţilor de Eszterházy şi care toate au fost investite cu inventarele „fructus instructus” cele mai bogate. În felul acesta a devenit
nu numai bancherul cel mai bogat al imperiului, ci, totodată, şi
unul din primii latifundiari ai Ungariei. A avut palate superbe în
Ungaria, Austria, Grecia, Italia, Veneţia, Paris şi în toate capitalele
Europei.
În urma dispariţiei familiei Grassalkovich din Gödöllő proprietatea acesteia, cu vestitul palat a fost cumpărată de Sina. Afacerile lui de import şi export erau atît de considerabile, încît plătea,
anual, la vama cisleitană, un milion fl. taxe vamale.10 Casa bancară
Sina a avut legături cu toată Europa şi întreg Orientul. La aceasta
bancă, generalul Kisselef şi-a păstrat, prin 1831, caseta cu valori.
A fost în bune relaţii cu familiile macedoromâne din Pesta. Cu
corifeii Şcolii Ardelene Samuil Micu Clain, Petru Maior şi Gheorghe
Şincai , care erau cenzori şi corectori la Tipografia din Buda, a purtat adeseori discuţii foarte interesante. De asemenea, a finanţat
apariţia cărţilor româneşti la această tipografie, înscriindu-se ca
prenumerant al acestora. (v. Anexe)
Podul cu Lanţuri porneşte peste Dunăre din piaţa Széchenyi. Ideea construirii unui pod care să lege Buda şi Pesta a fost prezentă,
sub diferite forme, pe agenda Locotenenţei, încă din timpul domniei lui Iosif al II-lea (începînd din 1780–1790). Membrii Asociaţiei
pentru pod (Budapesti Hídegyesület), constituită în 1832, l-au ascultat adînc impresionaţi pe groful Széchenyi István, care a arătat că
podul prin construcţie era, pe deoparte, un monument industrial
în domeniul transporturilor, iar pe de altă parte, o realizare tehnică deosebit de modernă, deoarece cu zece ani înainte, nimeni nu ar
fi putut construi un asemenea pod, nicăieri în lume.
Studiul pentru proiectul de construcţie a fost întocmit pe baza
experienţelor adunate de Széchenyi în Anglia. El l-a elogiat pe ban-
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cherul din Viena, Gheorghe Sina, pentru finanţarea construcţiei,
tot aşa cum a elogiat personalităţile, care au avut un rol primordial
în realizarea podului, în persoana a doi englezi cu acelaşi nume:
proiectantul William Tierney Clark şi arhitectul Adam Clark, cei care
au supravegheat lucrările la faţa locului. Dieta a votat începerea
lucrărilor de construcţie prin legea numărul XXVI. din 1836, iar
acestea au început în 1839, piatra de temelie fiind pusă de către comandantul austriac de oşti din timpul războaielor napoleoniene,
arhiducele Carol, pe data de 24 august 1842, în barajul de închidere
de pe malul dinspre Pesta.
Gheorghe Sina, care avea relaţii cu Ungaria, a luat parte la activitatea de reconstrucţie a Budapestei. În calitate de acţionar principal, alături de contele Széchenyi István a contribuit la construirea
Podului cu lanţuri din capitala Ungariei. Este interesant de remarcat
aici că Sina introducea în afacerile sale şi pe alţi macedoromâni, în
special pe descendenţii acelor familii care au părăsit împreună cu
familia sa locurile natale, la 1788, sub conducerea lui Papa-Iani şi
a bătrînului Sina.
Astfel, cînd Gheorghe Simeon Sina a preluat – în calitate de acţionar principal- întreprinderea Podului cu lanţuri din Budapesta, el
s-a adresat pentru confecţionarea furniturii de lemn a construcţiei,
lui A.Popovici din Slovenski-Brod (Slavonia), care nu e altul decît
descendentul lui Papa-Iani, scriindu-i că această nouă concesiune
va fi şi pentru el un cîştig foarte bun.11
Suspendarea podului cu ajutorul lanţurilor s-a realizat în vara
anului 1848. Széchenyi însă nu a mai putut trece peste Podul cu
lanţuri finalizat. Destinul necruţător a făcut ca, pe data de 20 noiembrie 1849, podul să fie inaugurat şi deschis pentru circulaţie de
către generalul Julius Haynau, comandant suprem al împăratului
în timpul represiunilor ce au urmat după lupta pentru independenţă. Cu toate acestea, opera de artă şi-a îndeplinit misiunea istorică, de a uni cele două oraşe surori. Pe pilonul podului au fost
încrustate cu litere de aur numele lui Széchenyi şi, alături, pe merit,
şi cel al macedoromânului Gheorghe Sina.
Proprietarul al unei averi uriaşe, Gheorghe Simion Sina nu a
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putut să nu achiziţioneze şi nenumărate proprietăţi în toate ţările Europei, unde îşi desfăşura activitatea financiară. De cele mai
multe ori, erau domenii ce aparţinuseră unor familii nobile, care
scăpătaseră. Listă acestor domenii, care îi aparţineau în cadrul Imperiului, cuprinde aproape treizeci de proprietăţi. Pentru memorie
vom menţiona cîteva din cele aflate în Transilvania: Bistriţa, Arad,
Topliţa, precum şi domeniul Dudeşti, cumpărat de la familia Dudescu, în Muntenia.
Castelul din Gödöllő, cumpărat de George Sina în 1850, şi moştenit
de Simeon Sina după moartea acestuia, în 1856, nu a fost decît o
investiţie financiară. În cursul celor paisprezece ani cît au fost proprietarii castelului, membrii familiei Sina nu au locuit la Gödöllő
şi, în cele din urmă, l-au vîndut unei bănci belgiene în 1864.
În arhitectura arădeană, un loc deosebit de important îl ocupă
şi azi clădirea Catedralei Ortodoxe Române cu hramul „Naşterea Sf. Ioan Botezatorul”. Biserica a fost construită între anii 1862–
1865, în stil baroc. Lucrările au fost conduse de arhitectul Czigler
Antal,originar din Giula. La ridicarea bisericii, principalii sponsori au fost familia Mocioni şi bancherul Gheorghe Sina de la Viena,
care au făcut donaţii deosebite pentru ridicarea lăcaşului de cult
pentru arădenii, care în acel moment istoric nu aveau o biserică
catedrală.12
În anul 1882, Episcopia Aradului, sub conducerea lui Ioan
Mețianu, a intervenit pe lîngă baroneasa Ifhigenia Sina din Viena
(văduva lui Simeon Sina) pentru a dona diecezei o parte din intravilanul său din Arad pentru construirea unei clădiri noi pentru
Institutul teologic-pedagogic. (v. Anexe). Noua clădire a fost construită pînă în anul 1885, iar din anul școlar 1885–1886 institutul
s-a mutat în noua clădire. Aşa Aradul a beneficiat de generozitatea
familiei Sina.
Domeniul Călacea s-a aflat pentru o perioadă de timp în proprietatea bancherului vienez Gheorghe Sina, cel mai mare proprietar
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din Banat. Acesta a întreţinut relaţii bune cu românii din Călacea,
dar şi cu alţi români de seamă din imperiu, cum ar fi Andrei Şaguna. El s-a dedat mai multor acte de binefacere în favoarea românilor din Călacea, printre care a sprijinit şi biblioteca românească.
Sina a avut merite mari în înfiinţarea Institutului Politehnic (în
prezent Universitatea Tehnică) din Viena. De asemenea, l-a însărcinat pe arhitectul Theophil Hansen cu construcţia observatorului
din Atena (1845) precum cu planificarea unei universităţi în capitala greacă.
Pentru extinderea Bisericii Greceşti din Viena l-a angajat tot pe
arhitectul Teophil Hansen, care îşi desfăşura activitatea la Atena.
Colaborarea fructuoasă cu Hansen l-a determinat pe acesta din
urmă să se stabilească la Viena, unde a realizat proiectul clădirii
Consiliului Imperial din Viena, actuala clădire a Parlamentului
Austriei.
„În capitala Imperiului austro-ungar, Sina construieşte palatul
Sina, în spatele Domnului Sf. Ştefan, pe partea stîngă. Din păcate,
el a ars într-un incendiu şi a fost reconstruit. Actualmente, clădirea aduce cu palatul istoric Sina, dar este puţin diferită. Acest baron Sina de Hodoş şi Chizdia, în calitate de ambadasor, la recepţia
pe care o oferă pentru construcţia palatului, îl invită pe Strauss
să încînte auditoriul cu cîteva compoziţii proprii. În cinstea lui,
Strauss compune polca grecească. Şi azi, dacă intrăm pe pagina
de internet a lui Strauss, vedem că polca grecească a fost compusă în onoarea baronului Sina. La balul de recepţie, cînd Strauss
doreşte să cînte polca grecească, îl întreabă pe baron cui doreşte
să o dedice. E o enigmă şi azi deoarece baronul a spus că o dedică baroanei Maria de Sina de Hodoş şi Chizdia. O săptămînă
întreagă Viena vuieşte deoarece nicio femeie din familia Sina nu
se numea Maria. Nu se ştie nici azi cine era Maria. S-ar putea să fi
fost o fiică rezultată dintr-o legătură extraconjugală a baronului.” 13
La 18 mai 1856, baronul Gheorghe Simeon Sina a murit în vîrstă
de 74 de ani. A fost căsătorit cu Ecaterina Derra14 şi a avut un singur

Simpozion

17

fiu, pe care îl boteză după obiceiul strămoşesc, cu numele bunicului, Simeon. Acestuia îi lăsă întreaga avere, evaluată la circa 80
milioane florini.15
La moartea sa, statul îi datora 3 milioane fl. După George Simon
o stradă a fost denumită, postum, Sinagasse în sectorul vienez 22,
Leopoldstadt (1877), mai înainte Jägergasse.
Întemeietorul Casei Sina, cea de-a doua putere financiară la Viena după Banca Rotschild, Gheorghe Sina a servit ca model pentru
personajul central din romanul „Omul de Aur” (Aranyaember) al
lui Jókai Mór.
Al doilea fiu, provenit din a doua căsătorie a bătrînului Simeon
Sina, Ioan Simeon Sina (1804–1869), a fondat în anii patruzeci al
secolului al 19-lea pe propriatatea sa din Szent-Miklós în Ungaria
una dintre cele mai mari fabrici de zahăr din sfeclă de zahăr din
Austria, a cărei rentabilitate însă a scăzut în timpul anilor extremi.
Avînd pierderi materiale semnificative, a preferat închiderea fabricii.
A rămas însă co-partener al băncii fratelui său, dar cu o anuitate de numai 60.000 fl. pe an. De atunci, vienezii l-au poreclit
întotdeauna, spre deosebire de fratele său vitreg extrem de bogat
Gheorghe, „Sina cel sărac”. Totuşi el a jucat pentru mai mulţi ani
un rol important în societatea vieneză. Ioan Sina a ocupat posturi
oficiale înalte. A fost, între altele, director al Băncii Naţionale, a
căii ferate de stat şi preşedinte al cunoscutei societăţi „Donaudampfschiffahrtsgesellschaft”. Din motive de sănătate, a fost forţat să
demisioneze din toate aceste funcţii la Viena, şi într-o dimineaţă,
la începutul anului 1869, ziarele au raportat, că a murit de apoplexie la micul dejun. Ioan Simeon Sina a fost căsătorit cu Marie von
Nicarussi (n. 6 aprilie 1818), însă soţii nu au avut copii.16
Ca şi alţi membri ai familiei, Ioan Simeon Sina a sprijinit foarte
multe lucrări şi acţiuni de binefacere, printre care enumerăm şi
biserica din Lébény, care în 1841 a fost distrusă într-un incendiu.
El a finanţat întreaga renovare a acesteia, între 1862–1865, ca patron
al parohiei .17 (v. Anexe)
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De asemenea, la fel ca şi fratele său vitreg, Gheorghe, şi el l-a
ajutat, pe Andrei Şaguna, cu care erau rude. În 1858 a donat 600 fl,
pentru ridicarea Catedralei din Sibiu.18
Unicul fiul al lui Gheorghe, Simeon Gheorghe Sina (1810–1876)
a moştenit o avere formidabilă şi a continuat afacerile familiei,
luînd parte activă la orice operă de reorganizare economică sau
financiară a ţării în care a trăit. A fost cel puţin tot atît de renumit
ca tatăl său, fiind recunoscut în domeniul organizării vieţii economice şi financiare, ca şi în crearea de instituţii de binefacere.
A contribuit „cu dărnicie, la înfăptuirea Creditului agrar ungar,
la întemeierea Societăţii de asigurare maghiară, la promovarea
căilor ferate şi a navigaţiei cu vapori, la canalizarea fluviilor, la
ridicarea şi îndreptarea agriculturii, s-a îngrijit de şcoala şi de educaţia poporului, a creat Muzeul Naţional, Spitalul de copii şi alte
spitale, leagăne, orfelinate, Institutul orbilor, Academia comercială, Teatrul Naţional, Conservatorul, Corpul pompierilor, Casina
naţională, Basilica din cartierul Leopold, Casa artelor frumoase şi
mai presus de toate Palatul Academiei de ştiinţe maghiare; toate îi
vestesc numele ca unui întemeietor”.19
Victor Papacostea, în opera citată, scrie astfel: „În faţa acestei
măreţe opere, un glumeţ ar putea spune, că baronul Sina a întemeiat… cu ajutorul ungurilor – statul maghiar însuşi!”20
Simeon Sina între 1856–1876 a dat peste 550.000 fl. pentru scopuri culturale şi filantropice. A ajutat multe întreprinderi culturale
şi bisericeşti din Viena, Pesta, Banat şi Ţările Româneşti. Continuînd tradiţia tatălui său şi el l-a ajutat pe Andrei Şaguna, donînd,
pentru ridicarea Catedralei din Sibiu, 3000 fl.21 A sprijinit ani de-a
rîndul societatea studenţilor români „România Jună” din Viena. (v.
Anexe)
În 1858, pe Simeon Gheorghe Sina îl găsim ca membru în comitetul de direcţie al Academiei Maghiare. La întemeierea acesteia
s-a subscris cu 80.000 fl. Portretul său tronează la loc de cinste în
sala mare a celui mai important edificiu al ştiinţelor, din Ungaria.
Palatul Academiei Ungare de Ştiinţe este o clădire dominantă în
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piaţa Széchenyi. Familiile macedoromâne au contribuit din plin la
realizarea lui. Academia, această citadelă a culturii maghiare, care
avea ambiţia de a orienta dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării, nu dispunea de un sediu permanent în anii 1850. Între
1825–30, academicienii se întruneau încă la Bratislava, în sala nobiliară. La Pesta, Academia a închiriat cîteva săli din palatul Naco,
unde îşi ţinea biblioteca şi erau organizate şedinţele directorilor şi
ale comisiilor. În 1859 s-a iniţiat o colectă publică, la apelul lansat
de contele Dessewffy Emil, preşedintele Academiei din acel timp.22
Însă, chiar înainte de începerea colectei, pe data de 14 august 1858,
baronul Simion Sina, membru al dinastiei macedoromâne Sina, a
donat optzeci de mii de forinţi, aceasta fiind prima şi cea mai mare
donaţie pentru ridicarea edificiului Academiei. Baronul a redactat
la Viena scrisoarea şi Actul de constituire, prin care fixa condiţiile de folosire a donaţiei.23 Pentru recunoaşterea meritelor sale, în
1858, Sina a fost ales membru al conducerii Academiei.
Sina a susţinut şi Teatrul Naţional, acordînd subvenţii chiar şi
pentru institutul de pensii al teatrului. De asemenea, a susţinut
material colecţia de numismatică a Muzeului Naţional, precum şi
pe unii pictori maghiari (Izsó Miklós, Barabás Miklós).24
Deşi era macedoromân, deşi venea des în atingere cu cercurile
aromâneşti din Viena şi Budapesta, deşi luase legătura şi cu societatea românească din Principate, unde avea rude şi prieteni –
totuşi baronul Simeon Sina a fost un mare filoelen. Nu şi-a uitat
patria de origine, devenită între timp Regatul Greciei. Academia
din Atena (pentru care a donat 1.000.000 fl.), o clădire monumentală, este şi contribuţia sa, opera de admiraţie şi iubire închinată spiritului elen, în a cărui renaştere, marele bancher macedoromân a
crezut cu pasiune pînă la moarte. (Aproape de Academie – clădire
neoclasică construită de Hansen, vienez de origine daneză – una
din străzile din centrul Atenei poartă azi numele său.) Recunoscătoare, Grecia îl numeşte ministrul său la Viena, München şi Berlin.
„Această generozitate faţă de Grecia, familia Sina o împarte de
fapt cu alte familii bogate de origine aromână. De pildă familia
Averoff, pentru a nu cita decît pe cea mai ilustră. Aceasta l-a de-
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terminat pe Victor Bérard, celebrul profesor de la „École des Sciences Politiques” din Paris să spună: „Valahii au fost, de 50 de ani,
binefăcătorii elenismului. Aproape toate monumentele din Atena,
Academia, Observatorul, Polytechnion etc. au fost construite de
valahi. Aproape toţi donatorii celebri, ale căror donaţii şi cadouri
au sprijinit statul şi comunităţile greceşti, sunt de rasă valahă: baronul Sina este un valah din Moskopolis; Dumbas e valah din Nikuliţa; Tuşiţă, Sturnari, Averof sunt valahi din Meţovo”.25
Cu toată aplecarea baronului Sina spre patria sa de origine, Principatele româneşti nu i-au rămas cu totul străine. În primul rînd el
avea în Bucureşti rude: familia gramaticului Costache Zehane, care
îi era nepot şi era căsătorit cu Elena Papadopol. În al doilea rînd,
avea relaţii cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Printr-o scrisoare,
Sina îl anunţa pe domnitorul român despre călătoria, pe care vrea
s-o întreprindă în Principate şi despre dorinţa de a investi noi capitaluri în diferite întreprinderi româneşti. În scrisoarea de răspuns
din 28/7 iulie 1865, Cuza îşi exprimă regretul că nu l-a putut întîlni
pe faimosul bancher. Încheind, domnitorul român menţionează
că, venind în ţară, bancherul macedoromân se va convinge personal că marile capitaluri îşi pot găsi o întrebuinţare foarte profitabilă în Principatele-Unite.26
Nobilul a avut deja devreme posibilitatea de a acţiona în afaceri bancare sau industriale independent şi cu bunăvoinţa tatălui
său. După moartea părintelui, el a fost singurul moştenitor al unei
averi imense, dobîndind în societatea austriacă în scurt timp o poziţie în care a fost perceput mai puţin ca proprietar de mari bogăţii, cît mai curînd ca un folositor al banilor pentru cele mai nobile
scopuri. Pe lîngă sprijinul pentru numeroase instituţii publice, el a
susţinut şi promovat mulţi artişti, pictori, scriitori şi sculptori, dar
şi oameni săraci sau cu probleme financiare, oferind din anii 1840,
anual, în medie peste 100.000 de guldeni. De asemenea a mărit,
după preluarea moştenirii sale, salariile angajaţilor săi de peste tot
în mod remarcabil.
În 1857, Simeon de Sina l-a delegat pe cunoscutul arhitect Theophil Hansen, cu cumpărarea terenurilor necesare pentru con-
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strucţia Universităţii de la Atena. Hansen a proiectat planul acestei
clădiri deja la dispoziţia lui Gheorghe Simeon, tatăl lui Simeon.
Apoi baronul a sprijinit financiar cea mai mare parte a construcţiei
universităţii. El i-a obligat printr-un codicil pe moştenitorii săi, ca,
dacă suma de un milion fl., avizată pentru construcţia ei, nu va fi
epuizată pînă la moartea sa, banii rămaşi să fie folosiţi pentru acest
scop.
Simeon Sina, a funcţionat din 1856–1858 ca şi consul general
grec la Viena şi din 1858–1864 ca Ministru Plenipotenţar al Greciei
în Viena, München şi Berlin. Când din cauza bolii a fost obligat
să renunţe la această funcţie, în locul lui a fost numit ginerele său
Grigore Ipsilanti.
În acest timp a condus oficial mai departe Banca Baronilor de
Sina, deşi în realitate l-a delegat să se ocupe de aceasta pe unchiul
său Ioan Sina. După moartea rudei sale, şi-a reluat afacerile. Mai
departe i-a numit testamentar pe prietenii săi apropiaţi, cavalerii
de Metaxa şi de Zechani ca noi şefi ai întreprinderii.27
În afară de preocupările sale de bancher, diplomat şi moşier,
Sina a mai deţinut multe funcţii înalte. Astfel a fost membru al
Casei Magnaţilor din Ungaria, membru al Senatului dirigent al
Academiei de Ştiinţă a Ungariei şi al Academiei de Arte Frumoase
din Viena precum şi director al Consiliului general de credit bancar ungar.
Simeon Gheorghe Sina a murit la 15 august 1876 în noul Palat
Sina, situat în centrul Vienei, pe Hoher Markt 8–9., şi a fost înmormîntat în Austria, în mausoleul familiei din Rappoltskischen.
Cu acest prilej, academicianul Tóth Lőrinc a rostit un panegiric în
numele Academiei Maghiare, care, după aum am arătat, a fost una
din numeroasele fundaţii ale lui Sina.
Al patrulea Sina a fost căsătorit cu fiica proprietarului Constantin Ghyka de Desenfalva, alt fruntaş al coloniei macedoromâne din
Pesta. (Un Ioan Emanuil Ghyca de Desenfalva se găseşte pe lista
celor care alcătuiau la 1819 Eforia fondului şcolar greco-oriental
din Buda.) Din această căsătorie s-au născut 5 fete şi 1 băiat.28 Fiul
şi una din fete au murit.
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„Rămas fără descendenţă masculină, Simeon Gheorghe Sina a
vizat foarte sus pentru cele patru fiice ale sale: va căsători două
dintre ele cu coborîtori din domni fanarioţi – un Ipsilanti şi un
Mavrocordat –, a treia fiică, cu purtătorul unui mare nume autriac, contele de Wimpffen; în fine, ultima dintre fete, cu ducele de
Castries. Această fiică va deveni cumnata unui viitor preşedinte al
Republicii Franceze, mareşalul de Mac-Mahon! Ginerii din aceste
familii atît de înalte au avut grija – cel puţin cei doi occidentali – să
risipească cît ai bate din palme superba zestre a soţiilor lor”29
Astfel, una dintre cele mai mari averi din Europa, devenită zestrea celor patru fete, moştenitoarele ultimului baron Sina de Hodoş şi Chizdia, se va risipi în cele patru zări.
O altă familie macedoromană care a mers pe urmele lui Sina
a fost Dumba. Ea a început cu Sterie Dumba (1794–1870), care
a ajuns cu alţi refugiaţi la Viena, căutandu-şi de lucru la negustorii macedoromâni. După o şedere de scurtă vreme în capitala
Austriei, Sterie Dumba a început afaceri proprii, îndeletnicindu-se
în particular cu importul bumbacului, ceea ce i-a înlesnit crearea
unei industrii textile.30
Sterie Dumba s-a născut în Blatsa, un sat aromânesc în nordul
Greciei. Nemulţumit de orizontul comunei sale natale, a părăsit-o
şi s-a stabilit la Seres, ca argintar, unde s-a mai ocupat cu comerţul de bumbac şi de tutun şi unde a mai făcut şi agricultură, pe
moşia proprie Humondos. Dar destinul a făcut ca, foarte repede,
nemulţumit şi de orizontul îngust pentru el al afacerilor la Seres
şi însufleţit de succesele lui Sina, să părăsească şi acest centru. În
tovărăşia fratelui sau Nicolae, şi-a luat toiagul pribegiei şi, după un
drum de trei luni cu caravanele, a ajuns la Viena, unde, pe la începutul secolului al 19-lea, se va lua la întrecere cu Sina.
S-a angajat în serviciul lui Sina şi, totodată, a lucrat şi pe cont
propriu, în comerţul cu bumbacuri şi piei aduse din Tracia şi Macedonia. Mai tîrziu, au venit şi fraţii săi Teodor – ginerele lui Capechi din Seres – care s-a ocupupat cu acelaşi negoţ şi Rafail, care
a făcut negoţ la Orşova, unde a şi murit fără urmaşi.31
Sterie şi fiii săi Mihail şi Nicolae au deţinut o vreme moşiile Bra-
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gadiru-Teleorman, cu 21000 pogoane (dintre cari 8000 baltă), vîndută în 1910 lui Negroponte, şi alta Afumaţi-Ilfov, vîndută, după
război, tot lui Negroponte.
Dacă blocus-ul continental a îmbogăţit pe mulţi negustori aromâni şi, în special, pe Sina, cu importul de bumbacuri prin Vidin,
războiul de secesiune din America avea, să-i îmbogăţească pe Sina
al III şi pe mulţi alţii, dar, în proporţii considerabile, şi pe membrii familiei Dumba. Războiul american a provocat o mare criză
a bumbacului, resimţită de toată industria textilă din Europa. Şi,
de data aceasta, aromânii au diminuat criza textilă în moharhie.
În vreme ce Simeon Sina se aproviziona cu bumbac pe căile deja
cunoscute de la bunicul şi tatăl său, Sterie Dumba şi ceilalţi au
organizat transportul cu corăbiile pe la Triest, prin reprezentanţi
şi agenţi la Seres, toţi aromâni, între care unchiul lor Valoiani, Sterie Caramciu, Sterie Duro, Kapechi, etc. Bogăţiile realizate au fost
considerabile.
(Se zice că, în urma acestei concurenţe, a intervenit o răceală între Dumba şi Sina, la care a contribuit şi faptul că Dumba a cumpărat moşia Bragadiru în care ţinea mult şi Sina).32
Sterie în 1817 se află deja la Viena. Doi ani mai tîrziu,a întemeiat, împreună cu cei doi fraţi ai săi, o firmă comercială, care apoi a
devenit firma „Gerbüder Dumba” implicată mai ales în relaţiile comerciale dintre Austria şi Imperiul Otoman. Sterie Dumba a dobîndit la Viena o poziţie proeminentă, făcînd parte, între altele, din
conducerea Băncii Naţionale a Austriei. Nu şi-a uitat conaţionalii
aromâni din Grecia, ocupîndu-se de ridicarea învăţămîntului de
acolo. În acelaşi timp, a întreţinut relaţii strînse cu Moldova, unde
a fost numit mare agă. Nu s-a folosit niciodată de acest titlu, dorind să rămînă un simplu cetăţean.33 (De altfel familia Dumba nu a
dorit şi nu a primit titlurile nobiliare ce i-au fost oferite.)
Mihail Dumba (1828–1894) şi fratele său Nicolae, au moştenit
de la tatăl lor, Sterie, banca „Gebruder Dumba” şi au fost în relaţii
cu toate statele din Europa. Mihail a avut fabrică de textile la Tattendorf în Austria de jos.34
Cei doi fii ai lui Sterie Dumba au dobîndit şi poziţii proeminente
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în viaţa economică şi politică a Austriei. Astfel Mihail Dumba a
ajuns chiar director al Băncii Naţionale a Austriei şi consulul general grec în Austria.
Ca şi tatăl lor, fraţii Mihail şi Nicolae Dumba au întreţinut strînse legături economice cu România, fiind proprietarii unor moşii
în Ilfov. Pentru meritele lor în ridicarea producţiei agricole, fraţii
Dumba au fost decoraţi de guvernul României. Nu este de trecut
cu vederea nici contribuţia fraţilor Dumba la educaţia culturală şi
religioasă a ţăranilor de pe moşiile lor.35
Dintre fiii lui Sterie, Nicolae Dumba (1830–1900) a fost un excelent cunoscător al stărilor economice din Austria, dînd ţesătoriilor sale din Wiener Neustadt o nouă organizare şi, fiind în acelaşi
timp, un mare mecenat al artelor. Ca reprezentant al coloniei macedoromâne s-a interesat întotdeauna de nevoile ei, şi, în calitate
de membru în dietă şi în senatul imperial, a susţinut interesele
românilor. La Viena există şi astăzi o stradă care poartă numele
acestei familii: „Dumbastrasse”.36
Nicolae Dumba, renumit comerciant, a fost consilier intim al
împăratului Francisc Iosif şi membru în casa magnaţilor. Fiind un
mare amator de muzică, în 1856 a fost ales vicepreşedinte al Societăţii de muzică. El a protejat Şcoala de pictură din Viena şi îndeosebi pe tînărul pictor Makart. Palatul său a fost, timp îndelungat,
centrul vieţii artistice din Viena. În 1870 a intrat în viaţa politică
şi a făcut o carieră strălucită. Pe lîngă toate, a patronat „România
Jună”, cercul de lectură al studenţilor români din Viena. 37 (v. Anexe).
A devenit o importantă personalitate a vieţii financiare (vicepreşedinte al Băncii Comerciale din Viena), politice (membru al
Parlamentului), dar şi culturale a Austriei, ajungînd unul dintre cei
mai activi sprijinitori, mecena al artei vremii sale. Lista funcţiilor
şi contribuţiilor sale în acest domeniu este impresionantă: conducător al „Kunstverein” (asociaţia artiştilor), curator al unor muze,
iniţiator al ridicării unor construcţii şi monumente (palatul său din
Parkring, care a fost decorat de Gustav Klimt, ale cărui lucrări îm-
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podobesc şi Castelul Peleş), colaborator al „Akademie der bildenen
Kunste” (Academia de Arte Plastice), promotor al unor investigaţii
arheologice, consilier al Ministerului Culturii şi Învăţămîntului,
sprijinitor al unor asociaţii muzicale, între care „Musikverein” (calitate în care a colaborat cu „prietenul său”, bucovineanul Eusebiu
Mandicevschi). Una dintre cele mai importante contribuţii ale lui
Nicolae Dumba se leagă de donarea către Arhiva „Franz Schubert”
a unei importante colecţii de autografe şi manuscrise.38
Pentru milioane de oameni de pe întreg globul, Anul Nou începe cu concertul festiv al Filarmonicii din Viena, dar puţini ştiu
că frumoasa clădire în care are loc concertul există datorită lui
Nicolae Dumba. Wiener Musikverein (Asociaţia Muzicală Vieneză), prescurtată de obicei Musikverein, este o sală de concerte din
districtul Innere Stadt al Vienei, Austria. Ea este sediul orchestrei
Filarmonicii din Viena.
Datorită acusticii sale, „Sala Mare” (în germană Großer Saal)
este considerată una dintre cele mai bune săli de concerte din
lume, alături de Konzerthaus din Berlin, Concertgebouw din Amsterdam, Symphony Hall din Boston şi Teatro Colón din Buenos
Aires. Nici una din aceste săli nu au fost construite în epoca modernă, pornind de la analiza acusticii lor, şi, cu excepţia parţială a
Teatrului Colón cu o formă de potcoavă, toate au o formă lungă,
înaltă şi îngustă.
Această clădire este situată pe Dumbastraße/Bösendorferstraße,
în spatele Hotelului Imperial, lîngă bulevardul Ringstraße şi rîul
Viena, între Bösendorferstraße şi Karlsplatz. Ea a fost construită ca
sală nouă de concerte de către Gesellschaft der Musikfreunde, pe o
bucată de teren pusă la dispoziţie, în 1863, de către împăratul Franz
Joseph I al Austriei. Proiectul său a fost realizat de către Theophil
Hansen în stilul neoclasic al unui templu grecesc antic, cuprinzînd
o sală de concerte şi o sală mai mică pentru muzică de cameră.
Clădirea a fost inaugurată la 6 ianuarie 1870. Cel mai important
donator a fost Nicolae Dumba, al cărui nume a fost dat de către
guvernul austriac uneia dintre străzile din jurul Musikverein.
Nicolae Dumba a rămas în istorie pentru patronajul său în domeniul culturii: construieşte sediul Filarmonicii din Viena, interi-
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orul Academiei din Antena, donează 50.000 de guldeni Societăţii
Corale din Viena, donează peste 200 de manuscrise originale ale
lui Schubert oraşului Viena, etc. Prieten apropiat al lui Wagner,
Strauss (care a compus cunoscutul vals „Dunărea albastră” în palatul Dumba), el l-a descoperit şi susţinut pe Schubert, a fost prieten şi susţinător al lui Klimt, Makart, Kundmann.39
Nu există enciclopedie serioasă a Austriei ori Ungariei care să
nu-i pomenească numele. La 35 de ani, a devenit vicepreşedinte al
Băncii Imperiale. În 1863 s-a căsătoritt cu Maria Manno (1845–1936),
fata macedoromânului Ştefan Manno, marele negustor şi bancher
în Budapesta şi a Constantinei Kapra de Jupa. Din aceasta căsătorie s-a născut unica lor fată, Irina, în 1864.
Tot atunci a fost ales în Dietă şi, la scurt timp, în Senatul Imperial, unde a susţinut, prin discursuri strălucite, interesele Regatului
Român, fiind cel mai generos sprijinitor al tuturor întreprinderilor
culturale şi sociale ale Românilor. Acest Mecena al artelor, a susţinut financiar ridicarea splendidei statui a lui Mozart la Viena şi
a oferit mai bine de 20.000 de ducaţi societăţii literare „Junimea
Română”, societate a studenţilor români din capitala autriacă.40
În anul 1877 Nicolae Dumba împreună cu fratele său, Mihai, şiau construit în orasul Liezen o vilă, proiectată de arhitectul Heinrich von Ferstel. Pictorul Rudolf von Alt, care a fost oaspetele
familiei între 1879 şi 1880, a imortalizează într-un tablou interiorul acestei vile, demolată în anul 1960. După moartea lui Nicolae
Dumba, în 1900, soţia lui Maria s-a retras în acest oraş austriac.
În această vilă şi-a petrecut şi Sofia Ioanovici (soţia lui Gheorghe
Ioanovici de Duleu din Budapesta, fostul secretar de stat şi unul
dintre cei mai buni prieteni ai lui Andrei Şaguna) ultimul an al
vieţii, alături de sora sa. Sofia Ioanovici (născută Manno) moare în
anul 1901, fiind înmormîntată în acest oraş din centrul Austriei.41
De-a lungul timpului proprietarii mai importanţi ai moşiei Bragadiru au fost domnitorul Grigore al IV-lea Ghica (prima parte a
secolului al 19-lea, pînă în anul 1834), doamna Eufrosina Ghica
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– soţia domnitorului (între anii 1840–1855), fraţii Mihail şi Nicolae
Dumba – oameni politici şi mari proprietari din Viena (între anii
1855–1900), Irina Dumba – fiica lui Nicolae Dumba (între anii 1900–
1910), latifundiarul Gheorghe Negroponte (între anii 1910–1930).
Fraţii Dumba au construit în localitatea Bragadiru un conac –
ruinele zidului de împrejmuire există şi azi –, iar în 1898 primăria – azi gradiniţă – precum şi biserica „Sfinţii Voievozi Mihail şi
Gavriil” (înainte în localitate a existat o biserică cu hramul „Sfânta Adormire”, construită de un anume Orbescu, înainte de 1800).
Gheorghe Negroponte a construit un conac pe locul unde fusese
satul Scăeşti, din care însă nu s-a păstrat nimic. Localitatea Bragadiru s-a mărit considerabil după primul război mondial, prin
asimilarea satului Roiba ce se înfiripase în partea sa de sud.42
În comuna Bragadiru a existat, încă din anul 1874, şi un local
modern de şcoală, construit de proprietarii de atunci ai moşiei,
fraţii Mihail şi Nicolae Dumba de la Viena.43
Macedoromânul Nicolae Dumba, consilier al împăratului Francisc Iosif I (1830–1916), „darnicul sprijinitor al artelor la Viena,
darnic din veniturile pe care i le furnizau imensele domenii din
România. Nicolae Dumba a fost preşedintele – şi nu de formă – a
nenumărate comitete culturale şi artistice. În cele mai multe cazuri, el era iniţiatorul. Două dintre cele mai maiestuoase statui din
Viena – a lui Goethe şi a lui Schiller – au fost înălţate graţie muncii
şi jertfelor personale ale lui Dumba. Şi multe din realităţile cele
mai preţioase ale muzeelor vieneze fac parte din tezaurul adunat
de el. Nicolae Dumba punea o pasiune şi o ardoare fără seamăn în
serviciul pe care şi-l impusese: ridicarea artistică a Vienei. De aici i
s-a tras şi moartea. Era bolnav cînd a aflat că la Veneţia se tratează
vînzarea unui foarte preţios obiect istoric şi artistic. El ar fi considerat ca o mare nenorocire ca obiectul să ajungă în altă parte decît
la Viena. Cu tot ordinul medicilor de a evita o asemenea călătorie,
Dumba a alergat la Veneţia. Oboselile şi celelalte neajunsuri ale
voiajului i-au grăbit moartea…”44
Prinţul Rudolf a iniţiat şi patronat o comisie a unei enciclopedii,
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care să descrie Monarhia Austro-Ungară. În cadrul acestui proiect
s-au editat 21 volume. Din partea Ungariei, printre alţii şi Jókai
Mór a fost membru al acesteia. Între coordonatorii acestei monumentale lucrări s-a aflat şi Nicolae Dumba. În martie 1900, a făcut o
vizită la Budapesta, ca să se întîlnească cu autorii maghiari. Atunci
a murit subit, la 23 martie 1900 la Budapesta, în casa cumnatului
său, Gheorghe Ioanovici de Duleu, fostul secretar de stat, casa situată pe strada Király nr. 57.45
Moare la vîrsta de 70 de ani, i se organizează funeralii de stat.
Pentru meritele sale în domeniile artei şi ştiinţei, Nicolae Dumba
a fost înscris în „Cartea de aur” a Vienei. Nicolae Dumba a fost un
mare mecenat al vieţii artistice din Viena. Prin testamentul său, a
donat oraşului Viena valoroasa colecţie de peste 200 de manuscrise muzicale (autografe), îndeosebi ale lui Schubert, al cărui amic
a fost. Dumba a fost ales cetăţean de onoare al oraşului Viena la
25 iulie 1890, şi îşi doarme somnul de veci în Cimitirul central al
oraşului, pe aleea compozitorilor, între J. Brahms şi Johann Strauss
fiul. Trupul său neînsufleţit a fost depus în clădirea Societăţii „Prietenii Muzicii din Viena”, al cărei inimos sprijinitor a fost de-a lungul vieţii sale.
Johann Strauss (fiul) a compus valsul Dunărea Albastră (Kék
Duna keringő) la o premieră în Palatul Dumba pe Ringstrasse.
La dispariţia lui Nicolae Dumba, ziarele vremii îl portretizează
ca fiind unul dintre cei mai importanţi oameni ai secolulului al
19-lea.
Nicolae Dumba, după moartea sa, a lăsat o avere de treizeci de
milioane, printre care multe proprietăţi se găseau în România.46
Nicolae Dumba a fost membru de onoare a mai multor instituţii. Pentru activitatea sa multilaterală a primit mai multe decoraţii,
printre altele:
Membru (1870) şi membru de onoare al Academiei de Arte Frumoase din Viena (1880)
Membru de onoare al Prietenii Societăţii de Muzică din Viena
(1877)
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Cetăţean de onoare al Vienei (25 iulie 1890)
Crucea comandantul lui k. Ordine austro-Imperial de Leopold
Ordonanţa de Fier Crown. Clasa II
Crucea de Cavalerul a Ordinul Franz Joseph
Imperial otoman Mecidiye Medalia Clasa II
Mare Comandor Crucea de k. Greacă Mântuitorul Ordine
Mare Ofiţer al k. Ordinul român al Coroanei de România, etc.47
Precum am amintit, Nicolae Dumba şi soţia sa, Maria Dumba,
născută Manno, a avut o singură fată, pe Irina Dumba (1864–1920),
destul de bolnăvicioasă. În 1887, s-a bolnăvit de o boală pulmonară
cronică, de care a suferit întreaga viaţă. Acest lucru poate să fi fost
principalul motiv pentru care ea a rămas necăsătorită.48
Ultimii ani de viaţă i-a petrecut în Elveţia, la Leysin, în Cantonul Vaud. A murit acolo la 26 martie, 1920. Corpul neînsufleţit
a fost transferat la Viena şi îngropat în mormîntul de onoare al
tatălui ei din Cimitirul Central. Maria Dumba a supravieţuit fiicei
ei şaisprezece ani. A murit la 26 octombrie 1936, în Tattendorf, şi
după trei zile a fost înmormîntată pe partea laterală a soţului şi a
fiicei sale.49
Maria şi Irina au continuat intenţiile nobile ale lui Nicolae Dumba. Toate activităţile care a devenit deja o tradiţie în timpul vieţii
sale au fost menţinute de cele două femei. Irina, ca unică moştenitoare, a încercat să ducă mai departe opera şi activitatea tatălui său.
A depus o muncă de caritate şi de binefacere. A încercat să ducă la
bun sfîrşit lucrurile începute de tatăl său, Nicolae Dumba.
Situată pe malul lacului Afumaţi, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită în anul 1696 de boierul Constantin Cantacuzino, alături de zidul din incintă şi de conac, toate
acestea formînd Ansamblul Fostei Curţi a Stolnicului Constantin
Cantacuzino. Timp de aproape un veac, biserica şi conacul au
fost în proprietatea familiei de boieri Cantacuzino. În 1781, Moşia
Domnească de la Afumaţi (conacul şi biserica) a fost preluată de
Alexandru Vodă Ipsilanti (Domn al Ţării Româneşti şi al Moldovei
în 1774–1782 şi 1796–1797), care a întemeiat aici o mănăstire de mai-
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ci, a construit clopotniţa al cărei clopot este folosit şi în prezent, a ridicat zece chilii pentru călugăriţe şi a împrejmuit curtea bisericii cu
ziduri foarte înalte. În acelaşi timp, Ecaterina Ipsilanti, soţia domnitorului, a ridicat ziduri grandioase pentru cele două intrări (în
partea nordică şi sudică), dar şi zece locuinţe pentru fetele sărace.
În anul 1821 Domeniul de la Afumaţi, moştenit de celălalt Alexandru Ipsilanti (conducătorul grec al revoluţionarilor eterişti), a
fost prădat şi ruinat de armatele turceşti. În 1834, boierul Alecu
Schina a dobîndit biserica şi moşia prin căsătoria cu descendenta
domnitorului Alexandru Ipsilanti, Maria, timp în care cei doi au
donat lăcaşului vase sfinte şi un chivot de argint, păstrate şi azi.
Negustorul Sterie Dumba din Viena (de origine macedoromân)
a cumpărat în 1845 Domeniul de la Afumaţi şi a delimitat proprietatea bisericii cu două ziduri ca mai apoi să o cedeze comunei
Afumaţi, restul moşiei rămînînd în posesia sa.
În anul 1890, fiul lui Sterie Dumba, Nicolae Dumba a început lucrări de restaurare a picturii, de reînnoire a mobilierului şi a stranelor, lucrări care, după cum mărturiseşte inscripţia aşezată în
pridvorul bisericii, au fost duse la capăt de soţia (Maria Dumba născută Manno din Budapesta) şi fiica acestuia, Irina Dumba.50
Un alt membru cunoscut al familiei Dumba, care a dobîndit, în
calitate de diplomat, posturi dintre cele mai proeminente, a fost
Constantin Dumba (1856–1947). El a fost al doilea fiu al lui Theodor Dumba (1818–1880), văr prim cu Nicolae Dumba. ( Constantin
Dumba e nepotul, şi nu fiul lui Nicolae Dumba, cum se scrie greşit
în foarte multe părţi.) După ce a îndeplinit misiuni diplomatice la
Londra, Petersburg, Roma, a devenit şeful misiunii diplomatice a
Austro-Ungariei la Bucureşti, în calitate de consilier de legaţie. În
perioada în care a îndeplinit această funcţie (ianuarie 1894–decembrie 1895), Constantin Dumba s-a confruntat cu serioase probleme,
legate mai ales, de manifestările care au urmat Procesului Memorandumului. După alte misiuni diplomatice la Belgrad, Paris, a
devenit ambasador la Washington. După primul război mondial,
Constantin Dumba a depus, în cadrul Ligii Naţiunilor, eforturi
susţinute pentru asigurarea păcii în Europa.51
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Rolul familiilor macedoromâne, Sina şi Dumba, în dezvoltarea
unei Ungarii şi Austrii burgheze, a comerţului şi a sectorului bancar din Imperiul Austro-Ungar este incontestabil. Propăşirea lor
materială ascendentă a contribuit cu prisosinţă la integrarea lor
socială în cercurile superioare din aceste ţări. Familiile macedoromânilor sosiţi din Balcani au fost unite, chiar după integrarea în
elita urbană ungară şi austriacă. Aceste familii şi-au asumat un rol
din ce în ce mai important în viaţa publică, economică, au jucat un
rol important chiar şi în politica de nivel naţional.
Prin intermediul primelor instituţii create de macedoromâni în
deceniile de început ale secolului al 19-lea, s-au manifestat aceleaşi
tendinţe clare de construire identitară a neamului, de accesare a
valorilor culturii, de dezvoltare a limbii şi a literaturii – ca cele
ale ungurilor şi austriecilor din acele timpuri. Macedoromânii din
Viena şi Budapesta au contribuit de asemenea la crearea sistemului instituţional al naţiunii majoritare, la unele realizări de anvergură ale epocii. Prin ei, Viena şi Pesta au devenit adevărate centre
ale culturii şi vieţii publice româneşti.
Nenumărate clădiri vieneze şi budapestane păstrează şi astăzi
amintirea unei înfloritoare existenţe româneşti, purtată cu demnitate şi mîndrie de iluştrii oameni ale acestor familii nobile care,
odinioară, le-au ridicat, le-au locuit.
În orice caz, faptele, clădirile rămân, peste vremuri, dovada de
netăgăduit că, în capitala ungară şi austriacă, au existat oameni
energici şi inventivi, mînaţi de necruţătoarea istorie din locurile
lor natale, ale Balcanilor şi ale altor locuri, spre aceste plaiuri, pe
care şi-au pus amprenta, oferindu-le culoare, strălucire – căci omul
sfinţeşte locul. Familiile macedoromâne Sina şi Dumba au jucat un
rol important în modernizarea Austriei şi Ungariei, deoarece au
fost avuţi, generoşi şi uniţi.
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ANEXE
FAMILIA SINA

1

Act de donaţiune
În sinodulu eparchialu din anulu curinte Preasânţia Sa Dlu Episcopu diecesanu aduse la cunoscinţa sinodului îngrigirea ce a luatu pentru înfiinţarea unui seminaru diecesanu, în care scopu Pr.
S. S. a recursu la mariuimitatea Dnei Baronesa de Sina, rugîndu-o
ca să doneze ori să cedeze diecesei pre lângă unu preţu moderatu
casele din strada „Sina” şi „Păunii” din Arad pentru fondulu seminarían.
În urmarea acestei rugări Dna Baronesa de Sina prin documentulu din 8/20 Noemvre a. c. în scopulu promovărei culturei
religióse morale a donatu diecesel române gr. or. arădane unu intravilanu de 1000 cadastrale. Cătră acesta, inmediatu lângă acelu intravilanu, consistoriulu eparchialu a cumpărat din realităţile
Dnei Baronese unu locu cu unu magazin mare în preţu de 8000 fl.
v. a. care va fi transformatu în localu seminariulu. Hârtia de douaţiune a Dnei Baronese de Sina este aceasta:
Înspirată de pietate şi condusă de dorinţa mea sinceră de a contribui şi eu după putinţă la lăţirea dumnezeesciloru învăţăturli ale
adevăratei morale creştine, aşa precum se propagă acestea după
principíele bisericeí nóstre greco-orientale – în sînul poporului
aparţinetoriu acestei confessiuni, şi spre a poté şi eu veni în ajutoriu diecesei greco-orientale a Aradului la înfiinţarea unul seminariu în Aradu pentru crescerea preoţiloru şi înveţătoriloru, a cărui
trebuinţă este atât de multu semţită, am aflatu de bine a dona diecesei greco-orientale a Aradului din întravilanulu meu, aflatoru
pre teritoriulu oraşului liberu regiu Arad, descrisu în protocolulu
cărţii funduarie Nr. 143 sub A + 3 Nr. top. 1204 şi constătătoriu din
2666 cadastrale liberu de orice sarcină partea situată cătră strada
Sina cu o suprafaţă în mărime de 1000 cadastrale, aşa precum se
află ea astăzi, şi pre cum se vede din planulu alăturatu, ca parte
întregitoare la acestu documentul în carele partea donată este în-
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cisă între literile A B C D şi colorată galbenu – cu acea destinaţiune
din partea mea ca donatoriă, ca acestu arealu nici odată se nu se
poată întrebuinţa spre altu scopu, decât spre zidirea şi susţinerea
unui seminariu pentru creşcerea preoţiloru şi înveţătoriloru – spre
care scopu şi-a datu deja învoiela şi sinodulu eparchialu gr. or. din
Aradu în şedinţa ţinută la 27 Aprile a c.
La aceasta decisiune a mea mă vedu îndemnată, cu atât mai vârtos, cu
cât prin acesta stradă, care poartă numele neuitatului meu bărbatu se va
orna prin unu institutu demnu, menitu, a promova scopurile, ce le
urmăresce religiunea creştină.
Mai departe me învoiescu, ca numitulu arealu în mărime de
1000 cadastrale fără ulteriora ascultare a mea la cererea şi pre spesele numitei diecese să-se descrie în cartea funduarie, de pre numele meu, se formeze unu complecsu separatu, şi să-se înducă acolo, ca proprietate eschisivă a diecesei greco-orientale a Aradului
pre lângă condiţiunea aretată mai sus, şi se treacă în posessiunea
legală şi eschisivă a acestei diecese.
Pentru adeverirea celoru de sus am semnatu acestu documentu
cu mâna mea proprie, lângă care semnătură urmează şi legalisarea
notarială a subscrierii mele.
Viena, în 8/20. Noemvre 1883.
Ifigenia Baronesa Sina, m. p.
[Biserica şi Şcoala, 1883, nr. 49]

2

Mihai Eminescu: Dare de samă despre mişcarea literară a
românilor în anul 1819
Avem înaintea noastră un volum dintr-un fel de revistă românească, din a. 1820, numită Biblioteca. Acest mănunchi conţine sub
titlul „izvodul cărţii” o dare de samă despre mişcarea spirituală a
românilor în anul 1819. Reproducem următoarele:
(…) Ciudat rol joacă în aceasta dezvoltare „românii din Makedonia,
ce lăcuiesc sub stăpînirea crăimei Ungariei”. Deşi n-au fost dedaţi a
citi româneşte, totuşi cumpără cărţi sau ajută la tipărirea lor. Ei îşi
aduc în biserica din Pesta un preot român din Banat, care asemenea e traducător de cărţi, căci se zice că el va publica un op intitulat
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Teofron. Tot de români macedoneni, între care se află şi „filozofi
întregi” se numără prea învăţatul Dimitrie Darvar (din Viena), „carele mai multe cărţi au dat la lumină în limba grecească”. Emanoil
Ghica de Dejanfalva (tot român) ajută tipărirea unui lexicon sîrbesc,
Simeon Gheorghe Sina cumpără cărţi româneşti pe sama tinerimii din satele sale. Constantin Ghica, Zenobie Pop, în fine Mihail
Boiagi (cunoscutul actor al gramaticei macedoromâne) care scrie
o carte numită Lumea închipuită (Orbis pictus). Ar fi interesant
de-a şti dacă Boiagi n-a scris cumva aceasta carte în dialectul macedonean chiar. Teodor Tyrca dă 5000 fl. Ajutori pentru tipărirea
lexiconului sîrbesc. Tot între macedoromâni se găsesc oameni care
întreţin tineri români cu „hrană, îmbrăcăminte şi ajutorinţă” la
şcoalele superioare din Pesta. Ei sînt fraţi şi se numesc Atanasie
si Constantin Grabovschi. Cel puţin 50 de familii macedoromâne se
văd interesîndu-se de dezvoltarea culturei româneşti
[Convorbiri literare, 4 iulie 1876]

3

Prenumeranţii Bibliotecii Româneşti (1829)
redactată la Buda, de către Zaharia Carcalechi

Viena
Ex.
Împărăteasca şi Crăiască Bibliotecă
1
Prea învăţ, şi mărit. Domn. Bartolomeus Copitar C. C. a
Cărţilor Revizor, şi mădulariu Corespondenţii de înalte
învăţ, din Varşau, şi însoţiet. de Liter. din Cracau
2
Prea măritul Domn Georgie S. Sina Director la Naţional.
Banc şi nobil de Hodoş şi Cizdia
5
Prea învăţ. Prof. D. Mihail Boiagi
1
Cinstiţi Dom. Crippner şi fiul k. k. Priv. Neguţător, mari de
Indich (Văpsele)
1
[Transilvania, 1905, nr. III, p. 128.]

4

Die Romanen der österreichischen Monarchie.
Heft. I–III. Wien, 1849–1851.
Cuprinde o culegere de documente asupra evenimentelor din
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Transilvania din anii 1848-1851 cu rapoartea ale lui Avram Iancu,
Simeon Balint şi Axente Sever, culese în Munţii apuseni.
Cartea a fost redactată de A. T. LAURIAN, iar după alţii de Ioan
Maiorescu şi tipărită cu banii baronului SINA.
B. Acad. Rom. Bucureşti S. 6557–8577 şi alte exemplare
[A. Veress, Bibliografia română-ungară,vol. 3. Românii în literatura
ungară şi ungurii în literatura română: 1939–1878, Bucureşti, 1935]

5

Marele foc din 1847 (Bucuresti)
(…) Bancherii şi oamenii de afaceri au dat: M. Obrenovici,
cneazul sârb (31.500 lei), fraţii Ghermani (22.650), fraţii Xenocrat
(6.300), L. Zerlendi (3.150), baronul Sina din Viena, prin Gh. Opran
(20.000), Hagi Pop, pe aceeaşi cale (2.000). Hillel Manoah, bancherul al cărui contoar arsese deopotrivă, a constituit un comitet care
a strâns ajutoare din Moldova, împreună cu spătarul Vasilache
Alecsandri, din străinătate şi de la Giurgiu (…)
[http://www.bibmet.ro/Uploads/Biblioteca_Bucurestilor_2005_nr3.
pdf]

6

A kolera pusztít, a kiegyezés fellendülést hoz
(…) 1841-ben hatalmas tűzvész pusztított a faluban, 86 épület
égett le, a két templom is súlyos károkat szenvedett.
1844 tavaszán báró Sina György és testvéröccse, báró Sina János vásárolták meg a lébény-szentmiklósi uradalmat. Az új tulajdonosok már 1845-ben hozzákezdtek egy később európai hírűvé
lett cukorgyár, a „Fabrika” építéséhez. Az üzem – amely Európa
ekkor legnagyobb és legjobban vezetett cukorgyára volt – a hatvanas évtizedben jelentkező pénzügyi válság és az európai piacot is
elárasztó, olcsó amerikai nádcukor következtében tönkrement, így
1865-ben beszüntette működését.
1848 márciusában a forradalmi lelkesedés Lébényt is megérintette, 152 lébényi férfi jelentkezett a nemzetőrség soraiba, és a honvédsereg tagjaként 29 lébényi férfi vett részt a küzdelmekben. A
háborús viszontagságok mellett a kolera is sújtotta a települést.
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1862-64 között, három éven át zajlottak a Sina János által 20 000
forinttal támogatott helyreállítási, felújítási munkák a Szent Jakabtemplom belső tereiben. 1872-ben megkezdték és 1879-re befejezték a műemléktemplom külső restaurálását is. Ekkor nyerte el a
templom mai formáját.
A kiegyezést követő gazdasági fellendülés hatása Lébényben
is megmutatkozott. Gyarapodtak a gazdák, épült, szépült, fejlődött a falu. 1890-ben 420 ház volt a községben, lakosainak száma
2800. Közben a Sina-uradalom is gazdát cserélt, 1884 végén gróf
Wenckheim Frigyes és felesége, Wenckheim Krisztina vásárolta
meg. 1 800 000 forintot fizettek érte.
[lebeny.hu/tortenet/a-kolera-pusztit-a-kiegyezes-fellendulesthoz]

6

Sina János (Niš 1804. január 16. – Bécs 1869. május 4.)
Sina György bankár, kereskedő féltestvére. 1842-ben vásárolta
meg Sina György féltestvérével együtt a mosonszentmiklósi kastélyt és uradalmat. A Sina testvérek 1849-ben megalapították a
mosonszentmiklósi cukorgyárat, amely akkor Európa legnagyobb
cukorgyára volt, amely másfél évtizedig uralta Bécs és Pest-Buda cukorpiacát. Az üzem működtetéséhez, amely a kor minden
technikai újításait is felhasználta, Morvaországból hozattak nagy
számban szakmunkásokat. 1856-tól Sina János vette át egyedüliként a birtok és gyár irányítását. A templom kegyuraként jelentős
összeggel támogatta a mosonszentmiklósi templom toronysisakjának cseréjét és a lébényi templom restaurálását. A lébényi evangélikusok iskolaépítésére is több ezer téglát adományozott. Ő alapította Ásványráró mellett a róla elnevezett János-majort. Halála
után örökébe Mosonszentmiklóson Sina Simon lépett
Moson Megyei Életrajzi Lexikon
[http://mmel.nansoft.hu/?o=szc&c=522#C522]
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FAMILIA DUMBA
7

Familia Dumba şi Viena.
— Comunicare de H. P. P. —
Câţi din românii, cari au trăit în Viena şi s’au bucurat de frumuseţile artistice şi de parcurile minunate ale acestui oraş, vor şti că
dacă oraşul acesta a adunat atâtea bogăţii de artă şi dacă are atâtea
monumente de seamă şi parcuri, pentru cari îl poate invidia multe
oraşe mari – este a se mulţumi, în mare parte, şi unei familii de
aromâni, familiei Dumba?
E cu cale să ne reamintim faptul acesta istoric, mai cu seamă
acum, când contribuţia noastră la fostul imperiu habsburgic trebue să fie cât se poate de evidenţiată, ca să se vadă marea nedreptate
ce ni s’a făcut ca neam.
Mai mult decât oricare document oferit din partea românească
va putea pleda pentru noi un articol scris în 1915 în jurnalul vienez »Neue Freie Presse«, care – se ştie – numai binevoitor nu ne-a
fost. Foiletonul, din care traducem părţile marcante e intitulat „Die
Damba” (cei din familia Dumba) şi e scris de criticul şi esteticianul
Hugo Wittmann, colaboratorul stabil al jurnalului, care subscria cu
iniţiala cunoscută: W.).
Cele ce constată criticul vienez trebue să fie luate la cunoştinţă de opinia noastră publică, deoarece este o contribuţie a noastră
la frumuseţile Vienei, o contribuţie, care nu poate fi desconsiderată. De sigur, cum spune şi H. Wittmann, artiştii vienezi nu au
fost plăsmuiţi de mecenaţii Dumba, dar tot atât de adevărat este
că evoluţia artistică a fost sprijinită din greu de această familie de
neguţători bogaţi cu gust de artă, ca familiile neguţătoreşti italiene
ale Renaşterei.
Aici mai amintim că familia Dumba a fost o sprijinitoare mare a
societăţii studenţeşti »România Jună« din Viena şi că ani îndelungaţi a fost protectorul de onoare al serbărilor şi balurilor »membrul
în consiliul imperial Nic. Dumba«. »Tata Dumba« a ajutat pe mulţi
studenţi români, iar la jubileul de 25 de ani a fost protectorul societăţii »România Jună« (1896).
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Urmeze câteva pasagii marcante din art. menţionat (31 Oct.
1915): »Aromânii… se zice că sunt foarte iubiţi în Balcani. Sunt tari
în negoţ, deştepţi în comerţ, dăruiţi cu spirit negustoresc şi la curtea Sultanului mulţi din ei au arătat ce poate să aducă sârguinţa şi
perseveranţa, dacă sunt sprijinite de raţiune, deşteptăciune şi de o
anumită artă de vieaţă, vicleană. Despre aceasta ştim să povestim,
de altfel, noi, cei din Viena, o poveste şi mai frumoasă. Putem să
exemplificăm cu două dovezi strălucite că chiar şi dintr’un macedonean luat de atât de departe poate să ajungă un vienez bun, un
vienez autentic şi adevărat, un vienez excelent – e vorba (de familiile) Sina şi Dumba.
Mai cu seamă numele ultim ne sună urechilor noastre ca şi când
ar avea sunetul autohton întreg. O seamă de bărbaţi de valoare l-au
purtat şi-1 mai poartă încă, fiecare remarcabil în felul său şi unul
din purtătorii numelui acestuia a fost chiar vestit intre vienezi,
mai mult decât aceasta, a fost popular. »Dumba«, spuneai de câteori vorbeai despre el, sau »der Nickel Dumba«, şi marii bărbaţi din
piatră şi din aramă: Schubert, Mozart, Beethoven, Makart se cutremurau pe piedestale lor de câteori auzeau numele, fiindcă bărbatului acestuia îi mulţumeau doară fondarea monumentelor lor.
Dacă era vorba să se grăbească întruparea vre-unei opere de
bun-obştesc, sau chiar o întreprindere artistică şi dacă la început,
nu înainta întreprinderea, nu se temea nimeni de rezultatei cel
bun, fiindcă fiecare gândea: »Dumba are s’o facă«. Şi o »făcea«, întotdeauna şi de câteori i se da prilejul. De ce se atingea el, puteai
fi sigur că o să reuşească. Se pricepea, cunoştea taina cum sileşti
norocul să te asculte, în urma puterii unui surîs. Chiar numai numele lui era o promisiune de victorie şi niciodată nu s-a întâmplat
ca să nu se fi ţinut de promisiune.
De sigur trăiesc încă sute între noi, cari l-au cunoscut în floarea
bărbăţiei sale. A fost un bărbat nespus de frumos (wunderschdn),
de sigur unul din cei mai frumoşi din câţi au trăit vreodată. Şi calitatea aceasta corporală, care apare atât de adeseori împărechiată
cu proprietăţi sufleteşti neprietinoase şi – în urma acestora – are
o influinţă mai curând respingătoare, decât atractivă – n’a avut la
dânsul nici un gust respingător. Era cu desăvârşire scutit de o va-
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nitate idioată şi in relaţiile sale cu oamenii se arăta atât de natural
şi de vienez, aşa de gemutlich vienez (cu bonhomie v.), iar în colţul
gurii avea un surîs aşa de fin, ştrengăresc-vienez, când conversa,
încât uitai tot ce va fi fost omul acesta, şi pe bărbatul cel frumos, şi
pe cel bogat, şi pe acela, care ocupa nenumărate posturi de onoare,
mai pe urmă şi pe acela de Excelenţa sa dl consilier intim, şi vedeai
numai şi numai pe unul singur, pe Dumba, pe vienezul vienez din
Macedonia. Ceva exotic tot mai plana împrejurul lui, deşi numai
împrejurul exteriorului lui. Culoarea brunetă a feţii, strălucitoare
mat ca abanosul, – noaptea neagră a părului şi bărbii lui, focul întunecat al ochilor – toate adevereau fără de apel că antecesorilor
omului acestuia le-a lucit un soare mai sudic. În internul lui un
vienez, cel mai bun de pe lume, a rămas în afară... exemplarul de
lux al unui om din Balcani, omul cel frumos din munţii Haemos.
Dacă a curs sânge grecesc în vinele lui, cine o poate şti? Ca să
te cunoşti în labirintul acela de popoare a peninsulei aceleia, trece
aproape peste puterile omeneşti. L-am ţinea bucuros mai curând
de descendentul rămăşiţei aceleia de popor interesant şi străvechi
a aromânilor sau a macedo-valahilor, de cari am vorbit mai sus şi
de care se ţine, de sigur, şi familia Sina.
Sineştii au venit încă înainte de Dumba în Austria. Bătrânul
Sina, bunicul baronului Sina, mort în 1876, a fost antecesorul, înaintaşul, lui i-a urmat, venit încă de şi mai jos, din sud – din Larissa
în Tessalia – aşa se zice – tatăl lui Nicolae Dumba al nostru, fondatorul casei comerciale celei mari, posesorul a mai multe fabrici şi
fabrici de tors, ziditorul palatului familiar din colţul străzii Zetlitz
şi a bulevardului (Ring) împăratului Wilhflm, consul general otoman, de altfel numit, simplu de tot, Sterio (Sterie) Dumba, nu baron, nu domnul de…, ci simplu, burghez, Sterie Dumba. întocmai
ca bătrânul Sina a venit şi el ca copil sărac pe un car plin de bumbac până la Viena. Şi-a cerşit de la căruţaşi reşedinţa-i aieriană din
vârful carului, s’a vârât astfel, ca un contrabandist, în felul acesta
vesel, de calfă de meseriaş, în ţară străină, unde-l aşteptau milioanele.
Sterie Dumba a murit în 1870. Ioan Nordmann al nostru, crescătorul fiilor săi, ni l-a descris într’un panegric, ca pe neguţătorul cu
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vederi largi, ca pe unul din acei atotputernici ai pieţei comerciale,
precum puteau să înflorească în vechile oraşe germane imperiale.
Când s’au întreprins primele încercări în Austria cu fabricele de
tors şi când oprirea continentală a mărfurilor ieftine a mutat vămile obicinuite, s’a hotărât el să deschidă, pe riscul propriu, o cale
comercială spre Orient. A introdus bumbac macedonean şi acesta a fost izvorul bogăţiei sale. Şi-a probat destoinicia şi în export,
aprovizionând Turcia cu napi de zahăr. Era neobosit în sfătuirea
austriacilor şi a ungurilor că teritorul lor mondial şi acela al Orientului sunt avizate unul la altul şi ceeace învăţa pe alţii a dovedit-o
singur cu fapta-i rodnică.
Fiul său, Nicolae, a rămas credincios bumbacului şi tot aşa nici
sfecla n’a avut să se plângă că ar fi desconsiderată din partea lui. Şi
pentru dânsul erau negoţul şi industria profesiuni serioase; cumpăra şi vindea, socotea la procente şi procente la procente, supraveghia cu ochii în patru şiruri nesfârşite de fusuri, cari sfârăiau
în fabrică, în cele negustoreşti jucă însă, totuş, rolul unui epigon.
Scopul cel mai propriu, cel mai adevărat al vieţii sale pământene a
fost acela de a iubi arta şi de a ajutora cu toată dragostea pe artişti
şi să dispună peste artă şi artişti ca pe provedinţă vecinie activă,
care nu refuză niciodată. Într’o artă cel puţin, în aceea a muzicei, se
apropia până la rangul unui artist. (Urmează câteva laude la vocea
lui de tenor – cum cânta din Schubert şi cum »toate-inimile sburau
spre el«, când îl ascultau în saloane.) Şi era aceeaş voce, care în ziua
următoare găsea accente puternice, în »Landtag«, împotriva intoleranţei şi a puterii întunerecului, care discuta cu cunoştinţe de
specialist bugetul statului, în »Reichstag«, sau care refera despre
labirintul politicei externe, în delegaţiuni. În fiecare din domeniile
acestea a prestat ceva remarcabil (stellte er seinen Mann), inima lui
însă bătea pentru artă. Era cuprins de un extaz aproape tot atât de
mare când era vorba de pictură, ca şi de muzică, şi nu mai puţin
pentru literatură, cât pentru arta severă a sculpturii. Totdeauna,
nu numai cu cuvântul, ci şi cu fapta. Ca preşedinte a »societăţii
de cântări de bărbaţi, vieneze« (»Wiener Mănnergesangverein«) a
adus la bun sfârşit proiectul ridicării unui monument lui Schubert
în parcul orăşenesc, şi pentru opera de artă a găsit totodată şi pe ar-
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tistul, pe atunci încă tînăr, aproape necunoscut, Carol Kundmann.
A sprijinit în activitatea lor pe Tilgner, Weyr, Hellmer (trei
sculptori remarcabili – Trad.) La începuturile lor şi pentru tînărul
(pictor) Makart ar fi sărit în foc, atât de entuziasmat era el de minunăţia de culori, cu care umplea iubitul zeilor pânzele sale gigantice
şi puternice. Nu 1-a făcut pe Makart, fiindcă un artist ajunge el
însuş prin sine, dar i-a ajutat să se ridice cât mai repede«.
(Urmează o descriere amănunţită cum a comandat lucrări de
artă dela Makart, cu toate că nu primea dela tatăl său, bătrânul
Dumba, bani prea mulţi, ca să-i risipească. O glumă reuşită îl arată
ca pe neguţătorul, care se pricepe şi la negoţ: cum s’a rămăşit odată
că un portretist scump are să-l portreteze pe lângă preţul obicinuit a-i cere de la alţi muritori şi nu del a »Dumba«, căruia voia
să-i ia două preţuri. Dumba a rugat pe membrii comitetului unei
societăţi de pensiune a orfanilor şi văduvelor, cari voiau să-l sărbătorească la jubileul de 25 de ani al societăţii, să comande portretul
său de la pictorul cel scump. Pentru societate a pictat pictorul cu
preţul obicinuit – Dumba a câştigat rămăşagul, dar şi suma câştigată a dat-o orfanilor şi văduvelor sărace).
»…Din entuziastul de artă a ajuns cu timpul un gurmand al
artei (Feinschmecker), care îşi iubeşte pe Makart al său, fără ca să
il confunde cu Tizian, care face propagandă pentru Tilgner fără ca
să-l ţină dea’doilea Donatello. Bărbatul ajuns la o maturitate mai
mare ştie acum mai înainte de toate că, afară de artă şi viaţă de artist, mai există încă multe altele, cari pretind cu insistenţă ajutorul
său, mizeria omenească d. e. Ceeace a dat an de an Dumba pentru
scopuri artistice a fost foarte mult, era însă mult înapoia rubricei
mult mai mari a bugetului său de binefacere. N’a fost operă de
iubire de deaproapele, căreia să nu-i fi oferit el sprijinul său, căreia
să nu-şi fi deschis el punga. Nu vrem să uităm nici faptul că bărbatul, care a comandat odaia Makart, care a numărat, numai aşa, cu
mâna darnică, miile pe masă, a fost acelaş om, care a dus în îndeplinire, mai târziu, sanarea primei casse de păstrare din Austria de
jos şi al cărei curator suprem, stimat de toţi, a rămas până la sfârşitul vieţii sale. Flottwell (eroul din piesa lui Raimund: »Risipitorul«
– Trad.) ca conducător de cassă de păstrare – drăgălaş tablou din
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viaţa vieneză de atunci. Dar antiteza nu se potriveşte întru toate.
Dumba n’a fost un Flottwell, mai cu-seamă în anii maturităţii sale
de loc, a fost, totuş, un neguţător, fiul tată-său şi ştia el prea bine
că conducerea îngrijtă a casei sale comerciale, că cruţarea cuminte
a averei familiare, adunate din greu, pe încetul, îşi va avea efectul
neapărat pentru o activitate rodnică a sa în afară. Chiar şi pentru
ca să servească artei n’avea voie să desconsidere această condiţie.
Fără de negustor era lipsit de putere amicul artei.
Spre norocul său a aflat în afacerile comerciale cel mai efectiv
(puternic) ajutor la fratele său mai mare Mihail. Acesta, un om mai
mult al singurătăţii, a păşit rar de tot în lume şi în privinţa recerinţelor artistice era satisfăcut cu un loc de stal într’un abonament la
operă«.
(W. mai aminteşte şi pe Dr. Dumba, care pe atunci era reprezentantul Austro-Ungariei în Washington.)
»…Nicolae (Dumba) rămâne bărbatul cel mai vestit al familiei
Dumba. Odinioară a fost pretutindeni în Viena – lua parte la toate întreprinderile de caritate, era încărcat până peste puterile sale
(uberbiirdet) cu posturi de onoare. Neuitate sunt însă meritele sale
în privinţa vieţii artistice din Viena. Lăudăm splendoarea Vienei
celei nouă, monumentalele ei clădiri minunate, străzile ei pline de
lumină, numărul imposant al monumentelor ei – Dumba a fost
unul din bărbaţii, care a creiat aceste splendori – dânsul a stat în
rândurile dintâi, ale bărbaţilor acestora. Multe lucruri nu s’ar fi înfăptuit fără de ajutorul lui. Oraşul (Viena) a avut, nu-i vorbă, şi
înainte de dânsul pe mecenaţii săi – dar partea cea mare s’a ocupat
numai cu teatrul, şi numai cu teatrul.
Dumba n’a lăsat de dorit nici în domeniul acesta – dar’ terenul
său specific a fost ogorul nelucrat al artelor plastice, de cari nu s’a
ocupat nici unul înainte de dânsul cu atâta succes. În maniera sa
de manifestare, nefăţărită, fără de pompa fraseologiei – a contribuit din greu, ca să se lărgească, să se ridice, să se noblliteze viaţa vieneză,
ca să se îmbogăţească cuprinsul ei cu multe lucruri minunate. El a
fost cel mai credincios administrator al gloriei artistice a oraşului
acestuia, conducătorul idealismului vienez. (»Der Geschăftsfuhrer des
wiener Idealis-.mus«). Nici odată însă – şi aceasta trebue să ţi-o
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evoci mereu în memorie – nici odată nu s’a mărginit activitatea sa
numai asupra artei.
…De câte ori ne gândim la el, de tot atâtea ori dorim să trăiască,
iarăş, între noii Nu mai este un Dumba? Dacă este, să păşească şi să
urmeze cărării luminoase lăsate de acest bărbat, de acest prietin al
oamenilor, de care poţi spune că a întinerit, într’adevăr, acest epitet
îmbătrânit…«
[Transilvania, 1926, nr. 5. p. 167–173.]

8

Necrolog
Mihai Sterie Dumba, unul din şefii marei case comerciale „Fraţii M. Dumba” din Viena, fratele dlui Nicolae Dumba, membru în
senatul imperial din Viena, a încetat din viaţă în săptămîna trecută.
[Familia, 1894, nr, 50, 11/23 decembrie, p, 600.]

9

Nicolae Dumba
Ilustrul senator şi consilier intim al Maiestăţii Sale, Nicolae
Dumba, de origine macedoromân a murit repentin Sâmbătă în
Budapesta, unde mersese să-şi viziteze rudele. Dumba s’a născut
în Iulie 1830 în Doebling lângă Viena; studiile le-a urmat în gimnasiul academic din Viena, apoi se consacra carierei comerciale şi
după o lungă călătorie de studii în Orient luă conducerea marei
ţesătorii Tattendorf lângă Wiener-Neustadt. Marele său entusiasm
pentru musică şi artele frumoase îl puse în contact cu toate cercurile artistice, fiind considerat în cel mai înalt grad ca un adevărat
Mecena al artelor. În 1856 luă conducerea societăţii artistice, fu ales
vice-preşedinte al societăţii de musică şi preşedinte al societăţii de
cant. Casa sa a fost un timp îndelungat centrul vieţei artistice a
Vienei. În viaţa politică întră în Iunie 1870, când alegatorii din Wiener-Neustadt îl aleseră deputat în Landtag. La 1885 a renunţat la
realegere şi a fost numit membru în senat. A avut un rol important
în delegaţiunea Austriei, unde în calitate de raportor al comisiunei
afacerilor de externe a rostit discursuri de mare importanţă pentru
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regatul Român. Nicolae Dumba urma să-şi serbeze în acest an a 70-a
aniversare a naşteriii sale. În cercurile amicilor săi se făceau mari
preparative spre a serbători într’un mod deosebit pe acest bărbat
atât de popular în Viena. Se află actualminte sub presă un mare
Album-Dumba, care conţine dedicaţii ale celor mai eminenţi autori şi învăţaţi. A lăsat în urma sa o avere de 30 milioane, printre
care multe proprietăţi în România.
[Foaia Diecezană, 1900, nr. 12. p. 6.]

10

Consemnarea oferteloru incurse pentru balulu românu din Viena,
ţienutu în 2 marte st. n. a. c. în favoarea „Cabinetului de lectura
romanu,” din locu.
Prin Dn’a patron’a balului, Maria de Filisianu 150 fl., deosebitu
»pentru cabinetu 50 fl.; Br. Sina 100 fl.; Domnii Angelu Frondianesca propr., B. G. Popoviciu comerciante, ambii din Viena, Demetriu
de Filisianu propr. în România, Cav. Nicolau Dumba din Viena,
câte 50 fl.; fraţii Zinner din Viena 70 fl.; Dna de Marenzeller 52 fl.;
Dna Aspasia Popoviciu 30 fl.; Dnu Dr. Alessandru Popoviciu, medicu în Viena 25 fi. Domnii Petru Sanculoviciu comerciante, principele Ypsilanti, Em. P. Maniu corner., Mihailu Dumba, I. Scanoviciu, fraţii Zaoharia propriet. toti d’in Vien’a si generalulu Metaxa
consulului Greciei, câte 20 fl.; Dna Ludovica Zinnburg din Vien’a
25 fl.; Domnii Florea Stancescu comerc. în Craiova, generalulu Trajanu Doda în Cracovia, Weber locotenentele Austriei inferiore, E.
Purceloff propr. în Basarabia, Vasiliu C. Ioanoviciu comerc, G. Metaxa, G, Chilaiditi, St. Zlatcu, A. Oeconomu, Gianopulo, Curthi,
Dr. Aureliu Maniu, ministrulu Banhans, consil. Dr. Tomasciucu,
consil. Georgiu Angyalu, de Stamati, toti din Viena si N. Diamandi din Oradea-Mare, câte 10 fl.; Domnii Papazoviciu comerc. în
Braila, Teofilu Bendela archimandritu, câte 15 fl.; Dnu directoru de
Bilka din Viena, 11 fl.; Dnu Teodoru Dumba din Viena 30 fl.; (…)
Suma totală: 1362 fl. 80 cr. Spesele balului 792 fl. 02 cr.; remâne
deci unu venitu curatu de 570 fl. 78 cr. – Offertele ce voru mai incurge, se voru publica.
[Federaţiunea, 1872, nr. 31, p. 123.]
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11

Comitetulu balului român din Viena
vine a-şi împlini datorinţa, publicând acele oferte marinimoase,
cari până în ziua de astăzi au incursu în favorulu fondului pentru
unu Cabinetu de lectură, ce este a se înfiinţa de cătră societatea academică din Viena „România Jună.”
Au contribuit:
Escel. Sa, dl ministru presied. prino. Auersperg, 10 fl., dl direct,
de politia Lemonier 15 fl., dl de Filisianu 40 fl., dl br. Simonu Sina
50 fl., dl Mihaiu Dumba 30 fl., dl Teod. Dumba 50 fl., diu George de
Metaxa, consululu grecescu 50 fl., (…)
[Albina, 1873, nr. 20. p. 4.]

12

Internatul român din Viena.
Sâmbătă în 27 Nov. c. s-a întrunit la invitarea dlui Dr. Sterie
Ciurcu colonia română din Viena la o consfătuire pentru înfiinţarea unui internat pentru universitari români. Între cei presenţi am
remarcat pe dl prof. Dr. Teclu, Dr. Mera, Dr. Doctor, Dr. lliuţ, prof.
Stefuleseu. Dr. Preda, Mihalescu, Micşescu. Sircu, Dr. Crăciun şi mulţi membri ai „României June”. Dintre deputaţii bucovineni au fost
presenţi bar. Hormuzachi şi bar. Yasilco; D-rul George Popovici fiind
împedicat, s-a cusat. Adunarea a fost presidată de dl Dr. Ciurcu şi
a ales o comisiune revizuitoare, care va da decurînd un raport
asupra banilor încurşi cu ocasiunea jubileului „României June”
pentru înfiinţarea internatului; un comitet, care are să studieze
modalităţile sub cari s-ar putea realisa proiectul, având şi acesta
mandatul de a raporta cât de curând. Aceasta întreprindere promite cel mai frumos resultat, mai ales înteresându- se pentru ea cu
zel viu şi Escelenţele lor d-nii Dumba şi Racin. („Patria”)
[Tribuna poporului, 1897, nr, 224, p. 1181.]

13

Balul „României June” din Viena
Societatea academică soc. lit. „România Jună” învită la petrecerea
ca dans ce va avea ioc Vineri în 4 Martie st. n. a. c. sub Protectora-
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tul Exc. Sale Dlui Nicolae Dumba, consilier intim al Majest. Sale,
etc. în sala festivă Hotel Continental.
[Tribuna poporului, 1898, nr. 27, p. 131.]

14

Petrecere românescă în Viena.
Membrii societăţii literare „România Jună” vor aranja la 4 Martie
n. o petrecere pusă sub patronatul Dlui Niculae Dumba. Venitul
curat se va adauga la fondul pentru ridicarea unui internat românesc în Viena.
[Unirea, 1899, nr. 8.]

15

luliu Moisil: Viaţa studenţilor români din Viena în a doua
jumătate a sutei a XIX-a
– Amintiri –
(…) În carneval studenţii români aranjau „balul românesc”, care
era tot aşa de strălucit ca ori care alt bal de elită vienez. Un comitet de studenţi era pus de obicei sub protectoratul Arhiducelui
Rainer, unul din membrii familiei imperiale, care şi-a câştigat cele
mai mari merite la adresa Românilor. O cunună de patronese din
societatea înalta vieneză contribuia în modul cel mai sigur la reuşita balului. Astfel au fost doamnele: Angelina de Bălăceanu, Măria
Nicolae Dumba, Măria Bar. Hye von Glineck nasc. Filişianu, Dna E.
de Marenzeller nasc. Bibescu, Tereza E. Kanitz, Celestina de OppolzerMautner-Markhof. Protectorul nostru cel mai puternic era Nicolae
Dumba, membru în senatul imperial şi membru de onoare al »României june«. Balul se ţinea totdeauna într-un local din cele mai
alese, de obicei în Grand Hotel, de pe Kărnthner-Ring sau în Musikvereinssăle. Venitul balului se vărsa la fondul societăţii „România
jună”.
[Arhiva someşană, 1936, nr. 18, p. 375.]

16

Cartea nouă a domnului Tocilescu
În cea urmă şedinţă publică a Academiei Române, dl Gr. G. To-
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cilescu a depus monumentala sa lucrare „Despre monumentul de la
Adam-Klissi”, la care a lucrat aproape 12 ani şi care a apărut nu
de mult la Viena în două ediţiuni, una germană şi alta română,
graţie generosităţii dlui senator macedoromân din Viena Nicolae
Dumba, care a dat spesele tipăririi. Cu aceasta ocasiune, dl dr. Gr.
G. Tocilescu într-o frumoasă improvizaţie a mulţumit membrilor
Academiei de îndemnul şi sprijinul ce i-au arătat pentru studiul
acestei opere mari.
[Familia, 1895, nr. 48, p. 574.]

17

Monumentul mareşalului Radetzky
S-a desvelitu în Viena Duminecă în 24 Aprile. Radetzky a fostu
celu mai mare beliduce al Austriei în seclula presentă. Monumentulu s-a inauguratu în presenta Monarchului, arehidducelor şi a altora demnitari înalţi. Archiducele Albrecht a ţinuta unu discursu.
Monarchul a zis că acesta monumentu va anunţa generaţiunilor
viitoare virtuţile militare ale lui Radetzky. Seara a fost representaţie de gală la operă. Cu asta ocasiune Niculae Dumba, membru ala
casei seniorilor, a fostu decorat cu crucea de Comandoru ala ord.
leopoldinu
[Minerva, Bistriţa, 1892, nr. 9, p. 91.]

18

Dezvelirea monumentului lui Mozart
S-a săvârşit la 21 Aprilie a. c. cu mare pompă în Viena. Monumentul renumitului artist şi compositor musical, a fost construit
de sculptorul Victor Tilgner, care murise numai acum înainte cu
câteva zile de serbarea desvălirei. La ceremonia desvălirei monumentului a asistat şi Măjestea Sa, mai mulţi archiduci, demnitari
de curte, miniştri austriaci, corpul diplomatic, generalitatea şi numeroşi membri de amendouă camerele austriace. D-nuI Dumba,
preşedintele comisiuni pentru aragiarea festivităţi a ţinut o
vorbire, la care răspunse împăratul. Urmă apoi desvălirea monumentului, între sunetele musicei, care cânta o arie din opera
„Zauberflote”, compusă de marele maestru. G. T.
[Biserica şi Şcoala, 1896, nr.20, p. 159.]
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Alisandru Capra de Jupa.
Marţi în 28 Noemvrie (10 Dec) a. c. s-a înmormântat marele proprietariu Alisandru Capra din Jupa lângă Caransebeş.
Pompa cu care s-a sevârşit înmormântarea dânsului sânt dovada cea mai bună despre stima şi simpatiile, de care fericitul în
Domnul s-a bucurat în viaţă.
Servitul funebral l-a celebrat Prea Sânţia Sa Domnul Episcop
diecesan al nostru, Nicolae Popea, asistat de Prea Cuvioşia Sa protosincelul, Filaret Musta, de protopresviterul tractual, Andreîu
Ghidiu şi de preoţii I. Stoian din Caransebeş şi Lazar Văsiîu din
Jupa; pe lângă aceasta a mai cântat un cor compus din teologi şi
din pedagogi, şi condus de amândoî magistrii de cântări de la institutele noastre diecesane.
Afară de rudeniile: Ilustritatea Sa D. George Ioanovicîu proprietariu mare în Duleu şi fost secretariu de stat reg. ung. D. Nicolae Dumba, bancariu în Viena şi deputat în Keichsrat, cu familiile,
apoi Doamna Ragâlyi născută Manno, cu familia, – au dat reposatului
onoarea cea din urmă: Ilustrităţile lor DD. Victor Mihalyi, episcopul gr. cath. al Logojului; Emerich Jakabffy, comitele suprem al Comitatului Caraş-Severin cu DD. Béla Litsek vice-Comite şi Ştefan
Antonescu, preşedintele sedriei orfanale comitatense; iteverendisimul D. R. Weitersheim, dechan rom. cath. din Caransebeş cu d.
capelan Sulyok. D. vice-colonel în pens. Mihalyi de Apşa, DD. proprietari mari din vecinătate H. Bňsz din Vaka-Boului, Marcovicîu
din Jena, Jakabffy din Zagujeni, Dna Manziarli dia Delineşti s. a.
apoi mai mulţi onoraţiori din Caransebeş şi din pregiur.
Reposatul a fost dintr-una din cele multe şi distinse familii române, care în secolul al XVII şi al XVIII fugind de asuprirea turcilor, au venit din Macedonia şi s-au aşezat prin oraşele din Ungaria,
Transilvania şi Banat şi chiar în Viena, întemeind biserici şi şcoale
şi rădicând astfeliu vaza şi îmbunătăţind foarte mult soartea Românilor de aici. Familia reposatului a venit din Moscopolis, capitala
Macedo-Valachiei, pe la finea secolului trecut şi s-a aşezat în Ungaria unde apoi prin muncă onestă, la începutul secolului presinte părintele reposatului, Constantin Capra, şi-a aquirat bunul din
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Jupa dimpreună cu nobilitatea ungurească. Fiului Alisandru i-a
dat o crescere distinsă, acesta şi-a făcut studiile în Viena şi în Pojon
unde a absolvat drepturile; dar neavând aplicare la diregătorii s-a
ocupat cu studii economice şi şi-a administrat bunul seu, pe lângă
aceea se mai ocupa cu deosebită plăcere de ştiinţe şi de arte.
Reposatul era de un caracter adevărat nobil, pentru acea se şi
bucura de stima tuturor carii îl cunosceau. Era cruţătorîu dar tot
deodată şi generos.
Alisandru Capra n-a fost nici odată însurat, el a murit june şi nare moştenitori direcţi.
Consângenii au dat următoriul anunţ funebral:
Subscrişii în numele lor propriu şi al numeroşilor consângeni
anunţă cu adâncă durere reposarea repentină a Domnului Alesandru Capra de Jupa întâmplată în 8. 1. c. dimineaţa, în al 69-lea an al
vieţii sale.
Rămăşiţele pământeşti ale în Domnul fericitului se vor aşeza
spre eternă odihnă după ritul gr. or. în cripta familiară din Jupa în
10. 1. c. la 2 oare postmeridiane.
Parastasul se va ţinea în biserica din loc în 11. 1. c. la 10 oare
dimineaţa.
Jupa, în 8. Decemvre 1889.
Fiei ţerîna uşoară!
Sofia George Ioanovics născ. Manno, lrma Maria Nicolae Dumba născ. Manno, Pelagia Manno, nepoate. George Ioannovics, Nicolae
Dumba, nepoţi. Văd. Isabella Constantin Manno născ. Bagălyi, nepoată. Irina Dumba, Ecatarina Manno, Măria Luisa Manno, strănepoate. ŞtefanManno, Alesandru Manno, strănepoţi.
[Foaia Diecezană, 1889, nr. 48. p. 5.]

20

Mulţămită publică.
Subscrişii în numele comunei bisericesc! din Jupa, venim a mulţămi Iluştrilor Domni Nicolae Dumba, Georgiu loanoviciu, Ilustrelor Doamne Irma Măria Dumba, Sofia loanoviciu şi Ilustrei Domnişoare Pelagia Mano, cari donară spre înfrumuseţarea s. biserici gr.
or. rom. din această comună un policandru măreţ şi un clopot de
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600 Chile, ce fu rădicat în turnul s. biserici tot pe spesele Ilustrităţilor Sale, şi care clopot conţine icoana s. Nicolae şi inscriptiunea
următoare:
„Spre eternisarea reposatului Alesandru Capra proprietarul
din Jupa, moscenitorii lui – vrând a deplini şi dorinţa locuitorilor de aici – au donat acest clopot comunei bisericesci ortodoxe
române din Jupa la anul 1891. fie ca această campană se vestească
credincioşilor temerea de Dumnezeu, – acum şi pururea amin”.
Primească dar Ilustrele familii mulţămirile comunei bisericesci,
care cu lacrămi de bucurie le aduce; eară pentru Ilustra familie de
Capra, ce a trecut din vieaţă, pururea se vor aduce în s. biserică
rugăciuni întru eterna odihnă a sufletelor reposaţilor ei.
La rădicarea acestui clopot festivitatea a decurs aşa, că: Duminecă dimineaţa în 8/20. Decemvrie a. c. dela 8–9 oare s-a sfinţit
clopotul prin Prea On. Domn Protopresviter Andrefu Ghidiu, asistat de preotul local Lazar Vasîîu. Părintele Protopresviter ţinu o
cuvântare despre însemnătatea clopoterol bisericesci, care mişcă
adânc inimile credincioşilor.
După finirea ceremoniei maestrul venit din Bpesta rădică clopotul şi după aşezarea lui se trasă la parastasul pentru reposaţii
Constantin, Rosalia, Alesandru şi Ioan de Capra, la care parastas de
asemenea a pontificat Prea On. D. Protopresviter şi preotul local şi
fiind de faţă tot poporul; eară în numele Ilustrelor familii asistând
Domnul Constantin Patyanshy. După finirea parastasului preotul
local ţinu o cuvântare, în care arătă cum inimile nobile devin nemuritoare prin binefaceri; aminti apoi că reposaţii au lăsat fundaţiune bisericii de 500 fl., şcoalei 500 fl., pentru preot 2000 fl., şi
pentru învăţătoriu 1500 fl., care fundaţiuni se află în îngrijirea susamintitelor Ilustre familii Dumba, Ioanoviciu şi Manno, pe care
bunul Dumnezeu să le învrednicească totdeauna de graţia sa cea
nemărginită.
– Jupa la 10/22. Decemvrie 1891.
Lazar Vasîîu, preot. Georgiu Stan, învăţătoriu.
[Foaia Diecezană,1891, nr. 50, p. 8.]
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Dr. C. Dumba agent diplomatic la Sofia.
Ziarele vieneze ne aduc ştirea, că M.Sa împăratul Francise losif
a numit pe dl Dr. Constantul Dumba, actual consilier pe lîngă
legaţiunea austro-ungară din Paris, agent diplomatic la Sofia, în locul baronului de Call, numit ministru al cemerciului în cabinetul
Körber. Dl Dr. Constantin Dumba a funcţionat câţiva ani, şi anume
până la 1896, ca prim-secretar al legaţiunei austro-ungare din Bucureşti, bucurându-se de stima şi simpatiile întregei societăţi alese
din capitala României. Dl Dr Dumba este un diplomat consumat şi
îşi reservă încă o frumoasă carieră.
[Tribuna poporului, 1900, nr. 22, p, 8.]

22

Palatul Dumba din Viena, Parking nr. 4
Palatul Dumba a fost construit în anii 1865–1866 de către cei mai
celebri arhitecți vienezi Johann Romano Ringe, August Schwendenwein, Lanauberg. Lucrările au fost comandate de Nikolae
Dumba şi fratele său Mihai. Palatul e mare, e la colț în formă de
U, în stilul neo-renascentist din Viena. Industriașul și politicianul
de origine macedoromană a fost cunoscut în primul rînd ca un patron al artelor din Viena și iubitor de muzică. Astăzi, palatul e mai
degrabă discret, avînd apartamente la cele cinci etaje și la parter
sînt mai multe magazine.
Palatul a fost cunoscut în principal datorită interiorului său amplu şi superb. Biroul ornat şi mai multe salonae ale palatului a fost
create de celebrul artist Hans Makart. În afară de el Gustav Klimt și
Friedrich Schilcher au fost încă implicaţi. În timpul celui de-al II-lea
război mondial în palat a fost incendiu, mai ales uşile ornate au
ars. Fostul interior bogat, cu toate acestea, a fost reținut pe unele
acuarele de Rudolf von Alt sau în fotografii.
[https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Dumbapalais]
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Cornel Sigmirean

Despre înfiinţarea unei episcopii
ortodoxe a românilor din Ungaria*
La sfârșitul Primului război mondial, prin aplicarea principiilor privind dreptul popoarelor la autodeterminare, enunțate de
Woodrow Willson, președintele SUA, popoarele fostului Imperiul
austro-ungar s-au desprins de sub autoritatea Vienei, creând statele succesorale. Principiul autodeterminării a fost acceptat în cazul
majorității popoarelor, mai puțin în cazul germanilor, austriecilor și, în parte, în cazul românilor din Ungaria. În 29 octombrie
1918, deputații germani din Reichsrat-ul austriac, care reprezentau
circumscripțiile electorale din Boemia și Moravia, s-au întrunit la
Viena și au declarat Republica Independentă a Boemiei Germane,
cu capitala la Reichenberg (Liberec). Franța s-a opus și republica a
fost ocupată de armatele Cehiei1. În virtutea aceluiași principiu, al
autodeterminării, Austria, în condițiile disoluției Imperiului austro-ungar, a cerut unirea cu Germania. Franța s-a opus din nou și
s-a creat statul independent Austria. Pentru a compensa cererea
Austriei, la Conferința de Pace i s-a atribuit regiunea Burgenland,
care era revendicată de Ungaria. Mai târziu, un referendum a modificat parțial situația, orașul Sopron fiind atribuit Ungariei. De
asemenea, la Conferința de Pace, la propunerea delegației americane, s-a hotărât ca zona dimprejurul Bratislavei să revină Cehoslovaciei, iar Ungaria să fie recompensată cu regiunea Szegedului2.
Astfel, o serie de localități, cum a fost Gyula, oraș din care românii au avut reprezentați la Adunarea Națională de la Alba Iulia din
1 decembrie 1918, prin hotărârile Conferinței de la Paris au revenit
Ungariei. Astfel, s-a născut comunitatea românilor din Ungaria.
* This work was supported by the Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding-UEFISCDI-CNCS,
Project PN-II-IDPCE-2011-3-0841
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Potrivit datelor oficiale, în 1920, pe teritoriul Ungariei au rămas
26 000 de români3. Alte surse vorbesc de 40 000. În 1920, potrivit
datelor oficiale, trăiau 26.695 de români. Alături de aceștia erau
88.871 vorbitori ai limbii române. În primul deceniu interbelic, deputatul maghiar Viktor Knaller și diplomatul român Vasile Stoica
apreciau că în Ungaria sunt circa 50.000 de români4. În general,
datele despre numărul românilor rămași pe teritoriul Ungariei
după Tratatul de la Trianon sunt contradictorii5. Istoriografia română încearcă să supraliciteze numărul lor, istoriografia maghiară
să-l minimalizeze. Cert este că în localitățile Aletea, Apateu, Bătania, Bichiș, Bichișciaba (Békéscsaba), Cenadul Unguresc, Ciorvaș,
Crîstor, Darvaș, Jula (Gyula), Jaca, Leucușhaz, Micherechi, Otlaca Pustă, Peterd, Săcal, Szeged și Vecherd existau importante
comunități românești, de religie ortodoxă. Toate așezările se află
în regiunea dintre vestul Tisei și nordul Mureșului. O parte dintre
români trăiau în Budapesta, unde la 1910 recensământul înregistra
2 777 de români.6 Erau apoi importate comunități românești de religie greco-catolică în localitățile Pocei, Leta Mare, Macău și Bedeu.
După 1918, mulți dintre ei au părăsit capitala Ungariei, stabilinduse în România.
Pentru românii din Ungaria singura instituție sigură din
viața lor a fost biserica7. În 1920 pe teritoriul Ungariei erau nouă
comuntăți ortodoxe care aparțineau de Episcopia Aradului și unsprezece de Vicariatul de Oradea. Dar, în contextul evenimentelor din anii 1918–1919, o bună parte a elitelor clericale au părăsit
comunitățile religioase, stabilindu-se în România. Pentru cele 20
de comunități ortodoxe au rămas doar patru preoți: Ghenadie Gh.
Bogoevici la Budapesta, Petru Biberia la Giula II, Vasile Beleș la
Chitighaz și Simion Cornea la Bătania8.
Într-o scrisoare adresată Ministrului Cultelor și al Artelor, pe
baza datelor din Buletinul Informativ al Ministerului de Război,
nr. 37, din 23 ianuarie 1920, era descrisă situația deosebit de grea a
românilor din Ungaria, „cari lipsiți de preoți și alți intelectuali conducători, sunt expuși maghiarizării, dată fiind desorganizarea lor și lipsa de
contact cu autoritățile noastre bisericești, de cari au ținut până la fixarea
graniței cu Ungaria”9.
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În situația în care legăturile cu comunitățile bisericești din Ungaria era tot mai mult îngreunată după 1918, Consistoriul Ortodox de la Oradea a cerut guvernului de la Budapesta înființarea
unui „vicariat ortodox” pe seama românilor ortodocși din Ungaria. Pentru început, prin adresa nr 1636/1920, Consistoriul de la
Oradea l-a încredințat pe protosinghelul Ghenadie Gh. Bogoievici,
parohul Budapestei, să fie conducătorul duhovnicesc al parohiilor românești din Ungaria10. Propunerea Consistoriului orădean a
fost acceptată și de Episcopia de Arad. Însă, guvernul ungar, peste
autoritatea parohului de la Budapesta, a creat un comisariat regal
care să reprezinte interesele românilor ortodocși din Ungaria, condus de Iosif Siegescu, prelat greco-catolic.
În acest context al organizării vieții religioase a românilor din
Ungaria de la începutul anilor ‹20, așa cum rezultă din documentele aflate la Arhiva Ministerului de Externe al României, a părut
ideea înființării unei episcopii a românilor din Ungaria. Inițiativa a
aparținut guvernului ungar, iar episcop era propus Ghenadie Gh.
Bogoievici. Ca răspuns la solicitarea Consistoriului de la Oradea
pentru înființarea unui vicariat ortodox, Ministerul de Externe al
Ungariei, în adresa din 16 noiembrie 1920, nr. 7968, transmisă Episcopului de Oradea, se spune: „Excelența Ta ai binevoit a ne comunica
actul prezidial din 7 noiembrie 1920, că vicarul episcopesc greco-ortodox român din Oradea ar dori să aranjeze afacerile bisericești ale comunelor orientale române de sub stăpânirea statului maghiar, care aparțin
jursdicțiunii sale și în acest sens cere sprijinul statului maghiar”11. Ca
urmare, în scrisoarea de răspuns, se arată că: „guvernul maghiar ia
cu plăcere act de această intenție a d-lui vicar episcopal”, și se comunică
faptul că a încredințat pe protoiereul Gh. Bogoievici din Budapesta
să viziteze comunele bisericești din Ungaria și în baza celor văzute
să intervină la autoritățile bisericești. Apoi, guvernul maghiar își
fixează punctul de vedere în următorii termeni: „Guvernul regal maghiar e de părerea, că prin tratatul de pace nu s-a adus nici o schimbare în
jurisdicțiunea autorităților bisericești. Comunele bisericești aparțin și pe
mai departe acelei autorități de care au ținut înainte de tratat”. În final,
se propunea crearea unei episcopii pe sema românilor ortodocși
din Ungaria12.
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Ierarhia ortodoxă și guvernul român sunt luați prin surprindere
de propunerea guvernului maghiar. Mitropolitul Primat al României și Președinte al Sfântului Sinod, Dr. Miron Cristea, este informat de situația generată de cererea Consistoriului de Oradea, și de
inițiativa guvernului maghiar, menționându-se faptul că: „Deoarece Biserica Ortodoxă în organizația sa a ținut totdeauna cont de suveranitatea statului și nu și-a extrins jurisdicțiunea peste teritoriul patriei, nu
ne putem ingera în privința organizării credincioșilor ortodocși români
din Ungaria, care este o afacere internă a Ungariei. Fiecare confesiune
se va organiza în interiorul patriei sale și nu poate face parte din biserica altui stat„13. Hotărârea de neimplicare a ierarhiei ortodoxe din
România în problema comunităților ortodoxe din Ungaria avea în
vedere substratul inițiativei guvernului de la Budapesta.
Într-un Raport al Legației Române de la Budapesta adresat Ministerului Afacerilor Străine, nr 17 886/1921, se arăta: „Am onoarea a
Vă comunica următoarele: în Budapesta se află protosinghelul Bogoievici
Ghenadie, preot român ortodox care oficiază de circa 30 de ani la capela
română, care se află instalată într-un apartament al uneia din casele ce
aparțin „Fundațiunii Gojdu”. Această fundațiune are o foarte mare avere
(se zice aproape o jumătate miliard de coroane) și este administrată de
Consistoriul Mitropolitan din Sibiu.
În testamentul defunctului Gojdu este prevăzut că, venitul acestei averi
va fi întrebuințat după cum vor decide episcopii greco-orientali din Transilvania, Banat și părțile ungurene. Aceste părți despărținduă-se prin
alipirea majorităței la regatul României și a rămânerei sub dominațiunea
ungară numai a unei foarte mici populațiuni româno-ortodoxe (maximum
40 000 suflete), conform testamentului rezultă că asupra soartei acestui
mare venit să hotărască numai episcopii din Regat. Binențeles că aceasta
nu convine deloc maghiarilor și Guvernul de la Budapesta se ocupă deja
de mai multe luni cu găsirea unei soluțiuni favorabile lor.
În ultimul timp a hotărît ca să creeze un episcopat greco-ortodox pentru populațiunea de mai sus și s-au făcut oarecari propuneri, Părintelui
Bogoevici să primească să fie numit episcop, fiind singurul de altfel din
Ungaria, care poate ocupa această demnitate. Prin aceasta, Ungaria va
câștiga două avantaje:
1. Are un episcop printre episcopii care decid asupra întrebuințărei ve-
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niturilor fundațiunei și având în vedere operațiunile de lichidare dintre
cele două state, va putea ridica cererea ca o parte din avere să rămână tot
în Ungaria și deci, sub influența directă a guvernului.
2. Probează opiniei publice străine că, având vederi religioase largi, a
înființat imediat un episcopat ortodox pentru români. Deci își prepară
terenul ca să ceară locului în drept menținerea celor patru episcopate ungare din România și dintre care două două au fost desființate”14.
În Raportul transmis Ministerului Afacerilor Externe de Legație
se menționa că Bogoievici intenționează să solicite sfatul în legătură cu numirea sa ca episcop, și că „va fi descurajat pentru a nu intra în
jocul diplomației maghiare”.
În lipsa unei persoane care să ocupe scaunul episcopal, guvernul maghiar a înființat un minister al minorităților în cadrul căruia a creat secții ale minorităților, instituții prin care statul avea un
control total asupra minorităților din Ungaria.
Inițiativa guvernului maghiar apare în 1920, când Reprezentanța
Fundației „Gojdu” îl delega pe Ioan Lapedatu, consilierul financiar al fundației, să se deplaseze la Budapesta pentru a discuta
cu autoritățile politice maghiare problema deblocării fondurilor
Fundației „Gojdu”, blocate de guvernul ungar. În același an, guvernul maghiar intenționa să împartă averea fundației statelor succesorale care aveau supuși ortodocși pe teritoriul lor15.
Din păcate, averea fundaţiei a rămas o problemă nerezolvată
până în zilele noastre, cu toate ca în 1937 s-a semnat Acordul dintre
România și Ungaria privind Fundația „Gojdu”, ratificat de parlamentele celor două țări; este adevărat, de Parlamentul ungar doar la 4
iunie 194016.
Românii ortodocși au rămas din punct de vedere administrativ
într-o situație de provizorat. Ghenadie Bogoevici nu și-a exercitat
autoritatea cu care a fost investit. După moartea sa, intervenită în
1932, la 24 iunie 1934, la Giula s-a întrunit Sinodul protopresbiterial al românilor ortodocși din Ungaria pentru alegerea protoprezbiterului românilor ortodocși din Ungaria17. La ședință au participat 9 preoți și 31 de deputați mireni, adunarea fiind prezidată de
preotul Petre Mândruțău din Giula II. Proptoprezbiter a fost ales
Ioan Ola din Micherechi. În acceași ședință a Sinodului protopo-
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pesc, transformat în Congres Național al Ortodocșilor Români din
Ungaria, s-a solicitat crearea unei eparhii independente în frunte
cu un sinod și un cosistoriu eparhial. În proiectul de organizare a
eparhiei s-a avut în vedere crearea a patru protopopiate, la Giula,
Chitighaz, Micherechi și Budapesta. Hotărârea a fost transmisă
guvernului de la Budapesta, care a luat tacit act de proiectul românilor ortodocși. Dar, acțiunea românilor a fost descurajată de guvernul maghiar, care a intervenit la Constantinopol, la Patriarhia
Ecumenică, pentru crearea unei mitropolii ortodoxe în Ungaria,
cu trei episcopii sufragane, una pentru sârbi, una pentru români
și una pentru greci, de rang arhiepiscopal, cu reședința la Budapesta. Proiectul maghiar a fost discutat de Patriarhul Veniamin I
de la Constantinopol inclusiv cu Patriarhia română, care a propus
ca Episcopia română să se conducă după Statutul Organic, având
sediul la Giula. Conducerea celor trei episcopii urma să aparțină
unui sinod. Dacă nu se va putea întruni un sinod, fiecare episcopie
să aparțină de „biserica mamă”. Dar și acest proiect a eșuat. Războiul a adus românilor din Ungaria noi experiențe, prin crearea
Bisericii Ortodoxe Maghiare și a unei facultăți de teologie ortodoxă
la Budapesta. Dorința românilor la o administrare autonomă s-a
împlinit parțial doar în 1946, când Congresul Național Bisericesc
al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea mitropolitului Ardealului, Nicolae Bălan, a episcopului Aradului, Andrei Magieru,
și al lui Nicolae Popovici, episcopul Oradiei, a aprobat înființarea
unei Episcopii Ortodoxe a Românilor din Ungaria. Instalarea unui
epscop la Giula se va împlini doar în anul 199918.
Românii din Ungaria, până la acest moment au avut parte de
o istorie frământată, în care de multe ori hotărârile s-au luat fără
consultarea lor, ei rămânând în condiția de victime ale unor interese politice și diplomatice.
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Elena Csobai

Comunitatea românească din Săcal
Comuna Săcal a fost înființată încă din evul mediu timpuriu,
apoi, în timpul ocupație turcești, a fost distrusă în repetate rânduri,
ca, la sfârșitul secolului al XVI-lea, să se depopuleze aproape complet. O bună parte a populației băștinase s-a refugiat în comuna
din apropiere Komádi.1 Mărturii despre acest fapt au rămas de la
căpitanul Ercsey Lajos din Komádi, care a notat în însemnările sale,
că reformații „alergați din Săcal” au fost primiți în comună, adică
în Komádi. Din anul 1608 până în anul 1740, Săcalul figurează pe
lista pustelor, însă după retragerea turcilor, o parte a populației
s-a reântors.
Românii ortodocşi au început să se stabilească în satul Săcal după
1712, pe când maghiarii deja işi construiseră biserica reformată2.
Arhiva parohiei ortodoxe din Săcal, în mare parte, s-a distrus,
pe parcursul secolelor. Ceea ce s-a păstrat încă, pe lângă puținele
acte, sunt: Registrul botezaților, volumul I. (1824–1842), Registrul
răposaților, volumul I. (1844–1852) şi Protocolului cununaților, volumul I, care începe din anul 1844. În primele volume înregistrările
s-au făcut în limba română, cu chirilice, câteodată amestecate cu
litere ungurești, mai apoi au apărut formulare tipărite în limba maghiară. Chiar și unii dintre preoți își scriu numele când ungurește,
când, cu chirilice, românește. În toate registrele găsim locul de
origine al noului născut, al răposatului, sau al celui cununat. În
felul acesta registrele ne oferă informaţii despre locul de origine al
românilor aşezați în comuna Săcal. Pe lângă locuitori din comunele
menţionate, în registre apar şi români originari din Kis Peterd, K.
Apáti, Darvaș, M. Homorog, Vecherdu, Sarkadkeresztúr, Ripsig3.
În cele mai multe cazuri comuna Komádi apare scrisă „Komag”,
cu chirilice. Aceste înregistrări atestă că în Komádi sau „Komag” a
existat un nucleu de populație românească, care, neavând biserică
ortodoxă în loc, s-au botezat şi s-au cununat în biserica din Săcal.
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După părerea mea, acel nucleu de populație românească a existat
în Komádi până în anii 1910, românii de aici fiind mai numeroşi
decât locuitorii comunei Săcal, dar asupra acestui lucru am să revin.
O primă ipoteză ar fi că, deși căpitanul Ercsey Lajos a consemnat
doar că reformații goniţi din Săcal au fost primiți în Komádi, printre acești reformați să fi fost și ortodocși. O altă ipoteză ar fi că în
Komádi, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, a existat deja un
nucleu de populație românească. Din monografia județului se știe
că localitatea Komádi a fost distrusă de către tătari, în anul 1659 iar
populația băștinaşă s-a retras în alte părți, locul rămânând pustiu
până în anul 1708, când o parte din populației revine. În anul 1720
aici locuiau în total 16 familii de iobagi4.
În Chiriacodromionul mitropolitului Ștefan din anul 1732, păstrat în Săcal, găsim o însemnare din anul 1759, care atestă că satul
avea un preot cu numele Ilie. Biserica păstrează și un clopot pe
care se găsește inscripția: „Acest clopot s-a făcut pentru biserica din
Săcal în anul 1763”. În anul 1786 comuna avea 62 de case locuite de
români şi o biserică de lemn cu un preot.5 Chiar și arhiva bisericii
reformate atestă că în anul 1781 comunitatea avea un preot valah
cu sesie preoțească6. Prima biserică a rezistat până în anul 1788,
când s-a construit a doua biserică, existentă şi azi, dar fără turn7.
După cum atestă inscripția de la intrarea principală, descoperită, sub tencuială, de Oficiul Monumentelor Istorice, la renovarea
bisericii din anul 1970, turnul a fost construit abia în anul 1837.
Vechiul iconostas al bisericii, în urma deteriorării din anul 1943, a
fost demolat, actualul iconostas fiind construit în anul 1948. Icoanele de pe el au fost realizate de pictorii Aurel Pop din România și
Andor Keszi din Ungaria. Acoperișul bisericii, care până în anul
1901 era din șindrilă, a fost înlocuit cu tablă. În anul 1970, în urma
unei furtuni, s-a renovat atât acoperișul cât și exteriorul bisericii,
iar în anul 1976 s-a schimbat tabla de pe edificiu și s-a vopsit tabla
de pe turla bisericii.8
Comuna a avut și o școală confesională, însă anul din care
funcţionează nu se cunoaşte. Se ştie doar că, în 1823, postul de
învățător a fost îndeplinit de cantorul bisericii.
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Cu privire la starea economică a comunei, din datele „Preliminarului despre venitele și spesele parohiei gr. ort. române din Săcal”,
întocmit în anul 1907, de preotul Vasile Bodoru, avem cunoştiinţă,
că parohia a plătit invățătorul, crâznicul, hornarul, și tot ce trebuia,
ca să se repare sau procure pentru biserică, parohie şi școală. Din
acest document mai aflăm, ce venit a avut parohia în acel an din
arenda pământurilor, venitul grâului din grânariu, ba chiar şi câți
„bani gata” avea parohia. Preliminarul a fost aprobat de Conzistoriul din Oradea Mare.
În „Preliminarul fondului venitelor și speselor școlare din parohia gr. ort. română din Săcalu” din anul 1906, semnat de preotul
Vasile Bodoru și Eugenu Drimba, figurează şi salarul învățătoresc,
taxa în fondul de pensie, leafa servitorului școlii, suma pentru încălzire, văruit, o sumă pentru cumpărarea de cărți pentru bibliotecă
și o sumă pentru reparații.
În anul 1908 s-a întocmit un Proces verbal, în care comitetul
parohial din Săcal declara că edificiul școlar, format din sala de
clasă și locuința învățătorului, se va zidi din nou, iar sala de clasă
va fi amenajată, cu toate rechizitele școlare prevăzute de legea din
anul 1907.9
Toate aceste documente atestă că parohia și-a întreținut școala
confesională.10 Conform catalogului din anul școlar 1917/ 18, școala
a funcționat în acel an cu șase clase, având în total 99 de elevi.11
În anul 1860, învățător în Săcal a fost Abraham Szudrizsan.
După acesta au urmat Petru Dagău și Florian Chivari.
Primul preot al comunității, în anul 1759, a fost Ilie Câmpan, însă
nu se știe până când a slujit. Probabil că a fost urmat de Ioan Rocsin,
care a semnat ca preot al Săcalului și Homorogului (este vorbă de
filia Săcalului) până în anul 1824. Din anul 1824 și până în anul 1836
comunitatea a fost păstorită de preotul Teodor Popovici. Acesta a
fost urmat, între anii 1836–1848, de Constatin Șandorovici. După
Constatin Șandorovici au servit, câte un an, preoții Teodor Blajovici
şi Petru Micloș. Între anii 1850–1863 comuna a fost păstorită de
Ioan Luncan iar după el, între anii 1863–1870, de Gheorghe Drimba.
Între anii 1871–1892 a funcţionat ca preot Teodor Mărcușiu, urmat
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de Emanuil Popp până în anul 1899. Apoi parohia a rămas un an
vacantă, fiind administrată de preotul din Apateu, Mihail Drimba. După Drimba a fost ales de preot Vasile Bodor, care păstorește
comunitatea din Săcal până în anul 1920.
Preotul Vasile Bodoru s-a născut în Vecherd în anul 1860, în 7
august. Înainte de intrarea la teologie, în anul 1885, a urmat un curs
de drepturi și maturitate gimnazială la Oradea Mare. La Arad a
absolvit teologia în anul 1888, iar examenul de cvalificație la susţinut în anul 1899 în Arad. A fost hirotonit în anul 1900, de episcopul
Vasile Goldiș, iar de la hirotonire a fost paroh în Săcal și în filia
Homorogul Unguresc și avea, conform datelor biografice, o fetiță.12
In anul 1914 preotul Vasile Bodor trimite la Arad o adresă cu date
statistice din parohia Săcal, în care apar și informaţiile biografice
amintite. În această adresă el scrie: „În matră sânt 306 bărbați, 290
de femei, de tot 596, iar numărul tuturor sufletelor sânt 1131”, ceea
ce inseamnă că în filia Homorogul Unguresc la acea dată existau
în total 535 suflete, aproape câte trăiau în Săcal.13
Oficiul Regal Central de Statistică din Budapesta, în 20 martie
anul 1913, trimite Parohiei Ortodoxe Române din Săcal datele recensământului din anul 1910, unde figurează următoarele:14
– în comuna Komádi		
– în comuna Săcal			
– în Magyarhomorog		
– în Biharugra			
toate de religie ortodoxă
În anul 1914:
– Săcal					
– Magyarhomorog			

655
571
379
259 de suflete
596
535

Dacă facem o comparaţie între cifrele statisticilor din anul 1910
şi cele din 1913 putem observa că statistica oficială a statului arată
doar cu ceva mai puține suflete decât statistica preotului ortodox.
Pe baza acestor date avem la îndemână și concluzia importantă
că în anul 1910 încă în Comad trăiau mai mulţi ortodocși ca în Săcal,
or aceştia nu puteau să fie decât români, și, probabil, o bună parte
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din ei erau urmaşii acelui nucleu de români ortodocși, stabiliți în
localitate încă din prima parte a secolului al XVIII-lea, despre care
am vorbit anterior.
În anul 1880, preotul din Săcal Teodor Mărcușiu îl înștiințează
și îi cere adeziunea protoprezbiterului din Oradea Mare pentru că
„junele Ioanu Chișiu din M. Homorogu au încredințat-o pe feciora Roziera Jonașiu din Comadu ambele aparținătoare la comuna
Mare Săcalu”. Nu se știe până când a fost filie a comunei Mari, dar
acest document atestă că în anul 1880 Comadul era filia Săcalului.
Trecând la a doua filie a Săcalului, din monografia comitatului
Bihor aflăm că Homorogul din evul mediu a fost distrus de către
turci, ca apoi, din anul 1638 să fie din nou locuit, chiar dacă din
38 de case doar patru avea și locuitori. Satul multă vreme a rămas
pustiit și folosit de locuitorii Komadului. Apoi, din anul 1732
aşezarea a început să fie locuită de maghiari de religie reformată,
care în anul 1795 și-au construit prima biserică reformată. Faţă de
aceasta, capela ortodocșilor s-a construit abia în anul 1880, până
atunci ei frecventând biserica din Săcal.15
În anul 1896, parohia primea o adeverință de la protopopiatul din
Oradea Mare în care oficiul bisericesc declară că, în filia Homorugul Unguresc – pe baza deciziei bisericești de odinioră – în 5 sau
6 ocazii învățătorul din Săcal are datoria de a îndeplini sarcinile
cantorale cu ocazia slujbelor din Homorog, pentru care primeşte
5 forinți pe an. Apoi se adeverește că fostul învățător din Săcal de
mai multe ori a înaintat cereri, ca să i se mărească această sumă de 5
forinți, însă cererea a fost respinsă de fiecare dată, pe considerentul
că „nu are dreptul de a cere plată mai mare.”16
Printre puținele acte rămase și păstrate în arhiva parohiei se
găseşte şi o scrisoare din anul 1918, adresată oficiului parohial ”În
legătură cu relația Of. Par. … în sensul căreia a înaintat protestul
contra decisului sinodului par. din Homorog, adus în privința birului parohial și cantoral, de la 4 iunie a. c. s-a adus decisul, că toți
credincioșii din filia Homorugul și de la pustele ei cari au pământ
ori casă, cu începere de la 1 ian. anul 1917 au să solvească protului
titular bir …, iar cantorului fiecare familie una coroană…17
Pe baza acestui decis se atestă că şi credincioșii Homorogului și
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ai pustelor aparţinătoare până în anul 1918 au plătit o taxă preotului
și cantorului ortodox din Săcal.18
Despre înființarea şi funcționarea acestei capele nu avem alte
informații, fiindcă până în prezent nu s-au efectuat cercetări în
această privință.
După cum arată și statisticile, deși până în anul 1920 românii au
fost majoritari în comună, în anul 1949, după ce parohia a rămas
17 ani fără preot, numărul populaţiei românești a scăzut aprope
cu 50% de procente19:
Anul
1890
1900
1920
1949
1990
2011

Nr. populației în total:
808
842
1076
1504
847

Maghiari:
235
268
392
1131
811
663

Români:
551
558
681
373
56
188

Abia în anul 1937 a fost ales pentru parohie teologul Gheorghe
Hotoran, care, fiind hirotonit, a servit în această comunitate până
în anul 1941. Între anii 1942–1945 preotul comunității a fost Francisc Lațina. După aceea parohia a rămas vacantă timp de doi ani.
În anul 1947 a fost ales preotul Teodor Misaroș, care a servit până
în anul 1977, apoi postul rămâne vacant un an și jumătate, până
când în anul 1978 este ales și hirotonit Alexandru Șereș.20 Din anul
1999 parohia a fost administrată de Cosmin Pop, preot misionar.
În anul 2003 s-au început lucrările de renovare ale bisericii și ale
casei parohiale, care s-au terminat în 2010.
Din anul 2011 comunitatea este păstorită de preotul misionar
Negreu Ionuț.21
În încheiere doresc să subliniez că, deși comunitatea românească
din Săcal a fost una dintre cele mai mici comunități românești, la
acestă parohie s-au păstrat un număr considerabil de cărți vechi
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aduse din Ţara Românească şi Moldova, între care şi singurul
exemplar păstrat la noi în Ungaria din „Cartea românească de
învățătură” a mitropolitului Varlaam, tipărită la Iaşi în anul 1643.
Azi aceste cărți vechi imbogățesc Colecția Bisericii Ortodoxe
Române din Ungaria, câteva dintre ele fiind expuse în expoziția
permanentă din Giula, intitulată „Vestigii Ortodoxe din Colecția
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria”.

NOTE
1. Nadányi Zoltán, Magyar városok és vármegyék története. Bihar vármegye
története. Bp., 1939. p. 493.
2. Ibidem.
3. Numele sunt redate cu ortografia din registre.
4. Nadányi Zoltán, Magyar városok és vármegyék története. Bihar vármegye
története, Bp., 1939. p. 493.
5. Teodor Misaroș, Din istoria comunităților bisericești ortodoxe române,
Tankönyvkiadó, Bp., p. 187.
6. Ibidem, p. 187–198.
7. Ibidem.
8. Ibidem.
9. Ibidem.
10. Colecția… ibidem.
11. Colecția… ibidem.
12. Colecția Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Arhiva Parohiei
Ortodoxe Române din Săcal anul 1914.
13. Colecția… ibidem.
14. Colecția… ibidem.
15. Nadányi Zoltán, Magyar városok és vármegyék története. Bihar vármegye
története. Bp., 1939. p. 496.
16. Colecția… ibidem.
17. Colecția… ibidem.
18. Colecția… ibidem.
19. Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 11. Hajdú Bihar megye.
KSH. Budapest. 1997. p. 64–65.
20. Teodor Misaroș…: ibidem.
21. Vezi arhiva parohiei.

Simpozion

69

Andreea Buzaş

Spiritualitate şi identitate la românii din
Ungaria – cu o privire specială asupra
activităţii preotului vicar
Teodor Misaroş1*
În anul 2013 am beneficiat – din partea Universității „Lucian Blaga” Sibiu – de o bursă doctorală, care implica și stagii de pregătire
în străinătate, una dintre țările în care am ales să mă documentez
fiind Ungaria. Aici, am optat pentru Muzeul „Mihály Munkácsy”
din Békéscsaba, unde am beneficiat de sprijinul și îndrumarea cercetătoarei Emilia Martin – o bună prietenă și colaboratoare a Sibiului și a instituțiilor sale de cultură.
Odată ajunsă în Ungaria am descoperit cu uimire comunitatea
românească, cu instituții bine organizate, cu o presă culturală de
ținută (Foaia românească), comunitate în care am încercat, de-a lungul
celor trei luni, să mă integrez participând la majoritatea acțiunilor,
inclusiv duminica și în sărbători la biserică, însoțită de buna mea
prietenă, doamna Cornelia Taga. Așa am început să cunosc comunitatea din interior, cu familiile importante care i-au asigurat identitate spirituală, culturală și lingvistică. Am observat, din primul
moment, că românii din Ungaria, în ciuda multor vicisitudini, au
rămas un grup etnic unit, cu o concepție proprie despre lume și
viață, cu o aparte sensibilitate pentru valorile spiritual-morale și
cultural-religioase, asigurându-și astfel o inconfundabilă tradiție.
Numele care revenea tot mai des în discuțiile noastre privind
comunitatea românească era Teodor Mișaroș, fost conducător al Vicariatului Ortodox Român din Ungaria în perioada 1976–1983.
Toate elementele de identitate pe care admirabila mea gazdă,
doamna Cornelia Taga, le invoca (limba română, biserică, obiceiuri, costume populare) aveau de-a face cu Teodor Misaroș, unchiul Domniei Sale. Abia la biserică am descoperit importanța
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acestei personalități din punct de vedere spiritual și comunitar
pentru identitatea românească; și tot în 2013, m-a impresionat
„agitația” ştiinţifică şi culturală din jurul zilei de 13 iulie – data
la care se împlineau 3 decenii de la trecerea „în lumea fără dor”
a părintelui Teodor Misaroş, eveniment la reuşita căruia au colaborat Foaia românească, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, instituţiile de cultură, cercetătorii români de aici, precum şi familia
vicarului. Un eveniment deosebit, dedicat celui care a fost şi a rămas în memoria comunităţii un model. Teodor Misaroș, aveam să
aflu mai târziu, a luptat pentru credinţa sa şi a oamenilor pe care
i-a reprezentat, încercând tot timpul să le îmbogățească spiritual
viaţa. Împreună cu soţia sa, învăţătoarea Maria Misaroş, a încurajat
perpetuarea limbii române şi conştientizarea apartenenţei la neamul românesc în localităţile din Bihorul unguresc în care a fost,
mai mult de trei decenii și jumătate, preot.
Interesul meu pentru această personalitate, atât de dragă
comunității din Jula, a culminat cu lecturarea cărții Din istoria
comunităților bisericești ortodoxe române din Ungaria2. Din punct de
vedere ştiinţific, cartea este una dintre cele mai importante şi mai
citate lucrări în domeniul istoriei comunităţilor româneşti din Ungaria. Din punct de vedere spiritual, cartea acoperă un important
gol din trecutul românilor din Ungaria, fiind o clară pledoarie
pentru păstrarea limbii, a obiceiurilor și a identității culturale.
Volumul este un indiciu clar privind vocaţia de cercetător a autorului şi efortul acestuia de colecţionare a datelor şi documentelor
relevante pentru inventarierea valorilor bisericeşti ale românilor
din Ungaria. Acestora li se adaugă cercetări privind trecutul minorităţii româneşti, de la documente-martor precum cărţi vechi
de cult, monografii săteşti şi până la probleme complexe legate de identitatea naţională. Cartea este o „mărturie importantă a
continuității românești pe aceste meleaguri”, așa cum afirmă în
prefața la ediția a II-a Prea Sfinția Sa, Episcopul Sofronie, o pledoarie caldă pentru cunoașterea rădăcinilor, a trecutului românilor
din Ungaria, pentru dăinuirea spiritualității românești, un demers
prin care se subliniază rolul important al bisericii în ridicarea culturală și politică a românilor.
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Un loc important îl ocupă personalitățile care s-au remarcat în
luptele pentru revendicările naționale şi religioase ale poporului
sau prin stipendiile destinate ajutorării tinerilor români în efectuarea studiilor. Întregul demers al cărţii accentuează ideea că pentru
românii din Ungaria credința ortodoxă a echivalat, întotdeauna,
cu existența românească. Elementele de identitate s-au moștenit
din generație în generație, fiind puternic stimulate prin intermediul fundațiilor înființate de cele mai importante familii de români
din Ungaria, dar şi prin școlile confesionale, patronate de Biserica
Ortodoxă. Nu mai este pentru nimeni o noutate faptul că Biserica
Ortodoxă a asigurat un cadru legal pentru majoritatea iniţiativelor
cultural-ştiinţifice, cu specific românesc din Ungaria.
Dincolo de valoarea spirituală și literară, cartea este, totodată,
un manual de istorie a artei românești, cu descrierea exactă a patrimoniului cultural de peste hotare. Oferă, de asemenea, un inventar precis al patrimoniului românesc din Ungaria anilor ‚80,
mărturie peste veacuri, care ne permite o comparație cu ceea ce
există acum în teren; o privire diacronică asupra modului de construire, de conservare și promovare a arhitecturii ecleziastice ortodoxe.
Bun cunoscător al realităţilor istorice legate de comunitatea românească ortodoxă din Ungaria, Teodor Misaroş ne-a lăsat o operă
deschisă care trebuie continuată în spiritul pe care l-a promovat: al
grijii pentru om şi patrimoniu, al nevoii de identitate şi de apartenenţă la o matrice stilistică proprie, al nevoii de istorie – resorturi
care să perpetueze existenţa etnică a românilor din Ungaria.
Ca un scurt memento biografic, precizăm că Teodor Misaroş s-a
născut în 8 decembrie 1921, la Jula. Studiile elementare le-a făcut în
oraşul natal, iar cele secundare la Jula şi Bichişciaba. A urmat Academia Teologică din Cluj între anii 1942–1946, finalizată, în mod
strălucit (obținând calificativul excepțional) la Institutul Teologic de
Grad Universitar Sibiu. Licența a susținut-o în 1970 cu Milan Șesan,
unul dintre cei mai exigenți profesori ai Academiei Andreiene. De
menționat că, în urma absolvirii Academiei teologice ortodoxe din
Cluj, episcopul Nicolae Colan – cu care studiase Noul Testament
– îi recomandă să se înscrie la doctorat în Grecia. Însă condițiile
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istorice ale vremii, dar mai ales chemarea datoriei față de locurile
natale, precum și obligațiile familiale față de părinții săi, îl fac să
revină acasă.
Urmând firul vieții, în 1947 se căsătorește cu învățătoarea Maria Juhas, în același an fiind hirotonisit preot pentru parohia Săcal.
Acolo se va naște și va crește fiica lor, Doina, căsătorită Luczai. La
Săcal, alături de soția sa, Teodor Misaroș a înființat un cor și o echipă culturală. Tot alături de soția sa, a trasat planurile unui muzeu
al „Vicariatului Ortodox Român din Ungaria”, prin identificarea,
inventarierea, descrierea și indicarea locului de păstrare a 57 de
cărți vechi de cult bisericesc și a altor importante obiecte de cult.
Acestea ar fi constituit patrimoniul muzeului, care pentru Teodor
Misaroș a rămas un deziderat împlinit abia în 2014.
Între anii 1970–1973, urmare recomandării Institutului din Sibiu, va urma cursurile de doctorat la Institutul Teologic de Grad
Universitar din București, specialitatea Istoria bisericii române.
O teză de doctorat care va vedea lumina tiparului abia în 1990,
grație eforturilor familiei și ale Uniunii Culturale a Românilor din
Ungaria, sub titlul bine cunoscutei cărți Din istoria comunităților
bisericești ortodoxe române din Ungaria (care a beneficiat și de o a II-a
ediție în 2002).
Va rămâne vreme de trei decenii paroh al comunității din Săcal
până la alegerea sa, în 1976, ca vicar episcopal al tuturor românilor
ortodocși din Ungaria3. În paralel, va sluji la parohia Micherechi
până în anul decesului, 1983.
Ca exponent al unei comunități minoritare, Teodor Misaroș
poate fi privit în contextul personalităților care nu și-au negat propria cultură, ci au contribuit la afirmarea acesteia ca una „majoră”,
demnă de a fi cotată în sistemul cultural al patriei de adopţie. A
fost conștient că mentalitatea și psihologia de grup etnic compact
trebuie să conțină elemente comune precum religia și limba maternă, pe care le-a transmis urmașilor. Emil Cioran avea dreptate
când spunea că „nu trăim într-o țară, ci într-o limbă!” Comunitatea românească de la Jula trăiește în limba română prin toate
organizațiile și manifestările cultural-artistice pe care le are.
În ideea conturării unei imagini cât mai complete și a publică-
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rii unui material mai amplu prilejuit de apropierea centenarului
nașterii lui Teodor Misaroș, voi încerca să completez portretul omului, intelectualului și preotului cu detalii, amintiri și impresii ale
membrilor familiei, ale unor preoți și ale membrilor comunităților
din Săcal și Micherechi, sperând să redactez o lucrare pe măsura
personalității de excepție a lui Teodor Misaroș.
***
Redăm mai jos fragmente din Foaia matricolă a studentului Teodor Misaroș de la Institutul Teologic de Grad Universitar Sibiu
(obținute prin amabilitatea doamnei Iuliana Streza-Govoreanu de
la Biblioteca Arhidiecezană Sibiu) și câteva fotografii din arhiva
familiei.

NOT E
1. * Mulțumiri pentru colaborare și pentru informațiile furnizate familiei
preotului Teodor Misaroș: doamnelor Maria Misaroș – soție, Doina
Misaroș-Luczai – fiică și Cornelia Taga – nepoată.
2. Teodor Misaroș, Din istoria comunităților bisericești ortodoxe române din
Ungaria, ediția a II-a, revizuită, Giula, Uniunea Culturală a Românilor
din Ungaria, 2002.
3. Vezi Gabriel Moisa, Istoriografie – istorie – politică. Istoriografia românilor
din Ungaria referitoare la trecutul istoric al comunităţii (1920–2010), în
„Crisia”, nr. XL, Oradea, Muzeul Țării Crișurilor, 2010, p. 287–306.
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Teodor Misaroș – student la teologie
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Teodor Misaroș împreună cu soția și fiica…

Vicarul Teodor Misaroș în odăjdii…

78

Simpozion

Gabriel Moisa

Bihoreanul Nicolae Coroiu în vâltoarea
Primului Război Mondial
Nicolae Coroiu (1890–1976) a văzut lumina zilei în anul 1890
într-o casă situată în Bărăşti, un cartier al Vaşcăului, într-o familie
cu şase copii1. Părinţii lui au fost Partenie Coroiu (1863–1917) şi
Aurora Victoria Coroiu (1863–1947).
Tatăl său, Partenie Coroiu s-a născut în localitatea Vaşcău, întro familie înstărită „de cojocari şi nepot şi strănepot de preoţi ortodocşi
români”2. Acesta era un om destoinic şi foarte harnic contribuind
decisiv la ridicarea economică a propriei familii, astfel încât la prematura sa trecere în nefiinţă la doar 54 de ani, „a lăsat o casă mare în
care avea băi publice, cafenea şi un magazin universal”3.
Fiind o fire întreprinzătoare, acesta construise încă înainte de
1900 în Boiu, la izvoarele râului cu acelaşi nume, „o moară şi mai
multe jgheaburi de sus din deal până jos pentru apă, lucru modern pe
vremea aceea”4, ceea ce i-a adus nenumărate beneficii economice. În
doar cele câteva decenii de viaţă Partenie Coroiu a devenit unul
dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai comunităţii româneşti
din depresiunea Beiuşului.
Mama lui Nicolae Coroiu, Aurora Victoria Coroiu, s-a născut în
localitatea Mesteacăn din judeţul Hunedoara din părinţii Constantin Leuca şi Fevronia Leuca5. Ambii au murit însă de tineri, astfel
încât în urma lor au rămas doi copii orfani, Iancu Leuca şi Aurora
Leuca. Iancu Leuca a murit tânăr, la vârsta de 30 de ani. Aurora
Leuca a fost luată în grijă de familia bunicilor materni. Bunicul,
Ion Irimie, era preot ortodox în Mesteacăn6.
Partenie şi Aurelia Coroiu au avut şase copii. Cel mai mare dintre fraţi a fost Alexandru Coroiu (zis Şandor), urmat de Ioan Coroiu, Ana Coroiu, Maria Coroiu, Nicolae Coroiu şi Partenie Coroiu,
acesta din urmă, fiind cel mai mic dintre fraţi, a şi păstrat numele
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tatălui lor. Partenie Coroiu se pare că a şi moştenit calităţile antreprenoriale ale tatălui său, fiind cel care a înfiinţat vestita păstrăvărie de la Vaşcău încă între cele două războaie mondiale7, naţionalizată apoi, după instalarea regimului comunist din România.
Fiul cel mare al familiei Coroiu, Alexandru Coroiu, a fost cel
care a preluat, la moartea tatălui său, în anul 1917, toate afacerile
familiei. Mai mult, în perioada interbelică a extins domeniile de
activitate fiind cel care a înfiinţat primul cinematograf din Vaşcău8. Alexandru Coroiu a fost implicat activ în viaţa comunităţii
devenind unul dintre liderii românilor de aici. Această poziţie i-a
fost confirmată prin desemnarea sa ca delegat din partea Vaşcăului la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia de la 1 Decembrie
1918.
Unul dintre fraţii Coroiu, Ioan Coroiu, a murit la vârsta de 30 de
ani de tifos spaniol imediat după „ce a venit din războiul I mondial”9,
în anul 1919.
Din cei cinci fraţi au supravieţuit războiului patru, inclusiv Nicolae Coroiu, combatant pe frontul Marii Conflagraţii Mondiale,
în armata română. Una dintre surori, Ana Coroiu, s-a căsătorit cu
Mihai Chindea, şeful de gară din Dobreşti, iar Maria Coroiu s-a
căsătorit cu Nicolae Mare din Vaşcău.
Nicolae Coroiu şi-a petrecut copilăria într-un Vaşcău în care tatăl său făcea parte din elita economică având o prăvălie mixtă şi
o cafenea din care îşi întreţinea familia. Bunăstarea lor economică permitea capului familiei angajarea unei servitoare şi a unor
bărbaţi tocmiţi cu ziua atunci când era nevoie la diverse munci în
gospodărie.
Mediul sănătos în care a evoluat, aproape bucolic am spune,
unde „copii tăiau lemne, bunica făcea bucătărie pentru 10 inşi”10, şi-a
lăsat amprenta asupra întregului său destin ulterior, unul în care
a cunoscut în calitate de combatant vicisitudinile Primului Război Mondial, dar şi teribilele rigori nefaste ale regimului comunist
după instalarea sa în România.
Nicolae Coroiu a urmat studiile primare în Vaşcău, iar pe cele
liceale la Braşov vreme de trei ani la Şcoala superioară de comerţ,
pe care a absolvit-o în anul 1911. Acolo a deprins Nicolae Coroiu
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multe dintre tainele meseriei de finanţist pe care o va practica o
viaţă întreagă după încheierea războiului. A fost un elev eminent,
ceea ce a făcut ca la finalul studiilor să fie trimis, alături de alţi
colegi, într-o vizită de perfecţionare şi documentare la instituţii
economice din Germania, iar mai apoi la Viena, în capitala Imperiului Austro-Ungar11.
Se pare că cel care a insistat cel mai mult ca Nicolae Coroiu să
urmeze studiile la şcoala comercială din Braşov a fost tatăl său,
Partenie Coroiu. „Binecuvântată fie memoria lui Partenie Coroiu senior,
că diploma de la Braşov, unde l-a trimis pe tata, i-a permis să ducă o viaţă
cinstită de om corect în toate privinţele”12, subliniază apăsat şi Lucia
Sirban (Coroiu) în memoriile sale, una dintre fiicele lui Nicolae
Coroiu, care accentuează astfel pe consecinţele deciziei bunicului
pentru traseul ulterior al familiei sale.
După încheierea studiilor, Nicolae Coroiu s-a întors la Vaşcău,
unde a intrat ca practicant la Casa de Păstrare Mandel13. Relaţiile
de muncă nu au fost dintre cele mai profitabile, ceea ce a făcut
ca tânărul finanţist să nu rămână acolo foarte mult timp, astfel că
„aici am stat trei luni, primind pentru munca prestată 6 galbeni şi 10
coroane”14, ne spune Nicolae Coroiu.
După încheierea stagiaturii, Nicolae Coroiu a încercat să se angajeze la sucursala NépBank din Beiuş, „unde tata avea vreo 10.000
coroane datorie ca sa-l ajut”15, subliniază Nicolae Coroiu. A fost oprit
din demersul său de către şeful ocolului silvic din Beiuş, Gyorgy
Geza, „care era pe atunci cel mai tare din Beiuş”16, spunându-i că nu se
poate angaja „deoarece eu am făcut şcoala la Braşov”17, ceea ce-l descalifica pentru această funcţie, întrucât se contaminase cu elemente
ale spiritului românesc braşovean.
Ca să poată lucra acolo ar fi trebuit ca să urmeze studiile comerciale la Budapesta, i-ar spus Gyorgy Geza. „El era şovinist maghiar,
iar eu român”18, spune Nicolae Coroiu. În aceste condiţii, se pare că
tânărul Coroiu nu putea aspira la mai mult în Beiuş. În faţa acestei
situaţii, „i-am răspuns imediat că nu-i nimic, voi trece eu hotarul în România”19. Ceea ce a şi făcut, de altfel, în foarte scurt timp. Relaţiile
tensionate existente între familia lui Nicolae Coroiu şi autorităţile
maghiare, în primul rând cu acest Gyorgy Geza, erau evidente,
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acesta din urmă nepierzând nici o ocazie să le creeze probleme.
Una dintre acestea s-a petrecut cu prilejul Crăciunului anului
1913, când Nicolae Coroiu a organizat o festivitate în care i-a învăţat pe mai mulţi văşcăuani „Căluşarul” şi „Bătuta”, două jocuri specific româneşti învăţate de acesta la Braşov. Pentru ca totul să fie
cât mai autentic, el a adus costume tradiţionale specifice pentru a
fi îmbrăcate de dansatori. Costumele erau donate de „unul Stroescu,
din Basarabia”20, fiind vorba, desigur, de marele mecena român originar din Basarabia, Vasile Stroescu, şi care avea relaţii prieteneşti
cu Nicolae Coroiu.
Organizarea evenimentului i-a adus numai necazuri, cu atât
mai mult cu cât acesta a distribuit tuturor participanţilor cocarde tricolore, ceea ce l-a determinat pe Gyorgy Geza, participant şi
el la festivităţile de Crăciun din Vaşcău, să-l ameninţe pe Nicolae
Coroiu cu arestarea. De altfel, acesta a şi cerut jandarmilor care supravegheau activitatea să-l aresteze. Demersul a fost oprit de către
judecătorul dr. Mihali de la Beiuş care i-a spus lui Gyorgy Geza că
dacă determină arestarea lui Nicolae Coroiu atunci „îi crapă capul
cu bila de biliard, aşa că nu a făcut-o”21.
Dorinţa lui de a pleca în România a fost prezentă în mintea tânărului Nicolae Coroiu încă de pe băncile şcolii comerciale din Braşov, unde a intrat în contact cu realităţile din România. Terminarea
practicii şi acumularea unui capital l-au determinat pe tânăr să înceapă demersuri în vederea plecării. Pentru aceasta avea nevoie de
documente. Astfel, spune Nicolae Coroiu, pentru a obţine cât mai
repede actele necesare „i-am dat 3 galbeni notarului de atunci (1913)
pentru a-mi da ceva ca să pot trece în România”22.
În ianuarie 1914 intra în posesia documentului care-i permitea
trecerea în România, iar în februarie 1914 a plecat spre Bucureşti.
În momentul plecării era convins, conform spuselor sale, că nu
peste mult timp Transilvania se va uni cu România. Tocmai de
aceea, „înainte de plecare i-am spus tatălui meu că aici are să fie în curând România, la care tatăl meu (care era un om foarte cuminte şi un bun
român) mi-a răspuns: E uşor de spus, dar e mai greu să se facă”23.
Despărţirea de familie a fost emoţionantă, după spusele lui Nicolae Coroiu, cu atât mai mult cu cât pe tatăl său nu avea să-l mai
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vadă în viaţă niciodată: „Singura dată a plâns (tatăl său n.n.) când am
plecat la gară, la ora 4 dimineaţa, când m-a condus până la poartă. De
atunci nu l-am mai văzut, căci murise în 1917, în luna ianuarie. După
doi ani, în 1919, am venit acasă ca sublocotenent ca să-i spun Tatii că s-a
împlinit vorba mea, dar era mort. Păcat”24.
Plecarea la Bucureşti s-a produs în condiţii de totală austeritate
pentru tânărul Nicolae Coroiu, care avea în buzunar doar 3 galbeni, din care unul a fost folosit pentru a-şi plăti biletul de tren.
Ajuns într-un oraş nou, trebuia să ia viaţa de la început. Traiul
în Bucureşti nu a fost uşor, iar tatăl său îl avertizase asupra acestui
lucru: „tata spunea că eu îi voi cere bani dacă plec. Tată, i-am răspuns,
dacă voi cere bani te rog să nu-mi trimiţi, dar nu voi cere, orice ar fi. Am
vândut o carte cu 20 de bani, dar bani lui Tata nu i-am cerut. Două săptămâni nu am primit nici un serviciu, cu toate că am avut 3 recomandări, pe
care nu le-am folosit. Câştigam 120 lei pe lună, din care cu 16 lei plăteam
masa la amiază lunar. Dimineaţa şi seara mă costa iar cam atât”25.
Primul serviciu stabil a fost la Vama Poştei din Bucureşti, unde a
lucrat un an şi jumătate. Aici a intrat în contact cu obiceiuri funcţionăreşti care lui, un ardelean din Vaşcău, i se păreau ciudate. Acestea l-au şi determinat pe Nicolae Coroiu să părăsească acest loc de
muncă. Ce se întâmplase de fapt? Acolo „am lucrat conştiincios până
când un negustor de pe Calea Victoriei m-a jignit în timpul serviciului
aruncându-mi o ţigară să-l servesc pe el înainte”26. Situaţia l-a determinat pe Nicolae Coroiu să reacţioneze refuzând să-l servească peste
rând, dar, mai ales, datorită modului în care i se cerea să o facă,
mituit fiind cu o ţigară. Se pare că negustorul l-a reclamat şefului
său, Nicolae Coroiu neştiind că acesta era prieten reclamagiul. Şeful său l-a repezit spunându-i că dacă nu-i serveşte pe prietenii săi
atunci „asemenea oameni (angajaţi n.n.) nu au loc aici. I-am răspuns
imediat că în 2 săptămâni plec. Ceea ce am şi făcut”27, spune Nicolae
Coroiu, şi iată-l din nou fără loc de muncă într-un Bucureşti complicat, aflat în plin război.
În foarte scurt timp şi-a găsit însă un nou serviciu, unde câştiga
mai mult decât dublu. Era vorba despre un salariu de „250 lei, plus
mâncare, locuinţă şi alte avantaje”28, ne spune Nicolae Coroiu. Societatea la care se angajase se numea „Vatra Luminoasă”, iar acolo
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lucrau circa 120 de persoane nevăzătoare, care confecţionau perii
şi coşuri. Satisfacţia profesională era cu atât mai mare cu cât lucra
la serviciul de contabilitate, meseria pentru care se pregătise trei
ani la Braşov. Această instituţie era condusă de generalul în rezervă Grigore Crăiniceanu29 şi funcţiona sub patronajul M.S. Regina
Elisabeta.
Instituţia era, de fapt, un Azil al Orbilor ce purta numele de
„Vatra Luminoasă”. Regina Elisabeta fondase încă din 1906 „Societatea Orbilor din România”. Câţiva ani mai târziu, în 1908, a
fost înfiinţat chiar un Azil al Orbilor „Vatra Luminoasă” şi o şcoală primară pentru nevăzători numită „Regina Elisabeta”. Întregul
ansamblu educaţional a fost construit în strada Mărcuţa-între-vii,
nr. 20, mai târziu strada Vatra Luminoasă, Bucureşti. Aceasta era
instituţia unde a lucrat mai bine de un an şi Nicolae Coroiu. Aflată
sub tutela Reginei Elisabeta, Nicolae Coroiu a participat şi la înmormântarea reginei, 18 februarie-2 martie 1916, când, spune el,
„eu am dus covorul şi steagul”30.
În ciuda faptului că războiul era foarte aproape de graniţele României, viaţa în Bucureşti îi oferea lui Nicolae Coroiu multe posibilităţi de petrecere a timpului liber după gustul unui tânăr de 25
de ani. Salariul, chiar dacă nu foarte mare, îi era suficient pentru a
gusta din plăcerile vieţii având în vedere că avea asigurate masa şi
cazarea chiar la locul de muncă.
Nicolae Coroiu lua parte activ la viaţa tumultuoasă a capitalei
României. Zona Cişmigiului era locul în care se desfăşurau multe
din activităţile sale din timpul liber. Acolo a petrecut, bunăoară, şi
la cumpăna anilor 1915-1916, alături de mai mulţi prieteni şi într-o
companie mai mult decât plăcută şi selectă. Astfel, spune acesta,
„la Anul Nou 1916 luam masa la restaurant în Cişmigiu, unde eram serviţi de artistele de la Teatrul Naţional şi fetele de negustori de pe Calea
Victoriei. Eram cam 100 de voluntari, viitori ofiţeri, toţi fiind cu bacalaureat”31.
În vara anului 1916, la câteva luni după moartea Reginei Elisabeta a României, societatea „Vatra Luminoasă” a trecut în subordinea
Ministerului de Război, iar destinul lui Nicolae Coroiu a luat o
nouă întorsătură. În acelaşi an se înrolase voluntar în armata ro-
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mână, „ştiind bine că se apropie data intrării în răsboiu”32, spunea el,
făcând parte din Regimentul 46 transmisionişti Bucureşti.
Nemaifiind nevoie de el la Azilul Orbilor, Nicolae Coroiu a fost
trimis să lucreze la Vama Mamorniţa, la frontiera cu Austro-Ungaria din Bucovina românească.
Acolo a trăit o experienţă teribilă în cele câteva luni în care a
stat. Fiind chiar pe frontiera cu Austro-Ungaria, unde aveau loc
lupte grele între armata rusă, pe de o parte, şi cele germane şi austro-ungare, pe de alta, într-o noapte, în contextul pregătirii unei
ofensive ruseşti, s-a trezit că tirul de artilerie a atins din greşeală şi
teritoriul românesc în zona localităţii Mamorniţa. Astfel, ne spune
acesta, „într-o noapte, la ora 12, ruşii au atacat pe austrieci ocupând Cernăuţiul şi o parte din ţara noastră. Când era lupta între ruşi şi austrieci eu
am intrat în camera mea, care era la etaj. Aceasta era plină cu gloanţe de
mitralieră (se putea pune cu lopata). Mi-am luat pardesiul, în buzunarul
lui erau actele mele, şi am plecat printre gloanţe trase de ruşi şi austrieci.
Era prima mea pierdere de tot ce am avut eu pe atunci (am mai avut încă
trei). În afară de acte, toate lucrurile mele au rămas acolo”33.
La scurt timp după acest incident a fost mutat ca vameş şef la
Molniţa, lângă Herţa. Nici aici nu a stat foarte mult, întrucât a fost
mutat la vama din Herţa. Rolul său acolo era, după cum ne spune
chiar el, acela de a urmări îndeaproape mişcarea trupelor austriece
şi ruseşti, frontul fiind în imediata apropiere, şi să trimită telegrame cu activitatea de pe front direct la Ministerul de Război.
Odată cu intrarea României în război în august 1916, acesta este
chemat la Bucureşti pentru înrolare, astfel că „în 15 august 1916
România intrând în răsboiu, am plecat şi eu la Bucureşti, la Regimentul
46, pe botul maşinii (locomotivei), de unde am fost trimis obligatoriu la
Botoşani, la şcoala militară”34, de ofiţeri ne spune Nicolae Coroiu.
Încă din primele zile ale prezenţei lui acolo, „fiind ofiţer de informaţii”35, ne spune Nicolae Coroiu, a fost trimis tocmai în avanposturi, unde trebuia să asigure legătura telefonică între cele mai înaintate unităţi ale armatei române şi comandament. Acolo s-a aflat,
aşa cum subliniază adesea în memoriile sale, într-o permanentă
situaţie foarte periculoasă. De multe ori, afirmă Nicolae Coroiu,
„sunt bombardat de inamic, iar de câteva ori mi s-au rupt firele. Când am
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fost gata am înaintat până aproape de Cota 772. La vreo 100 de metri erau
nemţii, bine adăpostiţi. Când am ajuns, sergentul cu care eram a fost lovit
mortal în frunte (Dumnezeu să-l ierte)”36.
Epopeea lui pe front a cunoscut numeroase episoade tensionate
şi periculoase, fiind nevoit să înfrunte moartea aproape în fiecare
zi. Astfel, bunăoară, într-una din zile, spune acesta, „cum aveam 20
de soldaţi la comandă, văzând un aeroplan care venise în recunoaştere la
noi, cer să tragă o salvă înspre aeroplan. După vreo 10 minute, cînd eu
eram în copac vine un obuz mare prin aer de vreun metru. Îl vedeam cu
ochii cum vine către mine, în care timp nu am putut face nimic altceva
decât am închis ochii şi obuzul a căzut sub copac, ceva mai departe cu
10 metri, făcând o groapă cât o cameră de vreo 20 metri, dar fără să aibă
vreun efect, să omoare pe cineva”37.
Acesta nu a fost însă singurul moment consemnat de Nicolae
Coroiu în care a fost în pericol iminent de a-şi pierde viaţa. Cu alt
prilej „soldatul meu, ordonanţa adică, îmi aducea mâncarea de prânz.
Deodată, o schijă de obuz vine prin ricoşare spre mine, cade la un lat de
palmă de locul unde stăteam şi intră în pământ”38, ne spune Nicolae
Coroiu. Poate cel mai aproape de sfârşit a fost în toiul bătăliei de
la Oituz din vara anului 1917. Astfel, spune acesta, „batalionul meu
a primit ordin ca să plece la Oituz. Trebuia să stăm acolo peste noapte ca
să dăm ajutor din rezervă în caz de atac şi doar dacă era cazul. Când s-a
făcut seară, am ajuns acolo într-o pădure deasă. Am stat ascunşi într-un
luminiş plin cu dâmburi şi gropi. Cum comandantul nostru, un căpitan
de rezervă şi un om foarte bun, ne întreabă pe noi unde să stea peste
noapte, un camarad de-al nostru îi spune unde, arătându-i un dâmb. Ne
aşezăm acolo, deşi mie nu-mi plăcea acel loc. Având parcă o presimţire că
s-ar putea întâmpla ceva rău am pus puşca lângă mine, gata să trag. Ştiam că de fiecare dată când ajung într-un loc nou trebuie să mă informez
asupra teritoriului în care se află duşmanul, ori văzusem că acesta este fix
în faţa noastră şi are 4 tunuri care pot să tragă în noi oricând.
Cum unii soldaţi fumau, iar chibritul se vedea când scăpăra, duşmanul
a şi început să tragă cu cele patru tunuri exact asupra noastră. Atunci,
comandantul nostru se scoală (abia de vreo 5 minute se aşezase acolo) şi
pleacă să vadă ce face batalionul. În vacarmul acela vine un obuz (şrapnel) şi îl loveşte în plin pe căpitan. Acesta cade jos, iar eu, care eram la
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vreo 3-4 paşi distanţă de el, mă întorc şi mă aşez pe burtă după un adăpost, cu mâna pe puşcă şi pe două pături şi o foaie de cort. De comandă
nu mai putea fi vorba, fiecare căuta să se apere pe el. Mulţi dintre soldaţii
care fugeau peste dâmb şi înapoi erau loviţi şi omorâţi. Eu cu soldaţi mei
am văzut că duşmanul lungeşte tirul tunurilor crezând că fugim. În aceste condiţii, noi am mers nu înapoi, ci înainte, ceea ce ne-a scăpat de la
moarte sigură.
După ce s-a mai potolit atacul noaptea, eu m-am aşezat peste un râu,
unde curgea puţină apă, şi m-am învelit cu două pături şi o foaie de cort.
Eram atât de epuizat căci, cu toate că se trăgea cu tunul, am adormit
până dimineaţa. Mulţi dintre soldaţii care fugeau au murit însă. Căpitanul Aramă bătea soldaţii când mergeau spre poziţie. Dimineaţă am văzut
eu cu ochii mei un soldat care venea dinspre inamic cu maţele (intestinele)
lui proprii în mână. Acesta şi le ţinea cu mâna ca să nu cadă şi spunea
că nemţii i-au spus că pe un astfel de om să nu-l atingă nimeni şi să se
întoarcă la ai lui”39. Avem aici o teribilă descriere a bătăliei de la
Oituz la care a luat parte. Odată scăpat de aici, după cum el însuşi
s-a exprimat, a devenit un om foarte puternic, dar mult mai trist
văzând ceea ce li s-a întâmplat camarazilor săi.
Nicolae Coroiu a fost un ofiţer iubit de subordonaţii săi, datorită
bunătăţii de care a dat dovadă de-a lungul timpului. Nu de puţine
ori acesta împărţea propria mâncare cu soldaţii, ceea ce făcea o
impresie deosebită printre aceştia. „Cum eu dădeam pâinea mea şi la
soldaţi, ne spune Nicolae Coroiu, aceştia mă şi apărau. Odată un sergent îmi spune că inamicul are o mitralieră în faţă. Acesta insistă să intru
în tranşee. Altădată îmi aduce pe targă pe un soldat cu piciorul lovit rău.
Curios că îl văd că râde, l-am întrebat de ce face asta i-ar el îmi spune că
l-am scăpat de război. Pe altul îl găsesc dormind pe linia întâi. Dormea
greu. Îl lovesc şi-l scol, după care îi iau puşca. Întorcând arma spre el,
îi spun că după legile războiului pot să-l împuşc. L-am iertat însă, dar
i-am spus să nu mai doarmă căci va veni altul şi-l va împuşca”40. Toate
acestea au creat o imagine pozitivă locotenentului Coroiu în faţa
soldaţilor săi.
Experienţa războiului nu s-a limitat doar la aceasta, ci l-a transformat decisiv într-un adevărat bărbat. De multe ori, ne spune Nicolae Coroiu, „eram tare obosit de peste noapte, dar îmi spuneam, mer-
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gând în patru labe, să văd cât poate să îndure un om”41. Altădată, spune
acesta, „primim ordin să plecăm pe jos la şcoala de grenade cu franţuzii.
Am plecat şi eu, ca ofiţer, cu plutonul meu. Drumul fiind lung, mergeam
foarte greu. […] Oboseala era însă foarte mare, astfel încât visam în timp
ce mergeam. Nimeni nu mă credea, dar era adevărat că am visat mergând
cu măciuca la ureche. Când am ajuns în sfârşit, m-am culcat pe o laviţă,
unde am dormit până dimineaţa. Mi s-a părut că au trecut abia 10 minute”42. Pe front fiind, puterea exemplului era un concept extrem de
familiar tânărului ofiţer plecat din Vaşcău să facă România Mare şi
tocmai de aceea nu a evitat niciodată astfel de situaţii.
În lungile zile de aşteptare, Nicolae Coroiu a manufacturat mai
multe amintiri pentru el şi pentru posteritate. Cele mai reprezentative sunt două căni realizate din tuburi de cartuşe, transmise
mai departe familiei ca un suvenir de război. Ambele au inscripţionat pe ele textul: „Souvenir din luptele de la V(alea) Caşin(ului), Oituz
şi Mărăşti: Subl. N. Coroi. 1916–1917”.
Încheierea Păcii de la Buftea-Bucureşti, realizată la 20 februarie/5 martie 191843, prin care România ieşea din război, a determinat schimbări importante în destinul bihoreanului Nicolae Coroiu.
La 1 mai 1918 Nicolae Coroiu a fost demobilizat, deoarece, subliniază el, fiind voluntar din Transilvania, „aşa era ordinul de la nemţi
prin filogermanul Marghiloman44, după Pacea de la Buftea”45, ca ardelenii din armata română să fie lăsaţi la vatră.
Sublocotenentul Nicolae Coroiu s-a trezit într-un context istoric
extrem de complicat. Acasă la Vaşcău nu se putea întoarce, întrucât
Transilvania se afla încă sub stăpânire austro-ungară şi era urmărit
de autorităţile maghiare, iar în război „pierdusem totul şi nu aveam
decât ce era pe mine”46. Din consemnările sale reiese faptul că ceea ce
avea pe el era, de fapt, o bluză militară făcută dintr-o cămaşă largă
şi o pereche de pantaloni. Situaţia lui era una disperată, întrucât
nu avea practic din ce să trăiască. În acest fel era nevoit să-şi ducă
traiul de pe o zi pe alta.
Spiritul întreprinzător al acestuia moştenit de la tatăl său l-a
salvat şi de data aceasta. „Dar cum să-mi câştig existenţa ca să nu
mor de foame?”47 a fost, probabil, una dintre primele întrebări pe
care şi le-a adresat după demobilizare. Pentru a putea supravieţui

88

Simpozion

s-a adresat fostului său comandant de regiment, colonelul Victor
Tomoroveanu, rugându-l să-l lase să mănânce la popota ofiţerilor,
plătind pentru aceasta, întrucât în oraş era imposibil să facă acest
lucru din cauza lipsei resurselor financiare imediate.
Pentru a câştiga bani, Nicolae Coroiu s-a apucat de negustorie.
Astfel, spune Nicolae Coroiu, „m-am dus până Chişinău (Basarabia),
care era de acum al nostru, la prietenul Crăciun, să cer 1000 de lei, cu
împrumut. Mi-a dat imediat, fără să-mi ceară chitanţă. De acolo m-am
dus la Botoşani, unde era fostul meu Regiment 37 Infanterie Botoşani,
cerând unui ofiţer cei 400 de lei pe care-i luase cu împrumut de la mine
mai demult. I-am cerut să-mi dea banii, căci îmi trebuie.
Am aflat de la el că dorea să se activeze din nou în armată. Înainte de
aceasta însă el cheltuia foarte mult. Într-o singură seară spărgea 200 de
lei. I-am spus că dacă nu mi-i dă mă duc la colonel să-i arăt chitanţa lui
pe care i-o luasem când i-am dat banii. „Măi, Coroiule, să nu mergi la
colonel, căci altfel nu mă pot activa. Hai la mine să-ţi dau pentru bani
altceva”.
Mergem la magazie şi-mi arată două corturi din pânză impermeabilă.
„Cât să-ţi dau pe ele?”, îl întreb. Îmi spune că 200 de lei bucata, adecă
datoria. „Bine”, zic eu. Le iau şi le duc la fosta mea locuinţă, la covrigar,
unde aveam o cameră mică cu pământ pe jos. Acolo, acasă, le desfac pe
unde erau cusute rezultând 50 metri de pânză. „Mai am 1000 de perechi
de ciorapi, zice amicul meu, pe care ţi-i dau cu 2 lei bucata”. „Bine, zic eu,
îi iau pe toţi”. El mă întreabă însă imediat: „ai bani să cumperi?”. „Bă, îi
zic, nu am decât 200 de lei. Îmi dai 100 de perechi, ce fac 200 de lei şi peste
o oră îţi iau şi restul”. Ce fac? Îi duc 100 de perechi cu o trăsură în târg şi
pe loc îi dau cu 8 lei perechea, deci 800 de lei. Îmi mai trebuiau 1000 de lei.
Aveam ceva de la prietenul Crăciun, însă nu 1000 de lei. Mă împrumut
de la un plutonier (de la care cumpărasem mai multe mosoare cu aţă cu
restul) şi mă duc şi îi iau şi restul de 900 de perechi de ciorapi.
Cu o parte din mărfuri mă duc la Chişinău, iar de acolo iau drumul
Orheiului la târg, cu trăsura, cam 30 de km48. Îi spun prietenului meu
Crăciun: dacă până seara nu îţi dau banii, mă împuşc. Plec şi mă duc cu
trăsura la Orhei, unde aveam doi buni prieteni. De acolo am mai cumpărat şi tutun cu geamantanul. Pe drum am plecat cu nişte ovrei. Unul
dintre ei îmi spune: „dle. sublocotenent, aveţi revolver?”. „Da, spun, am

Simpozion

89

trei, nu unul”. Ajuns la Orhei, la târg, unde plutonierul de jandarmi era
cumpărat de mine (cu cadouri), deschid geamantanele, dau gradul şi chipiul de ofiţer jos şi mă apuc de vânzare.
La târg, femeile mă întrebau cu cât dau arşicul (cam 75 cm). Eu le
răspundeam că cu 100 de ruble. 100 de ruble erau atunci 200 de lei. La
urmă am dat arşicul şi cu 50 de ruble şi am vândut tot. Mosoarele de aţă
aproape că mi le-au furat pe toate, dar nu-mi păsa, căci încasasem vreo
2500 de ruble pe pânza de cort.
M-am întors la Chişinău cu geamantanele goale, dar cu bani şi cu mult
tutun. Când m-am întors la Chişinău mi-am pus gradul de sublocotenent
şi şapca de ofiţer la loc. Unor băieţi care stăteau pe acolo le-am spus să
pună mâna pe geamantanele goale pentru că o să le dau pentru asta 10
lei”49.
Pe drumul de întoarcere de la Orhei la Chişinău Nicolae Coroiu
a avut parte de un moment complicat, fiind la un pas să-şi piardă
viaţa datorită unor briganzi care au încercat să-l jefuiască. „După ce
am pornit spre Chişinău, spune acesta, tovarăşii mei de drum îmi spuseseră că aproape la tot pasul sunt hoţi care jefuiesc la drumul mare. Eu
eram pregătit însă şi pentru cazul acesta. Ajungând la un colţ de drum,
jos, în calea noastră, vedem doi inşi călare. Imediat am luat poziţie de
război având trei revolvere. Celor doi tovarăşi de drum le dau câte un revolver şi eu cu altul la mijloc. Unul dintre cei doi nu vrea fiind foarte […].
L-am ameninţat că-l împuşc şi plec şi singur, dacă nu ia pistolul. Atunci a
luat şi el arma şi am plecat către hoţi, care aveau şi ei arme sub şube. Noi
trei jos, departe unul de altul.
Când am ajuns în dreptul lor s-au ferit pe marginea drumului şi nu neau atacat. Unul din noi trage cu revolverul (cel fricos) şi mergem mai departe, la Chişinău. Acolo, la un restaurant, unde ne adunam toţi ardelenii,
găsesc şi pe prietenul meu Crăciun, căruia-i spun că după ce am aşteptat
eu claponul fript încă de la Orhei şi cu 1 kg. de vin să mergem acasă la el
să sărbătorim. Când a văzut banii ce-i încasasem exclamă: „măi, Coroiule,
da mulţi bani ai, parcă-s de la bolşevici!”. I-am dat datoria de 1000 de lei,
iar mie mi-au rămas vreo 2000 de ruble, adică vreo 4000 de lei.
După aceea m-am dus la Botoşani, unde am luat şi restul de marfă:
încă un cort, ciorapi şi am plecat iar la Orhei. Acolo am vândut şi restul (un cort – vreo 50 de metri). Ciorapii i-am dat toţi la ardeleni cu
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10 lei perechea şi am încasat o grămadă de bani (peste 10.000 de lei”)50 .
Nicolae Coroiu ţine să consemneze pentru posteritate un moment pe care-l consideră important pentru biografia sa. Este vorba
despre întâlnirea în Piaţa din Orhei cu un reprezentant din Sfatul
Ţării din Moldova. „Pe când vindeam în piaţa din Orhei, deodată se
opreşte o maşină mare şi frumoasă în faţa mea. Din maşină s-a dat jos
un domn, care vine de-a dreptul la mine şi mă întreabă cine sunt. Eu îi
răspund imediat că îi spun cine sunt, dar doar dacă se legitimează şi el.
La aceasta el scoate din buzunar o hârtie şi îmi spune că este deputat în
Sfatul Ţării (Basarabiei). Numele lui era Mihail Minciună. La aceasta am
scos din buzunar legitimaţia mea şi i-o prezint şi îi spun că sunt ofiţer
în armata română, că am pierdut totul în război şi că acum caut să-mi
fac bani să nu mor de foame, fiind demobilizat forţat ca ardelean. El îmi
răspunde: „ocupăm acum şi Ardealul”. El pleacă şi ne-am despărţit ca
doi prieteni”51. Aşa a trecut vara şi o parte a toamnei anului 1918.
În vremuri de restrişte şi într-o Românie aflată sub control militar
german, Nicolae Coroiu reuşeşte să supravieţuiască.
La începutul lunii noiembrie 1918 Nicolae Coroiu este mobilizat
din nou, în acelaşi Regiment 37 infanterie Botoşani. Se întâmpla cu
câteva zile înainte de 11 noiembrie 1918, data semnării Armistiţiului de la Compiègne, Franţa, în urma căruia a luat sfârşit Primul
Război Mondial. Evenimentul l-a prins pe Nicolae Coroiu pe aceeaşi Vale a Caşinului.
La scurt timp după mobilizare, unitatea din care făcea parte
a fost relocată la Bacău. Aici a stat aproape două luni de zile. În
acest interval a avut parte iarăşi de un eveniment deosebit, întrucât „acolo a venit şi regele Ferdinand trecând în revistă toată Divizia”52,
iar Nicolae Coroiu s-a aflat printre cei care au fost aleşi să-i dea
onorul. A fost momentul în care l-a văzut de aproape pe cel de-al
doilea rege al României.
În perioada în care a fost cantonat la Bacău, imediat după decizia
Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia de unire a Transilvaniei,
Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România a făcut demersuri în vederea mutării sale într-o unitate militară din Transilvania, mai aproape de casă, „unde nu mai fusesem de cinci ani”53, aşa
cum sublinia cu amărăciune Nicolae Coroiu în manuscrisul său.
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Pentru a-şi vizita familia, despre care nu mai ştia nimic de ani
de zile, Nicolae Coroiu a primit o permisie de la unitate. Din Bacău
a plecat însă spre Bucureşti, la Ministerul de Război, pentru a obţine mutarea în Transilvania54. Se pare că rezultatul a fost pozitiv,
întrucât după prezentarea situaţiei sale a reuşit să determine un
ofiţer de stat major să dea „ordin unui plutonier să telegrafieze la Regimentul 37 Botoşani şi să anunţe că sublocotenentul Coroiu Nicolae este
mutat la Corpul VII Armată Sibiu”55, cantonat la Bistriţa.
Foarte mulţumit de rezultat, s-a dus în oraş, unde şi-a cumpărat
o uniformă militară nouă, cea pe care o avea fiind foarte uzată,
pregătindu-se de vizita la Vaşcău, întrucât mai avea câteva zile de
permisie. Nicolae Coroiu intenţiona să ajungă acasă în foarte scurt
timp cu trenul. Încă de la îmbarcarea din Gara de Nord lucrurile
s-au complicat însă, în peisaj apărând un personaj feminin.
Astfel, ne spune Nicolae Coroiu, „când eram să intru în vagon am
făcut cunoştinţă cu o cucoană frumoasă. Aceasta dorea să-şi aprindă o
ţigară. I-am oferit galant un chibrit, însă scrumul a căzut pe haina mea
nouă. I-am spus să nu-mi ardă haina. La aceasta ea îmi răspunde că nu
mă ard eu aşa uşor.
Când mă apropiam de Cluj, armata română abia de trei zile ocupase
Clujul56, ea îmi spune să nu merg la Oradea, căci acolo este încă gardă
naţională ungurească şi pot să păţesc rău. Atunci mă hotărăsc repede,
cum îmi era atunci obiceiul, să rămân. Mă dau jos la Cluj, unde se dădea
şi cucoana, şi o duc şi pe ea cu bagaje cu tot, cu trăsura, la hotel. Ajuns
la hotel, hotelierul nu-mi dă cameră decât cu aprobarea Poliţiei, deoarece
sunt militar. Merg la Poliţie cu trăsura şi acolo primesc imediat acceptul
poliţiei de a mă caza. M-am întors la hotel cu trăsura şi primesc o cameră,
unde mă cazez cu doamna. Am intrat în cameră cu ea, cu bagajul ei şi al
meu, desigur, cu ajutorul ordonanţei. Acolo am stat cu această doamnă 7
zile. I-am plătit masă zilnic în valoare de 12 lei pe zi. A fost cea mai lungă
şedere cu o cucoană din viaţa mea. Cu altele pe care le-am avut nu am stat
mai mult de o oră sau jumătate de oră”57.
Iată deci că deşi intenţionase să ajungă repede acasă a fost deturnat de această „cucoană frumoasă”, iar sosirea la Vaşcău a fost
întârziată cu o săptămână. Cum încă Oradea nu fusese eliberată,
fiind vorba despre perioada premergătoare Crăciunului anului
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1918, Nicolae Coroiu nu putea trece mai departe de Ciucea, unde
se afla linia frontului dintre armata română şi cea maghiară. În
condiţiile în care era îmbrăcat în uniforma armatei române, risca
să fie omorât dacă mergea la Oradea. În această situaţie a fost nevoit să se întoarcă din drum şi să găsească altă cale de a ajunge la
ai săi, la Vaşcău.
Astfel, de la Cluj s-a întors la Sibiu, pentru ca de acolo să ia alt
tren care să-l ducă spre Arad, urmând să coboare pe traseu, undeva pe valea Crişului Alb, pentru a trece Munţii Codru-Moma spre
casă. La Sibiu şi-a întâlnit o mai veche cunoştinţă, pe Ilie Cristea,
originar din Leheceni (jud. Bihor), viitorul cunoscut militant de
stânga din perioada interbelică, cu care se cunoştea încă dinainte
de declanşarea războiului. Acesta absolvise la rândul său în anul
1915 şcoala militară din Oradea.
Dealtfel, sora lui Ilie Cristea, Maria Cristea (Oancea), a fost cea
care a crescut-o la Mesteacăn, judeţul Hunedoara, pe viitoarea soţie a lui Nicolae Coroiu, Aurora Leuca, în casa preotului din localitate, Ioan Irimie, aceasta fiind orfană de ambii părinţi.
Din Sibiu, spune Nicolae Coroiu, „am plecat spre Arad până la
Maria Radna şi de acolo la Sebiş. Aici, la Sebiş, am cerut o cameră să
dorm”58. Vremurile erau tulburi însă, soldaţi maghiari făcând parte
din unităţi regulate sau neregulate mişunau peste tot, ceea ce l-a
făcut pe Nicolae Coroiu, însoţit de ordonanţa sa, să fie foarte atent
la tot ceea ce se întâmpla. Fusese avertizat de acest lucru, inclusiv
de către „cucoana frumoasă” de la Cluj. Un eveniment tensionat
s-a petrecut, conform celor spuse de Nicolae Coroiu, chiar în noaptea în care a dormit la hanul din Sebiş, deoarece „când m-am dus în
cameră, într-un restaurant sau cafenea mai mulţi domni să uitau la mine
şi la ordonanţa mea, ceea ce mi s-a părut suspect, fiind şi singur între ei.
După ce am intrat în cameră aud bătând la uşă. Am crezut că sunt unguri. În aceste condiţii am cerut ordonanţei mele să pună mâna pe armă,
cea pe care o avea el, iar eu am luat revolverul. După aceasta le-am spus să
intre. În uşă apar 2 ofiţeri îmbrăcaţi militari în haine austro-ungare. I-am
somat cerându-le să spună dacă sunt români. După ce m-am convins că
sunt români am lăsat armele. La fel au făcut şi ei”59.
Este încă o dovadă a faptului că perioada era una foarte dificilă
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şi extrem de nesigură. Din fericire pentru Nicolae Coroiu în acest
caz totul s-a încheiat cu bine, ceea ce a făcut ca după ce s-au lămurit lucrurile să fie „adusă băutură, iar ordonanţa mea s-a îmbătat”60.
A doua zi dimineaţa a plecat însă peste munte, de la Sebiş spre
Vaşcău. Pericolul era foarte mare, deoarece în zonă se afla unitatea militară a căpitanului Verbőczi, care făcea prăpăd în toată ţara
Beiuşului61. „De acolo am mers spre Vaşcău pe jos, prin pădure. Ajunşi
la Moneasa a doua zi dimineaţa am luat-o prin pădure spre Lunca”62, se
destăinuie Nicolae Coroiu. Drumul spre casă a mai comportat unele experienţe periculoase pentru viaţa acestuia, întrucât „în pădure,
văzându-mă un anume Weiss, a ordonat pădurarului care era cu el să mă
împuşte, deoarece credea că sunt un fugar din zonă. Pădurarul i-a spus
că nu eram eu acela pe care îl căuta, ci altul. Astfel am scăpat teafăr şi
de aici”63.
Traversând pădurea a întâlnit o serie de cunoscuţi, de la care
a aflat primele veşti după cinci ani despre familia sa. Din păcate,
acestea erau neplăcute. „Prin pădure, spune Nicolae Coroiu, m-am
întâlnit cu oameni din Sârbeşti (îi cunoşteam după port) şi i-am întrebat
ce face tata din Vaşcău. Aceştia mi-au răspuns că a murit de doi ani, în
timp ce fratele meu s-a stins de două luni. Sigur că eu m-am întristat,
astfel că nu am mai zis nimica în afară de bună ziua şi am plecat”64.
Mai era puţin până la destinaţie. A ajuns în Lunca, iar de acolo la
Vaşcău, acasă, unde nu mai fusese de o jumătate de deceniu. După
cum avea să afle de la mama şi fraţii săi, aceştia îl credeau mort
de aproape trei ani, din vremea încleştărilor de la Oituz. Chiar şi
tatăl său murise crezând că fiul său, Nicolae, nu mai era în viaţă.
Revederea a fost una extrem de emoţionantă. „Aşa am ajuns acasă
la Vaşcău, peste grădină şi prin şură, seara, plin de noroi şi nebărbierit.
Am intrat în bucătărie, unde erau mama, fratele Şandor şi cele 2 surori
ale mele. Când am intrat, ai mei nu m-au cunoscut decât după ce m-am
prezentat. „Doar nu e Nicolae?”, zice mama. „Ba chiar el eu”, răspunsei
eu. Am cerut apă (ca de obicei), să-mi dea să mănânc şi nişte ţigări. (…).
Mama mea a început să plângă de bucurie că mă vede”65.
Bucuria revederii a fost imensă, umbrită însă de realităţile politico-militare ale vremii atât de bine surprinse, de altfel, şi de episcopul Roman Ciorogariu. Tocmai de aceea, chiar a doua zi seara
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după sosirea sa, a venit vestea în Vaşcău că armata secuiască maghiară a ajuns în înaintarea sa la Sudrigiu „şi vine spre noi. Pe loc am
şi plecat peste Dealul Mare spre Deva”66, spune Nicolae Coroiu lăsând
în urmă regretul că nu a putut să stea mai mult acasă.
De la Deva a plecat spre Hotin, unde ajunsese deja Regimentul
37 infanterie Botoşani, din care făcea încă parte. Ajuns acolo, „camarazii mei mă aşteptau să-mi spună că sunt mutat la Corpul VII Armată de la Sibiu. Eu ştiam asta, deoarece chiar eu fusesem la Minister şi am
vorbit despre mutarea mea”67.
La începutul anului 1919, din motive bine întemeiate pe care le
vom contura mai jos şi în condiţiile unui frig siberian, unitatea din
care făcea parte sublocotenentul Nicolae Coroiu a fost trimisă în
Basarabia, fiind cantonată, într-o primă fază, în localitatea Noua
Suliţă, iar după aceea la Hotin. Astfel, ne spune el, „de la Bacău am
fost trimişi la Noua Suliţă, în Basarabia. Era iarnă şi soldaţii erau prost
îmbrăcaţi, ca în ianuarie, de altfel”68
Deplasarea a avut loc alături de alte structuri din Divizia condusă de generalul Cleante Davidoglu69, ca urmare a faptului că
unităţi ale armatei române aflate pe Nistru, în zona Hotinului, fuseseră erau atacate de structuri militare şi paramilitare bolşevice
de pe teritoriul Ucrainei în curs de bolşevizare.
Acestora li se adăugau franctirori din nordul Moldovei care au
fraternizat cu unităţile bolşevice. Într-unul dintre aceste atacuri fusese omorât generalul Stan Poetaş, ceea ce a generat reacţia promptă a armatei române. Evenimentele erau de o gravitate deosebită.
Dincolo de faptul că a fost asasinat de către bolşevici un general
român, era pusă sub semnul întrebării însăşi unirea Basarabiei cu
România. În legătură cu ce s-a întâmplat şi modul în care a fost
asasinat generalul Stan Poetaş avem mărturia locotenentului Gheorghe Eminescu, comandantul unei companii de mitraliere cantonate la Bălţi. Să-l lăsăm pe acesta să povestească, întrucât este un
moment mai puţin cunoscut din istoria noastră. „În iarna anului
1918–1919, regimentul meu făcea garnizoană la Bălţi, oraş care-şi merita
numele, deşi era capitală de judeţ. […] Zăpada cădea liniştită cu fulgi
mari. Străzile oraşului erau pustii. Rar, câte un om se zărea, înotând prin
troienele de zăpadă. Populaţia oraşului stătea în case, în jurul samovare-
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lor. Ne obişnuisem şi noi să bem ceaiul după obiceiul rusesc, un pahar de
ceai cu o singură bucăţică de zahăr. Eu eram cartiruit la un mare moşier
pe nume Răşcan-Dirijinski, un moldovean rusificat, care stătea tot timpul
la moşia sa, Râşcanovca. Doi aservitori bătrâni, soţ şi soţie, aveau grija
casei şi, cum eu eram plin de atenţii faţă de ei, de câte ori aveam musafiri
îmi puneau la dispoziţie vesela moşierului. În acea seară aveam invitaţi la
ceai doi camarazi. Samovarul de argint al boierului sfârâia pe masă şi noi
discutam – ca la 23 de ani – despre ultimele cuceriri sentimentale.
Pe la ora 9, un sergent intră gâfâind:
– Să trăiţi, domnule locotenent! S-a sunat alarma!
În câteva minute, câte mi-au trebuit să îmbrac ţinuta de campanie,
eram în drum spre cazarmă. În liniştea nopţii se auzeau sunând alarma
şi trompeţii regimentelor de artilerie şi cavalerie. Mi-am dat seama că se
petrec evenimente grave. Pe măsură ce soseau, ofiţerii ne adunam în faţa
cabinetului comandantului. Aghiotantul regimentului trece grăbit pe lângă noi şi cu voce misterioasă ne spune:
– Puternice bande înarmate au trecut Nistrul şi înaintează!
După un sfert de oră suntem introduşi în cabinetul comandantului,
visătorul colonel Victor Bacaloglu, mai mult artist decât ostaş, unul din
fondatorul revistei Cele trei Crişuri. Colonelul Bacaloglu pierduse veşnicul lui surâs şi cu o voce gravă ne spune: – Domnilor! Bolşevicii au
trecut Nistrul pe gheaţă şi au atacat pe un front larg de la Atachi70 până la
Hotin. La Calaraşovca au ucis pe domnul general Poetaş. Toţi grănicerii
surprinşi în pichete au fost măcelăriţi. Compania locotenentului Burcă a
fost prinsă şi nu se ştie nimic de soarta ei. Ultimul raport sosit la Divizie
anunţă că un tren blindat a trecut pe podul de la Atachi. Duceţi-vă la
unităţi şi luaţi măsuri ca în trei ore să fim gata de plecare!…”71.
În această situaţie, mai multe unităţi militare cantonate în Moldova au fost trimise în nordul Basarabiei să restabilească ordinea.
Între acestea şi Regimentul 37 infanterie Botoşani. Înainte de a porni la drum, generalul Cleante Davidoglu a ţinut un scurt discurs
mobilizator în faţa soldaţilor, ce arăta situaţia complicată în care
se aflau unităţile armatei române din Basarabia. Astfel, „haine nu
avem să dăm, a spus el, dar a dat ordin ca să înainteze către Hotin…”72.
Discursul generalului Cleante Davidoglu a fost foarte ferm şi extrem de dur, fapt remarcat de Nicolae Coroiu. Trebuia pedepsiţi
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toţi cei care atentau la integritatea teritorială a tânărului stat român, cu atât mai mult cu cât în 27 martie 1918 Sfatul Ţării de la
Chişinău votase în favoarea Unirii Basarabiei cu România.
Astfel, povesteşte Nicolae Coroiu, li s-a cerut ca acolo „unde se
găsesc arme la case să-i împuşte, să dea foc caselor şi să se îmbrace cu
haine de la cei vinovaţi”73. Intervenţia armatei române a fost una extrem de fermă la adresa celor care susţinuseră pe bolşevici sau pe
franctirorii din zonă.
Nicolae Coroiu descrie câteva episoade din momentul intervenţiei de restabilire a ordinii. „Soldaţi de-ai mei, spune acesta, au găsit
oameni care aveau puşti acasă, după uşi. Ei erau la masă, mâncau, iar
când au văzut că intră românii în casă au luat-o la fugă prin fereastră.
Unul dintre aceştia a fost rănit, alţii au scăpat. Soldaţii mei au mâncat ce
a rămas, după care am pornit mai departe spre Hotin. Ajunşi acolo am
fost repartizaţi pe frontiera României de la Nistru. Aici făceam cu un alt
ofiţer (fost prizonier în Germania) prăjituri speciale, cum numai noi ştiam
face74.
Despre duritatea intervenţiei împotriva bolşevicilor şi a susţinătorilor acestora vorbeşte şi locotenentul Gheorghe Eminescu,
martor ocular la cele întâmplate. Aceasta era cauzată de atacul
bolşevic, de colaboratorii sovietofili din Moldova şi, mai ales, de
emoţia generată de modul în care a fost efectiv măcelărit un general al armatei române. Unul dintre cei mai fermi ofiţeri români
din această perspectivă a fost, în opinia tânărului locotenent, şi
un tânăr căpitan pe nume Leonard Mociulschi. Un simplu episod
descris de Gheorghe Eminescu în calitate de martor ocular este
edificator din această perspectivă.
„La ora 10 detaşamentul era îmbarcat şi trenul gata de plecare [...] Abia
la ora 4 dimineaţa am intrat în gara de debarcare. Gara era cufundată în
întuneric. O slabă lumină se zărea în biroul de mişcare. Maiorul Lascăr
dormea dus. Căpitanul Mociulschi, urmat de mine, de locotenentul Veliciu şi Iţigan am coborât şi am intrat în biroul de mişcare. Aplecat pe masa
de aparate morse, impiegatul scria. La intrarea noastră n-a avut curiozitatea să întoarcă capul să vadă cine a intrat, continua să scrie. Căpitanul
Mociulschii, un formidabil om de război, înalt, suplu, cu talie de atlet, îl
întreabă:
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– Ce fac bolşevicii la Ocniţa?
Fără să întrerupă scrisul, impiegatul – rus de origine – răspunde:
– Nu ştiu.
Mociulschi îl apucă de guler, spunându-i:
– Da ce paştele mă-ti ai făcut toată noaptea? Treci de vorbeşte cu ei la
telefon!
Impiegatul s-a sculat şi a început să vorbească ruseşte. Noi nu înţelegeam nimic. Mociulschi întrebă:
– Ce spun?
Locotenentul Iţigan, pe care iubita lui de la Bălţi îl învăţase ruseşte,
intervine:
– Domnule căpitan, banditul ăsta le-a comunicat că am sosit cu un
batalion şi o baterie şi că nu avem rampă pentru debarcarea tunurilor.
Mociulschi scoate revolverul şi-l întreabă:
– Aşa ai spus?
Cu un aer sfidător, rezemat cu spatele pe masa cu aparate, impiegatul
răspunde:
Da, aşa am spus!
Am auzit două focuri de revolver şi l-am văzut căzând peste masă, apoi
prăbuşindu-se la pământ. Locotenentul Veliciu, atunci şi acum cel mai
bun prieten al meu, îmi spune:
– Jorj, dragă! Iar a-nceput războiul!”75.
Reacţia armatei române a fost una care răspundea condiţiilor
excepţionale pe care le impunea starea de război. În asemenea perioade şi în situaţii atât de complicate reacţia trebuia să fie promptă, astfel încât lucrurile să nu scape de sub control şi să se păstreze
ceea ce se înfăptuise la 27 martie 1918, adică unirea Basarabiei cu
România. De asemenea, trebuia oprite cu orice preţ tentativele de
cucerire ale Basarabiei de către Armata Roşie bolşevică.
Acest tratament era aplicat exclusiv celor care nu respectau indicaţiile. Populaţia civilă neimplicată nu a avut nimic de suferit. Ba
mai mult, soldaţii sau ofiţerii români care făceau excese nejustificate erau pedepsiţi pe loc. Un asemenea episod este povestit chiar
de către Nicolae Coroiu. Astfel, ne spune acesta, „la Hotin, nu avea
nimeni voie să fure sau să omoare sub pedeapsa capitală. Totuşi, unul din
sergenţi a furat. A fost prins, dus în faţa regimentului şi împuşcat”76.
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Iată, aşadar, că armata română căuta să fie foarte disciplinată, iar
cei care greşeau în detrimentul populaţiei civile nevinovate erau
aspru pedepsiţi, plătind chiar cu propria viaţa.
La scurt timp după ce a ajuns la unitatea sa cantonată la Hotin,
Nicolae Coroiu a fost mutat la Corpul VII armată Sibiu, staţionat în
oraşul Bistriţa. Pentru o vreme acesta s-a aflat într-o situaţie interesantă. „Eram singurul în uniformă din Vechiul Regat, ceilalţi erau cu
uniforme austro-ungare”77, spune Nicolae Coroiu, astfel că făcea notă
discordantă în unitate.
Războiul mondial se terminase, însă armata română primise
din partea Antantei misiunea de a înlătura de la putere guvernul
comunist de la Budapesta, condus de Kun Béla, ceea ce făcea ca
aceasta să rămână în stare de mobilizare cu participarea la acţiuni militare propriu-zise. În plus, încă nu fuseseră eliberate toate provinciile româneşti care spuseseră răspicat la Alba Iulia, la
1 Decembrie 1918, că doresc să se unească cu ţara. Este un lucru
binecunoscut, de altfel, că Bihorul, Satu Mare şi o parte din Arad
au fost eliberate abia în primăvara anului 1919.
Unitatea lui Nicolae Coroiu rămâne cantonată o vreme la Bistriţa, în rezervă, până în momentul ofensivei maghiare de pe frontul
din Ungaria de la mijlocul lunii iulie 1919. Până atunci însă viaţa
din frumosul oraş transilvănean a curs cât se poate de liniştit pentru văşcăuanul nostru. În Bistriţa şi-a căutat unde să stea, aşa că
în cele din urmă a găsit un loc bun pentru el la un sas din oraş.
„Aproape în fiecare seară mă plimbam cu domnişoara sasului, fără să fiu
intim însă cu ea”78, ne spune acesta. Din cele afirmate de Nicolae Coroiu plimbările erau făcute exclusiv din politeţe şi respect pentru
gazda sa, el nefiind atras de fată.
Însă „la Bistriţa făceam curte unei alte săsoaice”79, spune acesta, o
domnişoară frumoasă care locuia în vecinătatea gazdei sale, ceea
ce-i crea anumite complicaţii existenţiale, întrucât pe fata sasului
unde stătea cu chirie o ignora din punct de vedere sentimental. Se
pare că şi săsoaica din vecini făcuse o pasiune pentru el, pentru că,
spune Nicolae Coroiu, „într-una din zile mi-a aruncat în faţă un plic
scris nemţeşte”80, în care îşi exprima sentimentele pentru el. După
acest episod, Nicolae Coroiu a devenit ceva mai curajos invitând-o
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în oraş, iar „de atunci până am mers la Tisa-Bá81 i-am făcut curte mergând cu ea zilnic la plimbare, fără să fim însă intimi”82.
Cum lucrurile se complicau pe frontul din Ungaria, regimul lui
Kun Béla declanşând o ofensivă împotriva armatei române în iulie
1919, unitatea lui Nicolae Coroiu a fost mutată în Ungaria, în localitatea Tisa-Bá. Nu fără a lăsa în urmă anumite regrete, locotenentul
Coroiu este nevoit să plece din Bistriţa, punând capăt unei perioade de câteva luni extrem de plăcute. „Într-o zi primesc ordin să plec la
Tisa-Bá, spune acesta, unde mi s-au dat vreo 25–30 soldaţi să comand în
sistemul de strajă de la Tisa”83. Locotenentul Coroiu, împreună cu o
grupă de subordonaţi, avea misiunea de a asigura siguranţa trecerii peste podul de pontoane ridicat de armata română pe râul Tisa
în dreptul localităţii Tisa-Bá. Acolo au asistat la trecerea armatelor
române comandate de generalii Traian Moşoiu şi Holban inclusiv
regele Ferdinand, regina Maria şi mareşalul Constantin Prezan.
În noul loc are însă parte de alte încurcături sentimentale. Fiind
nevoit să-şi caute unde să stea a găsit în cele din urmă o locuinţă
la un evreu din localitate, care avea două fete. Situaţia nu era simplă, ba chiar se complică serios la un moment dat. Dar să-l lăsăm
pe Nicolae Coroiu să povestească: „La Tisa-Bá, unde stăteam, erau
două fete ale unui jidan. Una mă plăcea mai mult. Am observat acest
lucru, deoarece îmi cânta la pian. Tatăl ei avea o herghelie de cai şi una
de vite. Într-una dintre zile, când tatăl ei juca cărţi cu prietenii săi, ea era
lângă mine. Dintr-odată îmi sărută degetele de la mâini. Era clar că era,
probabil, amorezată de mine. Nu eram intim însă cu ea deoarece mâncam
la tatăl ei”84.
Trebuie să recunoaştem că tânărul locotenent Nicolae Coroiu a
dat dovadă de tărie de caracter şi mai ales de una sentimentală
deosebită, în ciuda faptului că una dintre fetele gazdei sale îi făcea
avansuri vizibile. Acesta şi explică cauza pentru care nu a făcut un
pas înainte în relaţia cu respectiva domnişoară: „Nu eram intim însă
cu ea deoarece mâncam la tatăl ei”85. Faptul că mânca la tatăl fetei îl
făcea, aşadar, să refuze inclusiv relaţiile intime cu aceasta. Nicolae
Coroiu nu s-a arătat interesat nici măcar de proprietăţile evreului,
care „avea o herghelie de cai şi una de vite”86. Toate acestea au condus
la un deznodământ aşteptat din partea lui, anume refuzul de a se
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implica în vreun fel într-o relaţie cu fata acestuia. A dat dovadă în
acelaşi timp de o mare onestitate, întrucât putea, desigur, profita
de context, dacă ar fi dorit, însă nu a făcut-o.
Dacă Nicolae Coroiu se descurca cu masa, una dintre problemele importante ale subunităţii conduse de acesta, soldaţii săi fuseseră arondaţi pe la săteni să mănânce pe rând la mai multe familii
odată. Astfel, spune el, dacă „eu mâncam la evreu, soldaţii mei mâncau şi ei la oamenii din sat cu rândul, la câte 8-10 locuitori zilnic”87.
Acolo au stat mai multe luni, până când s-a decis plecarea armatei române din Ungaria, în noiembrie 1919. Ultimele unităţi ale
armatei române au plecat din Ungaria după pacificarea acesteia şi
lichidarea regimului bolşevic al lui Kun Béla, în aprilie 1920. Drumul de întoarcere trebuia însă pregătit cum se cuvine, întrucât nu
se ştia cu exactitate cât va dura. Nicolae Coroiu a dat dovadă aici
de mult spirit întreprinzător. Astfel, spune acesta, „când ne-am pregătit de plecare în România l-am chemat la mine pe primarul din Tisa-Bá,
care s-a bucurat că l-am scăpat de bolşevici, şi i-am pus în vedere ca până
după masă să-mi aducă două care pline cu slănină, pâine, ouă etc., căci
plecăm. Cu câteva zile înainte de acest moment am prins la Tisa-Bá două
care pline cu gâşte jumulite, din care eu am luat una de gât şi am cerut
gazdei să o gătească. Restul le-am trimis la companie”88.
După mai multe opriri pe traseu, unitatea lui Nicolae Coroiu a
ajuns la Bistriţa undeva pe la sfârşitul lunii aprilie 1920, din cele
relatate de acesta. A fost momentul în care s-a şi încheiat aventura
sa pe fronturile Primului Război Mondial, întrucât aflăm că atunci
„când am sosit la Bistriţa am şi fost demobilizat (1 mai 1920)”89.
Primul lucru pe care l-a făcut Nicolae Coroiu după demobilizare
a fost să plece spre Vaşcăul eliberat şi integrat deplin în România
Mare. Dacă la Crăciunul anului 1918, când a fost pentru două zile
acasă, se afla sub imperiul pericolului unităţilor de secui care mişunau în zonă, în mai 1920 lucrurile intraseră pe făgaşul normal.
Se împlinise idealul românilor ardeleni de unire cu Ţara, ideal care
avea să fie parafat în plan internaţional o lună mai târziu, când, la
4 iunie 1920, a fost semnat Tratatul de Pace de la Trianon.
După câteva luni de stat acasă Nicolae Coroiu a plecat la Oradea să-şi caute de lucru. În foarte scurt timp a reuşit să se „an-

Simpozion

101

gajeze ca impiegat”90 la gara din Oradea. După alte câteva luni de
zile este trimis „la Cluj, la şcoala de mişcare, unde aveam de trecut trei
examene (mişcare, comerţ, telegrafie)91” pentru a deveni funcţionar în
cadrul căilor ferate române. Acolo erau 120 de tineri trimişi din
toată Transilvania pentru a se specializa în această meserie. Greutăţile condiţionate de războiul care tocmai se încheiase au făcut ca
şi condiţiile de şcolarizare să fie grele însă, „deoarece unde locuiam
era o cameră improprie. Dormeam pe o scândură de lemn, iar apa curgea
întruna la robinet şi făcea zgomot”92, spune Nicolae Coroiu.
Aceasta generat reacţia cursanţilor, astfel că, spune el, „ne-am
format o delegaţie de cinci persoane care urma să mergem să discutăm
la Direcţie. În fruntea ei eram eu. Am ajuns la Direcţie, unde eu eram
primul, şi am cerut ritos, chiar obraznic, să se caute un local bun, unde
să lucrăm şi să ni se dea o cantină în termen de 3 zile, altfel nu plecăm pe
linie. Am obţinut satisfacţie primind un local bun”93. Revolta cursanţilor, în frunte cu Nicolae Coroiu, nu a rămas fără urmări, astfel
că, „după câteva zile a venit de la Bucureşti un inspector să ne scoată de
acolo. Pe directorul nostru, care ne-a ţinut partea împreună cu profesorul
Moisa, l-a pălmuit. Acesta din urmă ne-a spus la întrunirea noastră: în
Sodoma şi Gomora au fost 10 oameni credincioşi şi au salvat creştinismul.
Dumneavoastră sunteţi 120 de inşi. Veţi salva România Mare”94.
Interesant este faptul că, în faţa gestului violent al inspectorului
de la Bucureşti de a-l lovi pe director, nemulţumiţii s-au coalizat
spontan cu directorul lor, astfel încât imediat după ce inspectorul
l-a pălmuit pe director, acesta „era să fie sfâşiat în bucăţi de către cursanţii care erau în apropiere, dacă nu intervenea însuşi cel pălmuit”95. În
cele din urmă, maturitatea directorului pălmuit a condus la detensionarea situaţiei. Lucrurile au intrat astfel pe făgaşul normal, iar
inspectorul din capitală a cedat într-un final. Se pare că Nicolae
Coroiu a avut un rol important în derularea evenimentelor, deoarece după stabilizarea lucrurilor, spune acesta, „eu am fost ales
Prefect (cum se spunea atunci) şi am coordonat organizarea cantinei şi am
făcut ordine acolo”96.
În foarte scurt timp însă destinul lui Nicolae Coroiu avea să se
schimbe fundamental. Acest fapt s-a datorat unei întâlniri absolut
întâmplătoare cu câţiva dintre foştii săi colegi de la Şcoala Superi-

102

Simpozion

oară de Comerţ din Braşov. Aceştia i-au spus că se fac angajări la
Banca Naţională a României, care-şi deschidea filiale într-o serie
de oraşe din noile teritorii intrate în componenţa României. Faptul
că absolvise o şcoală de comerţ îl făcea pe Nicolae Coroiu compatibil şi pregătit pentru a lucra în mediul bancar.
Ideea i s-a părut mai mult decât provocatoare şi, nu după mult
timp, a luat decizia de a-şi încerca norocul la filiala din Oradea a
Băncii Naţionale. Înainte de a face acest pas l-a informat însă pe
directorul şcolii de mişcare din Cluj, pe care încă nu o absolvise,
întrucât mai avea un examen de susţinut. „Acesta mi-a spus să fiu
atent să prind şi ultimul examen, chiar dacă plec de la Direcţie”97, spune
Nicolae Coroiu, sfătuindu-l să absolve şi cursurile de la Cluj, care
ar fi putut să-i asigure pe viitor o şansă în plus de integrare în
societate.
Spre marea lui bucurie a reuşit să intre la Banca Naţională a
României, filiala din Oradea, fiind astfel foarte mulţumit, cu toate
că lucrurile nu erau neapărat încurajatoare din perspectiva unui
tânăr aflat la început de drum, întrucât, spune acesta, „la Banca
Naţională a României am dus-o greu la început cu numai 1200 lei pe
lună. După un an însă, în 1922, mi s-a mărit salarul la 2800 lunar”98,
ceea ce a făcut posibilă apropierea de un alt moment important al
vieţii sale, cel al căsătoriei.
Imediat după mărirea de salariu, Nicolae Coroiu s-a gândit serios la însurătoare, considerând că suma de 2800 de lei lunar ar
putea să susţină un cămin la modul decent, aşa că în 1922 mi-am zis
că pot să mă însor”99, spune acesta. Marele eveniment din viaţa sa a
avut loc „la 11 iunie 1922 mai exact, când m-am şi însurat cu Aurora de
la Mesteacăn”100.
Au avut parte de o căsnicie lungă şi fericită. „Aurora, soţia mea,
a fost şi este o gospodină foarte bună, cuminte şi inteligentă. Ca şi orice
femeie a avut şi are şi defecte: vorbeşte prea mult, este mândră şi exagerează în toate. Dar calităţile întrec mult defectele”, spune Nicolae Coroiu.
Familia Nicolae Coroiu a avut două fete, Lucia Coroiu, născută în
1923, şi Aurora Coroiu, născută în 1926.
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Emilia Martin

Tradiţii în transformare
Comunităţile româneşti din Ungaria au trăit, în cadrul anumitor
localităţi, izolate, închise, lucru care le-a permis să păstreze, timp
îndelungat (până prin anii 1960) cultura tradiţională românească şi
să-şi conserve graiul secular.
Cultura populară a românilor a cuprins elemente specifice, diferenţiindu-se de cultura populară maghiară şi de cea a altor grupuri etnice. Trăind însă secole de-a rândul în mediu unguresc, în
cele mai multe cazuri, în localităţi multietnice, tradiţiile au trecut
printr-o transformare, dobândind un caracter aparte, propriu uneia sau alteia dintre localităţile, în care au trăit românii. Astfel, în
formarea trăsăturilor specifice culturii populare a românilor din
Câmpia Ungară, pe lângă elementele moştenite, un rol important l-au
avut şi cele preluate în cadrul relaţiilor interetnice.
Fiecare localitate îşi are specificul ei, care s-a format în urma
evenimentelor istorice, situaţiei geografice, stării economice şi
componenţei etnice.1 Componenţa etnică a localităţilor, populate
pe lângă români şi de alte naţionalităţi, se schimbă permanent,
numărul românilor descreşte treptat. Fireşte, reminiscenţe ale culturii tradiţionale se pot găsi încă în aşezările, unde românii şi-au
păstrat identitatea timp mai îndelungat, în care românii au trăit în
număr relativ mare, în grup compact.
Interferenţele, împrumuturile etnice au influenţat permanent cultura populară a românilor. Trăind împreună în cadrul unei localităţi
secole de-a rândul, s-au şters limitele etnice ale anumitor obiceiuri,
ajungând ca un obicei nemţesc să devină caracteristic tuturor etniilor din localitate. Ca exemplu putem aminti obiceiul şvabilor
din Aletea, defilarea cu măşti din perioada Câşlegilor practicată de
germanii şi românii din localitate.
Toate studiile apărute până în prezent subliniază că motivul
principal al pierderii identităţii şi, în fine, şi a tradiţiilor moştenite din
străbuni a fost situaţia gravă a comunităţilor bisericeşti şi a şcoli-
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lor confesionale, care a avut drept urmare trecerea la bilingvism,
mai târziu la folosirea limbii maghiare în diferitele situaţii de comunicare.2 Lexicul vorbitorilor s-a îmbogăţit cu cuvinte şi expresii
preluate din limba maghiară, pe când limba maternă, adică graiul
local, folosit cu timpul doar în familie, a rămas neschimbat, nu
s-a putut adapta exigenţelor vieţii moderne. Pe lângă aceasta, lipsa
învăţământului românesc a avut şi alte dezavantaje. Generaţii întregi nu au primit nici măcar cunoştinţe generale despre cultura şi
civilizaţia românească, ceea ce are consecinţe grave chiar şi până
în zilele noastre.
Elementele culturii spirituale sunt domeniile purtătoare cel mai
pregnant de particularităţi naţionale. Însă folclorul, obiceiurile,
credinţele sunt totodată acele domenii ale culturii spirituale care,
cu pierderea limbii, sunt sortite dispariţiei totale.
Evident că cercetătorii şi-ar dori o cultură populară arhaică păstrată nealterată. Viaţa satului în zilele noastre este însă mult mai
alterată. Globalizarea, computerizarea, dispariţia martorilor vizuali, participanţilor direcţi, actorilor principali determină transformarea ireversibilă a tradiţiilor. Trebuie făcută o diferenţiere între
forma lor arhaică şi cea actuală. Odată cu dispariţia generaţiilor
vechi se pierd modelele vechi, în schimb noua generaţie adaugă
modele şi structuri noi.
Pornind de la informaţiile acumulate în ultimul deceniu cercetătorii evidenţiază următoarele tipuri de manifestări:
● obiceiuri şi rituri conservate de la sine, (vestigii cutumiare), tradiţii importante, dar rar întâlnite;
● obiceiuri păstrate numai în memoria sătenilor (latenţe cutumiare);
● obiceiuri revitalizate temporar prin activarea memoriei colective (experimente culturale cu scop ştiinţific);
● obiceiuri configurate şi susţinute din exteriorul comunităţii
pentru a fi performate în afara cadrului lor firesc (pretexte cutumiare pentru spectacole şi sărbători).3
Obiceiurile şi riturile conservate de la sine sunt foarte puţine
la număr. În cultura populară a românilor din Ungaria se observă
un proces de dispariţie a obiceiurilor bazate pe un mod de viaţă tradiţio-
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nal, cu totul diferit de cel al zilelor noastre. Acest proces de dispariţie a tot ce aparţine lumii arhaice nu este caracteristic doar anumitor comunităţi sau etnii. Sigur că nu mediul străin sau influenţele
interetnice sunt motivele principale ale dispariţiei tradiţiilor vechi,
ci modelul de viaţă impus de lumea modernă, în care nu pot să fie
viabile acele tradiţii, ce ţin de o altă formă de civilizaţie.
Vestigiile cutumiare ţin mai ales de tradiţia gastronomică şi de
cea a dansurilor românilor din Ungaria. Gătirea unor mâncăruri
tradiţionale s-a păstrat până în zilele noastre în mod firesc. Dansurile româneşti locale sunt elementele vii ale tradiţiilor, fiind dansate mai ales la nunţi şi la alte ocazii de petrecere.
Numeric cele mai multe sunt obiceiurile păstrate numai în
memoria sătenilor, amintirile pe care le păstrează încă vârstnicii
înzestraţi cu memorie bună. Printre aceştia se numără deţinătorii
de patrimoniu emblematici, cum erau pe vremuri Teodor Kovács,
Gheorghe Nistor, maeştri ai artei populare, regretatul profesorcoregraf Ioan Ruja, dansatorul Gheorghe Turla, povestitorii Vasile
Gurzău, Teodor Şimonca şi Mihai Purdi, sau sunt, în zilele noastre,
Gheorghe Netea (Micherechi), Gheorghe Gros (Chitighaz), Gheorghe Sabău, Gheorghe Bágy (Aletea), etc. Pe lângă aceştia aproape
în fiecare localitate găsim interlocutori care ştiu şi vor să povestească despre tradiţiile vechi, pe baza cărora cercetătorii descriu şi
analizează elementele culturii materiale şi cele aparţinând patrimoniului imaterial, în felul acesta putând fi arhivate pentru viitor.
Acest scop îl au şi înregistrările filmate, prin care se păstrează anumite elemente de cultură populară prezentate de către deţinătorii
de tradiţii, de exemplu obiceiul Păpăruga din Chitighaz.
De fapt şi activitatea cercetătorilor, munca lor de teren a avut o
influenţă pozitivă asupra tradiţiilor, deoarece în urma activităţii
lor membrii comunităţilor au început să vadă altfel, să aprecieze
tot ceea ce deţin.
În privinţa obiceiurilor revitalizate temporar , în ultimii ani se
observă procesul practicării vechilor tradiţii în mod conştient, din
dorinţa de a le revitaliza, reînvigora, şi de a introduce în cadrul unor
manifestări (de exemplu nunta, sau mai nou diverse festivaluri)
elemente vechi, astfel asigurând prelungirea existenţei acestora.
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La Micherechi de exemplu obiceiul colindatului se practică din
nou prin contribuţia confesiunilor, cu o altă funcţie şi alte conotaţii.
Obiceiuri configurate şi susţinute din exteriorul comunităţii
pentru a fi performante în afara cadrului lor firesc au fost ori provocate de către cercetători, ori dirijate de agenţi culturali. Scopul
acestora este îndeosebi reconstituirea unui fapt de cultură tradiţională, reînvăţarea unui anumit repertoriu de persoane din interioarul comunităţii. Puse pe scenă acestea devin transmisibile
cum s-a întâmplat în cazul mai multor obiceiuri ca de exemplu
dansurile tradiţionale locale, nunta din Micherechi şi Aletea, turca
din Chitighaz sau Vifleimul din Bedeu. Este vorba deci despre un
fenomen dirijat, artificial, care însă are un rol important în păstrarea patrimoniului cultural.
Începând cu anii 1960, rolul de a promova şi practica anumite
obiceiuri a fost preluat de instituţii, ca de exemplu şcolile şi Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria. Spectacolele şi concursurile culturale au influenţat pozitiv atitudinea comunităţilor faţă
de propriile lor tradiţii.
Acest proces a avut însă şi unele consecinţe mai puţin pozitive.
În anii 1970–80 datorită activităţii coregrafilor veniţi din România
s-au răspândit dansuri necunoscute înainte în cercul românilor
din Ungaria. De exemplu dansul Jiana, fecioreasca fetelor cu texte referitoare la viaţa de la munte. Tot printre acestea se numără
şi piesele de port ale formaţiilor de dansuri populare, aduse din
România, pentru a avea o imagine mai frumoasă şi mai „românească” pe scenă, care însă nu au nimic comun cu piesele de îmbrăcăminte ale românilor din Ungaria.
Tot aşa este greu de diferenţiat repertoriul de cântece populare
originale, autentice, specifice anumitor comunităţi româneşti din
Ungaria. Nu se poate exclude influenţa emisiunilor de radio şi a
pătrunderii muzicii populare, odată cu apariţia discurilor din România. De asemenea, emisiunea Floarea din grădină, concursul de
cântece populare din anii 1970, care putea fi vizionat şi în satele
noastre şi-a pus amprenta asupra folclorului românilor din Ungaria. Aşa s-a ajuns să se cânte pe scenă, în anii 1970–80, cântece po-
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pulare ca de exemplu Satul meu de lângă munte, ca şi cântec autentic
micherechean.
Referitor la comunităţile românilor din Ungaria, la tipurile de
tradiţii enumerate până acum se mai adaugă categoria obiceiurilor noi, răspândite mulţumită influenţelor altor grupuri etnice şi
a influenţelor româneşti, provenite din unele zone din România
prin mass-media sau prin intrevenţiile anumitor indivizi în transformarea tradiţiilor.
Unele dintre aceste tradiţii, nou inventate, care au fost cunoscute şi practicate o perioadă scurtă, nu s-au înrădăcinat. Există însă
altele, de exemplu unele cântece populare româneşti, care sunt
preferate, chiar îndrăgite de anumite comunităţi, încât încep să
facă parte din patrimoniul local, fiind cântate la nunţi, baluri şi la
diverse evenimente culturale.
Printre obiceiurile vii se înscriu de exemplu sărbătorirea zilei
morţilor conform tradiţiei maghiarilor sau obiceiul mărţisorului
din România, răspândit în zonă începând cu anii 1970.
Putem spune în concluzie că tradiţiile, la fel ca şi limba, sunt
într-o continuă transformare. Cultura populară nu este constantă, ea
trece printr-o transformare permanentă, în funcţie de schimbarea
circumstanţelor, a relaţiilor economico-sociale. În urma transformărilor sociale şi mentalitare, manifestările tradiţionale şi-au modificat configuraţia. Unele au dispărut, altele au suferit modificări
structurale, funcţionale şi semantice.
Procesul de uniformizare, caracteristic în general sfârşitul mileniului, are un efect pronunţat, în mod firesc, şi asupra vieţii tradiţionale a românilor din Ungaria. Luând în considerare situaţia şi
faptele reale, azi nu mai putem vorbi, în sensul adevărat al cuvântului, despre o cultură tradiţională. În urma multiplelor schimbări
sociale, vechile tradiţii ori s-au degradat, ori s-au transformat, dar pe
parcursul timpului au apărut şi altele noi.
Datoria şi responsabilitatea cercetătorului este aceea de a înregistra, descrie, prezenta şi analiza aceste tradiţii în forma lor veche, dar şi cea actuală.
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Grigore Poiendan

Viaţa Rafilei Gurzău (Micherechi)
şi a lui Petru Sabău (Aletea)
Rafila Gurzău

(18 octombrie 1931)
Tatăl ei, Teodor Gurzău, s-a
născut în anul 1904 şi a murit
în anul 1934 de tuberculoză.
Mama, Floarea Sava, s-a născut în anul 1910. Ea avut o viaţă lungă, a trăit 83 de ani. Rafila a fost ultima născută într-o
familie cu trei fete, surorile ei
mai mari fiind Eva (1926–1978)
şi Floarea (1929–2000).
La şcoală i-a plăcut să înveţe însă n-a putut să înveţe prea multă carte fiindcă a avut o viaţă
grea, o copilărie grea şi tocmai atunci a izbucnit al doilea război
mondial. Familia nici nu avea ce mânca, zahărul l-au cumpărat pe
cartelă, cum spunea ea, pe „ţidule”. Iarna mâncau porumbei.
Când a împlinit 15 ani, a început să meargă la dans, sau, cum
mi-a povestit ea, „se duceau la joc”. Jocul s-a organizat la case. A
fost două grupe pe nume: nis şi madis. Jocul de nis s-a organizat la
casa lui Crişan. Madis în casa Roşului. Dar şi la casa lor a fost joc.
După ce fetele au împlinit 18 ani au ieşit de la joc.
În anul 1946 s-a înfiinţat echipa de dansuri la Micherechi. La
început au fost şase persoane, adică trei perechi. Şi anume, fetele
erau: Ana Trifa, Valeria Rocsin, Rafila Gurzău, iar feciorii: Mihai
Nistor, Vasile Ruja şi Vasile Papp. Muzicanţii au fost Teodor Covaci
(Dele), bace Iancu (tata lui Dele) şi pe urmă Zsiga, contraşul. Instructor a fost învăţătorul Turcu Marius, care a venit din România
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cu jocuri învăţate acolo. Dansatorii au avut trei repetiţii pe săptămână. Strigături („descântece”) nu prea au zis, n-au fost la modă.
Și-au cusut costumele cu mâna. Rafila mi-a povestit că, în anul
1949, a dansat cu echipa şi la Micherechi, unde a fost organizată o
mare manifestare în tot satul. Treceau maşini de călcat, căruţe cu
cai, iar dansatorii dansau.
Au dansat în multe locuri prin ţară. Au dansat la Jula, la Újfalu, la Debrecen. În anul 1952, cu nunta au fost la Budapesta, unde
au câştigat un televizor, pe care l-au oferit căminului cultural din
Micherechi.
La dansatorii sus menţionaţi s-au alăturat tot mai mulţi, aşadar
s-a mărit numărul echipei de dansatori. Nu numai profesorii de la
şcoală, ci şi oamenii din sat i-au sprijinit pe dansatori.
Colindatul
Rafila Gurzău mi-a povestit şi despre obiceiul colindatului. Cu
colindatul au umblat copiii de şcoală. Feciorii au mers la fete să
colinde. Intrau în casă şi cântau Naşterea Ta. Naşterea au învăţat-o
la şcoală, la ora de religie, ca şi Tatăl nostru, Crezul, sau Hristos a
înviat.
Feciorii s-au dus cu muzicanţii, cu higiduşii; cu bace Iancu, cu
bace Ștrouli (care a fost şchiop), cu bace Gala (tata lui Ștrouli) şi cu
bace Șandri din Aletea. Bace Șandri a fost şi un dansator extraordinar.
După ce feciorii au dansat fetele şi găzdăriţa au primit cârnaţi,
care au fost puşi în straiţă. Cu grupul umbla şi o iapa, cel care ducea straţia. Colindele cele mai răspândite şi cunoscute au fost: O
ce veste minunată, Trei păstori se întâlniră, Trei crai de la răsărit, Astăzi
sa născut Hristos, Puică neagră bagă-n sac, Colo sus pe lângă lună, Împăratul Romei, Sus la poarta raiului, Veniţi astăzi credincioşii, Viflaime,
Viflaime şi pe urmă Naşterea.
Au umblat şi cu turca. Acest obicei l-a adus în sat învăţătorul
Turcu Marius. Turcu a condus şi un cor, care a avut 40 de membri.
El a fost un activ profesor şi la şcoala generală din Micherechi.
În săptămâna de după Anul Nou, când se făcea Verjel, la casa de
joc, s-au adunat tinerii şi au „frit” cârnaţul primit la colindat.
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Pe lângă colinde, Rafila a cunoscut şi următoarele cântece de
Paşti: Era odată o tainică grădină, În grădina cu maslini, Lâng’o cruce
răsturnată, Mă duc la Golgota, Trandafir de pe Golgota, Aşa cântă Sfânta
Veronica-n rai. Dar a cântat şi cântece populare, ca: Mărie şi Mărioară, Vecină dragă vecină, Bade pentru gura ta nu-i bai, Gugulean cu car
cu mere.
Mai mulţi cercetători şi anume Alexandru Timár, Béla Halmos
şi Ferenc Sebő au adunat şi cercetat dansul şi muzica populară
din Micherechi. Au adunat materialul de la muzicanţii din Micherechi, de exemplu, de la Teodor Covaci.
După ce s-a măritat (în anul 1949) Rafila Gurzău n-a mai dansat.
S-a căsătorit cu Gheorghe Herdean, care a trăit în perioada (1927–
1995). Bărbatul a murit de hemorogie celebrală. Rafila de atunci
este văduvă. Are doi copii, pe Tiberiu (1951) şi pe Ana (1956), patru
nepoţi şi patru strănepoate
În anul 1958 a fost realizat filmul intitulat „Csempészek”, în care
au fost dansate dansurile din Micherechi.

Petru Sabău
(10 mai 1935)

Tata lui Petru Sabău, cu acelaşi nume, s-a născut în anul
1903 şi a trăit 69 de ani (1972).
Soţia sa, mama lui Petru, pe
nume Florea (Flóra Bágy), născută în anul 1902, a trăit 90 de
ani (1992). Tata lui a fost un
bun dansator dar a cântat şi
la vioară. Ei au fost zilieri la
şvabi. Românii din Aletea au
fost argaţi. Petru Sabău a avut
o soră pe nume Floarea Sabău, născută în anul 1927, căsătorită cu
Pavel Botaş, care a trăit 80 de ani, (2007).
Petru Sabău a lucrat de mic copil, a strâns lână sau bumbac. La
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şcoală a terminat numai trei clase. În anul 1944 românii din Aletea
au primit o casă nemţească, pe care au transformat-o în capelă şi
aici s-a ţinut servigiul religios, oamenii fiind foarte săraci.
Familia a locuit aproape de ţigani, care au fost higiduşi. Seara au
început să treagă dansuri, hori. Casa aceasta a fost a ţiganilor, a biroului. Petru Sabău a mers acolo să danseze, a avut doar 11 ani, fiindcă i-a plăcut dansurile. Highiduşii au fost de la Pilu, România.
La Aletea au fost organizate baluri la case, de obicei duminica,
la care participau fetele şi highiduşii. Aşa au început dansurile la
Aletea.
La Aletea cei care au avut o meserie, au fost tinerii, care or fost
oameni mai gazde, au avut case la sălaş, cei săraci au fost sluj/i/
acolo, „or fost pe la iosagurile nemţilor”. Ei nu prea au avut timp să se
întâlnească, numai la birt.
Higiduşi în Aletea au fost fraţii Copil Gergely şi Copil György,
Szipe, Rucz, Rácz Gusztáv, Lulucz, Alexandru Horváth.
În anul 1946, oamenii s-au întors acasă din război, din Rusia,
din Germania. Au ajuns acasă şi oameni bătrâni ca Gheorghe Turla. Aşadar bătrânii şi tinerii s-au unit într-o formaţie de dansuri.
Dansatorii au fost români şi ţigani albi. În anul 1947 au participat
la un concurs la casa culturală din Jula, unde au câştigat haine,
port popular, opinci, cămaşă, poale, şorţ… etc.
La case, aletenii jucau dansurile din Aletea, după „ţitoră”. Mai
mergeau la joc pe la sălaşuri, la Leucuşhaz, Micherechi, OtlacaPustă. Higiduşii, dar şi dansatorii s-au dus la jocul din Chitighaz.
Apoi s-a înfiinţat oficial echipa de dansuri, de naţionalitate română
– Dar vă întreb sincer cum au ajuns buni dansatori?
– Jucau în rânduri. Higiduşii mergeau prin rânduri, şi dacă cineva nu juca bine, îi trăgea o lovitură pe cap: „Măi pruncule nu joci
bine!” Petru şi în prezent le mulţumeşte higiduşilor, care nu numai
au cântat la vioară, ci i-au învăţat şi dansul pe dansatori.
Petru Sabău obişnuieşte să spună: „Care îmbătrânim, îmbătrânim,
că trece ziua peste noi. Acela om îi mai bucuros, care îmbătrâneşte, că care
nu îmbătrâneşte moare mai dă tânăr”.
În anul 1955, Petru Sabău a intrat în armată la Kiskunhalas, dar
a fost şi la Eger, până în anul 1957. A lucrat la ferma de stat, apoi la
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colectiva din Aletea, până la pensie, dar şi la şcoala românească a
predat dansul vreme de 16 ani. Are doi copii, Petru, născut în anul
1959, şi Aurel, născut în anul 1966. Petru are un băiat, Aurel are
două fete. Copiii săi, adică Petru şi Aurel au dansat şi ei.
Colindatul
La Aletea, plecau să colinde în Ajun. În multe locuri mergeau la
colindat la miezul nopţii. Tinerii mergeau din casă-n casă, unde se
aflau fete.
La Aletea colindau colinda „Pă răzor dă vie”, la urmă spuneau o
urare, cu textul „Cruce-n casă”. După aceea tinerii invitau fetele la
un dans, lucru pentru care colindătorii erau răsplătiţi.
În general, colindătorii au fost însoţiţi de 2-3 muzicanţi, dar dacă
au fost mai mulţi muzicanţi, atunci a fost şi mai bine. Turca a avut
un text de intrare în casă: „Sara bună la Crăciun! Noi cu turca am
venit, să vă facem o pomenire. De la a lui Hristos venire! Lăsa-ni-ţi?”.
După text colindau „Pă răzor dă vie” şi încheiau cu textul următor:
„Cruce-n casă, cruce-n masă. Dumnezeu şede la masă. Să fii găzdoaie
sănătoasă, să plăteşti corinda noastră. Cu un dar mândru şi fumos d-ân
peliţa lui Hristos. Nu-mi da mic că mi frig, ce-m dai mare bine îmi pare.
Cât roţita plugului, umple straiţa pruncului, să-i ducă mamei lui”.
După aceasta ziceau „Vino turcă de la uşe, să se umple şi-a ta guşe!”
Apoi a urmat dansul turcii, cu găzdăriţa casei. Gudaşu a avut grijă de turcă (guda a adunat cadourile), dacă a fost plătit, turcaşu şi-a
scos masca de turcă. Au fost ospătaţi de gazdă şi şi-au luat rămas
bun, cu colinda „Haideţi fraţilor să mergem”, care conţinea un scurt
text: „Amin! Şi-o cantă dă vin, d-ar fi zece toate ar trece!”
Petru Sabău mi-a povestit că în gura turcii aşezau o pioneză, cu
care a putut strânge banii de pe masă. Gheorghe Șimon şi Pavel
Botaş au fost cei doi mari dansatori, care dansau turca. La Aletea,
jocul turcii a fost acompaniat de următorii muzicanţi: Gheorghe
Botaş, Dumitru Ardelean, Gheorghe Copil, Mihai Dragoş-Deri,
Gheorghe Dragoş.
Colindele cunoscute de Petru Sabău sunt Colo sus pe lângă lună,
O ce veste minunată, Pă răzor dă vie, Trei păstori s-ar întâlnire, Trei crai
dâ la răsărit.
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Cântecele populare cunoscute de Petru Sabău sunt: Astăzi ziua
cea din urmă, Câte păsări sânt în lume, Dânde-ai fost Gheorghiţă, D-ar
fi mândra-n deal la cruce, Ilenuţa ce-ai frumoasă, Hei, vinu-i bun răchia
îmi place.
În anul 1972 a fost o ocazie specială, unde au dansat împreună
trei generaţii. Tot în anul 1972 a început Röpülj Páva. Alexandru
Timár l-a chemat pe Petru Sabău să facă o coreografie la echipa
Zalka, cu dansurile din Aletea, cu care au ajuns la finala „Cine ce
ştie” (Ki mit tud). Din anul 1972 el este conducătorul echipei din
Aletea. În anul 1991 a primit distincţia de „maestru popular.”
La fel ca la Micherechi, şi la Aletea au fost adunate dansurile
şi muzica românească populară de către cercetătorii Lajos Vass,
Bálint Sárosi, Gheorghe Martin/Martin György, Béla Halmos, Ferenc Sebő.
Mulţumită acestor cercetări, muzica şi dansurile din Micherechi
şi Aletea au devenit cunoscute în ţară şi în străinătate. La acest
tezaur cultural au contribuit şi Rafila Gurzău din Micherechi şi
Petru Sabău din Aletea.
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Elena Rodica Colta

Femeile iniţiate ca stricătoare sau
reglatoare a vieţii satului tradiţional
Gen şi vârstă
În sistemul de funcţionare al comunităţilor tradiţionale există o specializare de gen şi de vârstă. Această specializare devine
evidentă mai ales în cazul practicilor rituale, a magiei. Sunt astfel
lucruri pe care, conform datinii, nu le pot face decât bărbaţii şi
altele pe care le fac, întotdeauna numai femeile. Orice schimbare
în această atribuire de rol produce perturbarea ordinii, schimbă
finalităţile demersului.
Mai mult chiar, în cazul unui gen, există o distribuire a activităţilor pe categorii de vârstă. Dacă ne referim la genul feminin,
numai o fată de 9 ani putea duce apă pentru mort cu canta 9 zile,
pe când fetele de 10–12 ani se fac în perioadele de secetă Paparude,
fetele de 12 ani duc la biserică coşurile cu pâinile pentru Sf. Paşti
iar fetele de mărit pot performa rituri premaritale. O altă mare
grupă de activităţi, parţial ritualizate, pot fi săvârşite doar de femei
măritate, iar altele doar de femei văduve, în vârstă.
Trecerea dintr-o categorie mare în alta, presupunea rituri de
prag şi o anumită ceremonializare, care marca momentul dar şi
confirma, recunoaştea, oficializa schimbarea.
În acest sens, maturitatea bărbatului şi femeii sunt consfiinţite
de nuntă. Schimbarea miresei în nevastă este marcată prin cântecele ceremoniale de nuntă, prin punerea simbolică a conciului
şi prin învelirea capului. Apariţia miresei schimbată la petrecere
şi jucarea ei din nou, ca nevastă, reprezinta o formă colectivă de
recunoaştere a trecerii fetei într-o altă condiţie biologică şi socială.
Prin căsătorie, mirii trec într-un alt grup din interiorul comunităţii, îşi asumă anumite norme comportamentale, atitudinale
iar acest lucru le oferă o altă poziţie comunitară, aceea a oamenilor aşezaţi, responsabili. De acum au dreptul să participe şi sunt
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obligaţi să se implice în viaţa satului, în manifestările cultice, în
rânduirea sărbătorilor de peste an. Ei pot acum săvârşi practicile ce presupun maturitate, atât în ceremonialul de nuntă cât şi în
ceremonialul de înmormântare şi în obiceiurile de comemorare a
morţilor din familie. Această implicare redimensionează implicit
statutul social şi religios al celor căsătoriţi.
Rolul maturilor creşte în lumea satului odată cu vârsta, senectutea reprezentând din acest punct de vedere experienţa maximă.
Cum se ştie, bătrânii casei îndrumau şi controlau toate activităţile
masculine şi feminine din familie, de ei ascultând toate celelalte
generaţii. Uneori pentru restabilirea ordinii era suficientă o singură privire sau o vorbă, din care ceilalţi membrii nu puteau ieşi.
Referindu-ne în continuare doar la „lumea femeilor”, aceasta a
fost organizată, asemeni celei a bărbaţilor, în anumite solidarităţi,
ce coboară în timp spre vechile societăţi secrete feminine, menţionate de Mircea Eliade, ca manifestându-se în secolul XIII în
Europa. Reminiscenţe ale vechilor activităţi feminine de grup au
supravieţuit la toate populaţiile central-europene sub forma unei
petreceri anuale, exclusiviste1, care au loc într-o zi anume, în care
ordinea este răsturnată, femeile preluând controlul asupra bărbaţilor pentru o zi.
Dincolo însă de această zi, în care femeia matură se comportă
ca un bărbat, există o anumită putere ascunsă în feminitate, care
se face simţită în viaţa satului. Vorbim implicit de o solidaritate
cosmobiologică, „feminismul” comunitar definind de fapt vocaţia
ontologică şi culturală a femeii.2
Această puterea simbolică a femeii, parte specifică genului, parte
dobândită prin iniţiere, funcţionează mocnit, în activităţile cotidiene, ce asigură rânduielile vieţii tradiţionale, dar se poate manifesta
şi virulent, în cazul grupului malefic, al celor care încearcă pe cale
magică să distrugă armonia şi ordinea şi a celor care, apelând tot
la magie, desleagă, desfac, refac echilibrul şi sănătatea.
Există din acest punct de vedere anumite competenţe specifice
genului, care îl determină pe Henri Stahl să afirme, în Eseuri critice, că satul tradiţional românesc este al mamelor şi al bunicelor3.
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Învăţarea treburilor femeieşti
Odată măritate, femeile intrau în rol, trebuiau să îndeplinească
toate sarcinile ce le reveneau. Trebuiau să cunoască rânduielile din
casă, din familie, din biserică, de la manifestările comunitare, fiind sfătuite, învăţate, pas cu pas de cele care deja ştiau toate aceste
lucruri (mama, soacra, vecina), fiindcă marea grijă în această lume
ţărănească era să ştii să faci totul cum se cuvine, să nu greşeşti.
Învăţau prin urmare ce trebuie să facă sau să nu facă la contactul
cu pruncul nou născut, despre rolul şi responsabilităţile de naşă,
învăţau toate pregătirile de nuntă ce intrau în competenţa lor dar
şi ceea ce trebuia făcut cu mortul, din clipa în care şi-a dat sufletul
până la îngroparea lui, cum şi când să facă pomenile şi pomenirile,
ce prescripţii şi tabuuri trebuiesc respectate la fiecare sărbătoare
calendaristică etc.
Calificări de gen
Toate aceste sarcini, săvârşite ocazional sau curent, duceau la o
anumită acumulare de cunoştinţe, adică la ceea ce am numi iniţierea generală, specifică femeii mature.
În acest pachet de activităţi repartizate exclusiv femeilor, existau unele care se desfăşurau cu ajutorul magiei, am putea zice diluată, dar totuşi prezentă în gesturile simbolice. Amintim pentru
înţelegere, doar câteva activităţi femeieşti, legate de creşterea vacilor din gospodărie, ce implicau magia prin similitudine şi contact.
Astfel, numai găzdăriţa putea să se tocmească cu moţii la cumpărarea şiştarului pentru lapte. După ce îl cumpăra, ca să-l apere
de duhurile rele, ce se puteau cuibări în el, femeia înfigea, fără să fie
văzută de cineva, în lemnul din care era făcut şiştarul, un ac de fier,
metal cu valenţe apotropaice, care rămânea acolo pentru totdeauna.4
La fel, ca să evite furtul laptelui pe cale magică, găzdăriţa când
ducea lapte la cineva, cerea obligatoriu vasul înapoi nespălat, adică
necontaminat prin contact. Ambele femei ştiau despre ce este vorba, chiar dacă nu o spuneau.
După fătare, când vaca avea ugerul umflat şi tare, femeia îşi
punea şorţul pe spatele vacii, şi, prin contact, vaca devenea mai
blândă.
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Tot femeia pregătea coreasta, o punea într-un blid pe jos, ca să
mănânce copiii, şi îi stropea ritual cu apă, când terminau de mâncat şi îi mulţumeau, ca prin similitudine şi vaca să aibe lapte mult.
În sfârşit, ca lucrurile să iasă bine, femeile respectau în activităţile lor vechile rânduieli. De pildă, întotdeauna bătutul untului era
început de gospodină, după care mai puteau să bată şi alţi membrii
ai familiei. La fel, opărirea şi spălatul vaselor în care erau ţinute
preparatele din lapte se putea face numai de către femei şi numai
vinerea.
Referindu-ne la aceste femei în plină putere, unele din ele, care
îndeplineau anumite exigenţe, erau desemnate de comunitate să
practice activităţi specializate, ce implicau magia prin similitudine. De pildă, steagul de nuntă nu putea fi făcut decât de femei,
care aveau părinţii în viaţă şi care au fost măritate o singură dată,
condiţie ca steagul pe care îl coseau să asigure mirilor o căsătorie
îndelungată5.
Iniţieri de vârstă. Bătrânele ştiutoare
O categorie aparte în această lume ţărănească a femeilor au reprezentat-o bătrânele ştiutoare, care acţionau la graniţa cu magia.
Între abilităţile dezvoltate, la cererea comunităţii, se numără şi
cele de citire a semnelor. Ca specialiste în divinaţie, bătrânele ghiceau sexul copilului încă din timpul gravidităţii, după forma burţii.
Aflate la capătul vieţii, trecute prin toate, imune la contactul cu
moartea, tot ele erau cele care spălau, aranjau şi dregeau mortul,
ca să nu se facă strigoi, înţepându-l cu un spin în ureche sau buric,
legându-i picioarele cu rug sau presarând mac în urma sicriului,
pe drum spre cimitir. Şi tot ele vărsau apă cu cana în urma sicriului pentru setea mortului.
Din acest grup, condiţionat de vârstă, făceau parte femeile iertate şi văduve, din rândul cărora erau recrutate în fiecare sat prescurăriţele, cu dreptul de a face aluaturile destinate bisericii şi de a
pune pristolnicul pe ele.
Şi tot acestui grup îi aparţine şi moaşa, calificată să acţioneze la
intrarea pruncului în lumea albă. Odinioară, ea a fost adevăratul
actant în timpul naşterii şi în perioada imediat următoare.

Simpozion

123

Moaşa era abilitată să săvârşească şi riturile de agregare şi de
purificare a noului născut, ea se ocupa de botezul copilului şi tot
ea restituia mama comunităţii după 6 săptămâni prin ducerea ei
la biserică.
Legat de moaşa îndătinată şi de rolul ei, prin sate au circulat o
serie de credinţe. În satul Troaş (jud. Arad) se credea, de pildă, că,
la fiecare copil adus pe lume, moaşei i se ierta un păcat6. Românii
din Ungaria în schimb credeau că şi o moaşă putea să strice copilul, dacă chemau pe alta la naştere, prin urmare moaşele erau aici
temute şi ţinute la mare cinste.7
Alegerea moaşei nu se făcea nici ea la întâmplare, exista şi în
această privinţă o regulă îndătinată. De pildă, în Oltenia, moaşa
trebuia aleasă numai dintre rudele de sânge ale tatălui. În judeţul
Arad, la Şetin putea fi aleasă ca moaşă numai o prietenă de familie
sau o rudă, pe când în Văsoaia moaşa trebuia să fie neapărat o persoană în vârstă, căsătorită, din afara familiei.8
Funcţia acesteia înceta după botez, însă în multe sate, legătura
dintre moaşă şi prunc se păstra toată viaţa.
Aşa cum am menţionat deja, naşterea se desfăşura departe de
privirile oamenilor, doar în prezenţa moaşei.
Din perspectiva gândirii arhaice, moaşa reprezenta acel intermediar necesar, ca să facă legătura dintre lumi. Ea cunoştea secretul practicilor rituale şi respecta rânduiala naşterii: „Moaşe o stat
învigu (de-alungul) lângă ie, n-o lăsat pă nime-n lontru, numa strâga-n
chindă că gătaţ apa!… Nici bărbatu n-o fo’ voie şi fie-nlontru”.
Tot ea lua şi măsuri magice de protecţie: „Da, d-aciie am auzît că
pune on cuţît şi nu fiie ceva problemă la naştere, şi nu să-ntâmple ceva.
Şi se ruga: „Zîce că să ruga, da”9.
Prezenţa moaşei la graniţa dintre viaţă şi moarte şi totodată în
proximitatea forţelor supranaturale o încărca cu capacitatea de a
orienta puterea magică a riturilor în direcţia sănătăţii mamei şi
copilului.
Sarcinile ei erau precise, mereu aceleaşi. Pregătea baia copilului
cu apă neîncepută în care punea apă sfinţită adusă de la biserică,
cunoştea puterea magică a plantelor şi a obiectelor încercând să
controleze destinul copilului, prin contactul lui cu acestea. Tot ea
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pregătea masa ursitoarelor pentru a le îmbuna. În sfârşit, ea executa toate practicile apotropaice menite să apere pruncul şi mama
până la botez. Ştia când se face, cum se face, ce se face.
Eficienţa acestor activităţi se baza pe cunoştinţele ei dar şi pe
capacităţile ei de a gestiona magia. Din acest punct de vedere comunităţile îi respectau autoritatea şi activitatea moaşei.
Prescurăriţele şi moaşele reprezintă grupul vizibil, al femeilor
care, chiar dacă săvârşeau practici rituale, lucrau, pe faţă, în văzul
comunităţii, pentru împlinirea rosturilor vieţii tradiţionale fără să
treacă în zona interzisă a lucrului cu puteri supranaturale.
Magia, predispoziţie şi iniţiere
Funcţionând în umbra religiei şi făcându-i acesteia o permanentă concurenţă, magia a fost pentru societăţile tradiţionale nu o religie ci o „altfel” de ştiinţă, care încerca să acţioneze asupra lumii
invizibile. O „ştiinţă” pusă, aşa cum vom vedea, în slujba răului
sau a binelui, care, pentru a funcţiona, a avut nevoie de agenţi iniţiaţi, recrutaţi din rândul celor potriviţi acestui gen de activitate.
Un grup mic, malefic, secretizat, ocultat.
În ciuda nişei înguste, la o analiză pe sexe, femeile şi azi deţin
recordul absolut în practicarea divinaţiei şi vrăjitoriei, de unde vehicularea credinţei că femeia deţine puteri neobişnuite prin însăşi
natura sa. Antropologul francez Marcel Mauss explica abilitarea
femeii în magie prin excluderea ei din cultele oficiale10.
Prin urmare, dacă în cazul bărbaţilor, lucrătorii cu magia se recrutau din rândul păstorilor, fierarilor şi chiar a preoţilor,11 în cazul
femeilor, calităţile potrivite acestei meserii aparte erau furnizate
de gen, la care se adăuga unele particularităţi de destin şi, uneori,
o anumită răutate.
Vorbim despre femei a căror aspect şi comportament reprezintă
din start o marcă a diferenţei, care le marginalizează, îi fac pe oameni să se ferească şi chiar să se teamă de ele. Comunităţile tradiţionale ţineau un inventar riguros al acestor femei, pentru a apela
sau pentru a se feri de ele. Cei din Bedeu vorbeau de vrăjitoarea
din Parhida, săcălenii despre o femeie din Körmöspuszta, alete-
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nii despre Alka Maria neni din Gyula, sau despre vrăjitoarele din
Otlaca şi Şiclău.12
În funcţie de tipul de magie la care apelau, aceste vrăjitoare din
comunităţile româneşti, puteau făce bine sau rău comunităţii. Fiind vorba de o iniţiere, practicile pe care le săvârşeau presupuneau
maturitatea, adică vârsta a doua şi a treia. Iniţierea se făcea, în unele cazuri precum descântatul, pe furate („Descântecu nu să învaţă!
Iel trăbuie furat, că numa aşe ave putere.”13), sau printr-o ucenicie ilicită, în cazul vrăjitoriei.
Aşa cum am menţionat deja, activitatea lor, indiferent de tipul
de magie utilizat, a fost una ocultată („Meserie să ţâne titoc, că dacă-i
faci reclamă nu-i nici d-o haznă”.14), nevăzută decât, cel mult parţial,
de cei asupra cărora se lucra şi evident neînţeleasă, încât prezenţa
acestor femei în comunitate este mai mult percepută, bănuită: „Vrăjile nu să fac la lumina soarelui, că cine umblă cu d-aşte îş ascunde faţa
nainte dă Dumnezo.15”
Memoratele despre magia meagră, care circulă prin sate, se menţin şi ele la nivelul unor relatări vagi, incomplete, făcând trimitere
mai ales la efecte. Totul se sprijină pe auzite şi mai puţin pe văzute.
Iniţiatele în magia neagră
Femeile care lucrează cu magia neagră, plătite sau în interes personal, sunt stricătoare, malefice, rele. Funcţia lor este una negativă,
menită să distrugă, să îmbolnăvească, să ucidă.
Două sunt iniţiatele în această magie prohibită: fermecătoarea şi
vrăjitoarea. Cum practicile de magie neagră pe care le săvârşesc
sunt secrete, întotdeauna performera se izolează de public, gesturile sale sunt ascunse, cuvintele neclare.
Fermecătoarea
În aparenţă mai puţin agresivă, fermecătoarea este profilată pe
farmece ce forţează iubirea. După caz, îndrăgosteşte, leagă o persoană sau aduce pe cale magică o persoană la cineva, adeseori intervenind brutal în destinul acelei persoane. La ea apelează fetele
care nu se mărită, cele care iubesc pe cineva şi nu sunt iubite sau
cele care vor să ia un bărbat de la nevastă.
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De la plantarea unor obiecte vrăjite, în care cel vizat poate să
calce sau nu, ea poate să ajungă până la săvârşirea unor practici
agresive, cum sunt „mânăturile”, de aducerea forţată a iubitului.
Vrăjitoarea
Agresivă şi periculoasă vrăjitoarea este cea care duce distrugerea până la capăt, îmbolnăvind sau ucigând prin magie de contact
sau analogie pe cel ce stă în calea comanditarului, plătitorului:
„Şi o făcut o păpuşe dân tulei şi o bătut-o bine cu pumni şi o tâpat-o în
cuptor şi n-o mai putut umbla nici cu picioarele nici cu brâncile.”16
Sau
„Mama me fie iertată aşe dă frumoasă o fost. Şi fata la cie care o lucrat
cu rău o şezut lângă noi, aşe că zâua noapte tă la noi o fost. Aşe că, spun
cum îi, s-a dat în pedice cu măstihoiu mneu. Tăt am văzut noi că tare rău
îi mere la mama. Aşe că tăt mai slabă iera. În două săptămâni douăzăci şi
patru dă kile o scăzut…”17
Faţă de fermecătoare, care fac, contracost, ceea ce li se cere, vrăjitoarele acţionează uneori şi în interes propriu. Marginalizarea la
care sunt supuse de comunităţi le face să se răzbune, luând mana
holdelor sau sporul gospodăriei.
În legătură cu persoanele bănuite că ar fi vrăjitoare şi cu răul
produs de ele prin sate circulă o serie pe poveşti, care reprezintă
tot atâtea experienţe comunitare.
O mare parte din nartive se referă la stricarea vacilor, luare laptelui, prin modalităţi diferite, omorârea animalelor.
Astfel, în Micherechi oamenii îşi amintesc că „o fost o muiere în
sat, înainte şi la părinţî noşti, care zâce că aşe ştie dăscânta, dacă mere la
furca fântânii, apu dî la furca fântânii mulje şi vine cu şuştariu cu lapte.
Dî la furcă mulje ca la vacă. Tăt satu s-o temut dă ie.”18
La fel, în Săcal, „o fost o unguroaie care o ştiut duce laptile dî la vacă,
da şi-l aducă napoi n-o ştiut. Când umbla pă uliţă tă ave la ie on cuţât
mare şi unu mai mic. Cu aşte umbla susuoară”19
O altă „scoarbă de bătrâna” din Bedeu strica puii oamenilor: „Tăt
îi mure puii, şi i-o murit şasă purcei. Că numa s-o uitat cătă ii, n-o zâs
nimica, numa s-o uitat cătă ii.”20
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Iniţiatele în magia albă, magia bună
Această categorie de femei a apărut în lumea satului dintr-o necesitate practică şi anume din nevoia de a repara răul, stricăciunile
produse de magia neagră. Fiind vorba de a acţiona asupra unei
activităţi malefice, în care s-au folosit puteri necurate, întoarcerea
situaţiei nu putea fi făcută decât printr-o altă putere magică, la fel
de mare, adeseori dumnezeiască. Acest tip de lucrătoare iniţiate,
care funcţionau în viaţa satului ca persoane de intervenţie, în momentele critice, au fost tămăduitoarea, descântătoarea şi vrăciţa.
Tămăduitoarea
Mai puţin complexă, dar în contact cu magia, tămăduitoarea a
fost în trecut şi în unele locuri mai este şi azi, medicul satului adică
o persoană pricepută în diverse vindecări, utilă şi respectată în
comunitate.
În cazul ei iniţierea începea la vârsta a doua, parcursul fiind o
continuă acumulare de cunoştiinţe, prestigiul crescând odată cu
vârsta.
Cum odinioară oamenii nu mergeau pentru orice problemă la
doctor, ei apelau la tămăduitoarea satului, care practica un registru larg de tratamente empirice dar şi magice: „Mai dămult nu iera
doptor în sat, apu când cineva să-mbolnăve, atunci mere la o babă care ştie
câte tăte să-l tămădească. Aciie dăloc îi dăscânta dă leac, uă-i dăde nişte
ierburi ca să să tămădească”.21
Tămăduitoarele ştiau să ungă, să tragă, să întoarcă stomacul, să
culeagă şi să folosească plante de leac, să vindece rănile şi infecţiile cu alifii secrete, preparate de ea, sau cu amestecuri, în care
calităţile ingredientelor erau de natură magică: „Şi Peiecoaie… mere
acolo la ştreşină, la şanţ-scoate d-acolo aşe o lăcruţă, spurcată să gândeşti.
Poţi gândi, tăt pravu di pă toltiş… Tă ciumauă ave acolo, gândei că tă
boscoane şi o ieguţă sósborszesz (Diană). Intr-aceie iera băgat-o pană, şi
pângă pană on dugău. Iaga tătă lipită dă prav. D-apu io când am văzut,
ştii! Amu să zâc că nu, m-o fost greu, d-apu m-am şi temut!”22
În sfârşit, din inventarul ei de practici făceau parte şi tratamentele magice, ce vizau magia simpatetică sau de contact. Vindeca
boala cânească, pruncii schimbaţi.
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Descântătoarea
Tot o vindecătoare ce lucra cu magia utilizând gestul şi cuvântul
şi o întreagă recuzită de obiecte cu valenţe magice a fost şi este şi
azi descântătoarea. La solicitare, ea descântă oamenilor şi animalelor, invocând puterile sfinte sau ameninţând pe cale magică agresorul care a indus boala. Inventarul de descântece cu rol vindecător este larg. Totuşi cel mai uzitat descântec este pretutindeni cel
de deochi, produs de privirea intensă, de privirea rea, care îmbolnăveşte.
Vrăciţa
Echivalentul feminin al vraciului, vrăciţa sau vrăjitoarea bună, a
apărut în societăţile tradiţionale din nevoia de a desface farmecele,
legările şi pentru a readuce lucrurile dereglate, stricate, la normal.
În acest sens, cele mai multe intervenţii vizează readucerea laptelui
la vacă sau mana holdelor iar la om stoparea răului care îl macină.
Vrăciţa era prin urmare iniţiată în reparare şi chiar în pedepsirea
celei care a stricat rânduiala în sat sau în gospodărie.
Cei identificaţi ca fiind agresaţi magic apelau pentru a anula
vrăjile la aceasta:
„Ai grije că şi dă la Puricioaie o luat laptile dă la vacă şi apu când o
muls o vinit sânje dân ţâţă dă la vacă ş-apu or pus şapte cuţâte şi şapte
linguri dă lemn şi apu nu ştiu ce-or mai făcut şi crede-mă că ceva o făcut
muierea cielaltă cu aşte ş-o vinit laptile năpoi. Asta io am văzut.”23
Puterea ei era la fel de mare ca a oricărei vrăjitoare, încât, dacă
era necesar, ea întorcea răul asupra celui care l-a produs şi adeseori, la cerere, putea chiar să-l distrugă: „La on uom i-o furat laptile dî
la vacă. Apu o mărs vaca acasă la uomu cele care i-o furat laptile. Gazda
s-o dus la Râmânie. Apu o zâs cătă iel vrăjitoare aciie dân Râmânie, că
du-te acasă, ie vaca, ţ-o bate bine, bine, bine.Cela o vinit acasă, o luat vaca.
Vaca pă cum o băte aşe să-ntinde, aşe să tămăde. Aşe o bătut vaca, că o
murit ciie care i-o luat laptile” (Micherechi).24
Lupta dintre contra magia care încearcă să anuleze magia este
în fond lupta dintre bine şi rău.
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Concluzii
Toate cele prezentate, dezvăluie atribute şi abilităţi mai puţin
obişnuite, ce au aparţinut mai ales sau exclusiv femeilor din societăţilor tradiţionale.
Actuala schimbare a vieţii rurale, modernizarea satelor, a produs împlicit modificări în vechile rosturi ale vieţii, în modul ţăranilor de a gândi lumea. Multe din activităţile ce presupuneau
iniţieri ocultate şi-au pierdut funcţiile.
Totuşi conservatorismul comunităţilor româneşti antamează în
continuare activitatea cel puţin a unora dintre femei specializate
în a face bine sau rău. Dacă ne referim la satul de azi, încă se mai
descântă şi se mai fac vrăji.
Pe de altă parte, încă din secolul trecut asistăm la transferul
unor activităţi în societăţile româneşti moderne, adică în zona urbanului. Or, vrăjitoria mutată în oraş a cunoscut o extensie a activităţilor malefice, care s-au adaptat vieţii contemporane.
Aceste realităţi ne îndreptăţesc să spunem, în final, că, atâta vreme cât oamenii vor mai crede şi vor mai merge la vrăjitoare, în vecinătatea noastră, rurală sau urbană, se va practica, firesc, natural
şi ilicit atât magia albă cât şi magia neagră.
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Stella Nikula

Credinţe şi superstiţii –
Faţa, o enciclopedie a caracterului uman
„Veghează-ţi gândurile. Ele devin cuvinte.
Veghează-ţi cuvintele. Ele devin acţiune.
Veghează-ţi acţiunile. Ele devin obiceiuri.
Veghează-ţi obiceiurile. Ele devin caracter.
Veghează-ţi caracterul. El devine destinul tău.”
							
(Lao Zi)
Dacă anul trecut vorbeam despre care sunt condiţiile prin care
îndeplinim cerinţele de a deveni, de a fi consideraţi adevărate fiinţe umane, atunci anul acesta am văzut de bine să mai acordăm
puţină atenţie acestei teme, prezentând, de această dată, alte informaţii importante care vin să completeze cele afirmate. Astfel, vom
face cunoştinţă cu modalităţile de descifrare ale caracterului unei
persoane şi ne vom adânci în arta citirii feţei, care oferă un impresionant număr de informaţii în legătură cu firea acesteia.
Se susţine că atunci când întâlnim o persoană primele câteva
minute, chiar secunde, sunt importante din punctul de vedere al
impresiei pe care ne-o formulăm în legătură cu aceasta. Impresia
pe care ne-o creăm, cum că este un om bun, plăcut ori unul de
care „Să t’e ferească Dumn’ezo!”, cum afirmă şi oamenii de la sat,
decide soarta relaţiei pe care dorim să o întreţinem cu persoana
respectivă.
		
„Pe termen lung, caracterul este decisiv pentru destinul unui om”,
afirma şi Theodore Roosevelt şi multe alte mari personalităţi ale
lumii susţin această idee.
Aspectul fizic, gesturile pe care le face, mimica, vocea ş.a.m.d.,
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toate împreună ne sar în ajutor atunci când luăm decizia. Pe baza
observaţiilor făcute, cu timpul s-au creat şi unele stereotipuri, care
s-au transformat în proverbe sau zicători. Cine dintre cei prezenţi
azi aici nu cunoaşte, de exemplu, următoarele zicători:
		
		

„Mic la stat, dar mare la sfat.”,
„Păru lung şi minte scurtă.”.

Fizicul, fiecare parte a corpului uman ne poate dezvălui ceva
despre personalitatea cuiva, însă totuşi pe parcurs cea mai mult
studiată a devenit faţa, parte a corpului care ne atrage prima dată
vederea şi care este capabilă să ne ofere informaţii în legătură cu
firea, caracterul omului respectiv.
„Ochii tăi sunt oglinda către suflet, faţa ta este o fereastră care lasă să
se vadă personalitatea ta”,
afirmă şi Julie Theroux, o binecunoscută expertă americană a
cititului feţei, şi tot ea susţinea şi următoarele:
„De multe ori vei vedea că instinctele tale în legătură cu prima impresie
pe care ţi-o lasă o persoană, se vor adeveri.”
Această artă a cititului feţei cuiva nu este însă o ştiinţă nouă. Ea
îşi are geneza undeva în vechea Antichitate sau poate şi mai devreme. Unii susţin că a apărut în Orientul Îndepărtat şi a fost cunoscută datorită chinezilor, alţii că ar fi de origine europeană. Cu
timpul a primit şi un nume, o denumire: fiziognomie. Se presupune
că la rangul de ştiinţă a fost ridicată de Pitagora, care a refuzat
unui fiu de nobil să-i devină ucenic datorită aspectului său fizic, ce
nu-i sugera nimic pozitiv în legătură cu relaţia lor viitoare. Puţin
mai târziu însuşi marele medic al Antichităţii Hipocrate venea să
afirme că oamenii cu nasul lung, cât şi cei cu ochii mici sunt răutăcioşi. Primul care a scris un tratat despre fiziognomie a fost însă
Aristotel (Physiognomonika).
Nu numai grecii au observat că între caracterul fiinţei umane şi
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aspectul său fizic există o relaţie strânsă. În India, de exemplu, medicii au studiat şi au observat că există o legătură între caracterul
uman şi cel al diferitelor animale. Procedeul este cunoscut şi la alte
popoare, şi datorită acestui fapt s-au creat următoarele interpretări
date asemănărilor dintre fiziologia umană şi cea a animalelor. Astfel cel care se aseamănă cu un/o:
– berbec: este simplu, bun, dar încăpăţânat,
– bou: este neglijent, serviabil, supus,
– cal: este fudul, dar generos,
– câine: este devotat, curajos, credincios,
– lup: este generos, ferm şi are un caracter nobil,
– măgar: este leneş,
– pisică: este egoist, linguşitor, prefăcut,
– porc: este lacom şi lipsit de delicateţe,
– vulpe: este foarte şiret, linguşitor şi egoist.
Marele filozof al Antichităţii, Platon, a studiat şi el temperamentul
omului, cât şi asemănările dintre acesta şi animale. Se zice că la
intrarea în clădirea academiei pe care o fondase era scris:
„Să nu intre aici nici un om cu forma urâtă sau dizarmonioasă.”
Această inscripţie arată că Platon era de părerea că urâţenia
exterioară exprimă urâţenia sufletului. La rândul său, şi Aristotel
recunoştea această legatură dintre figura umană şi caracteristicile
unor animale. El susţinea că chipul proştilor seamănă cu cel al
măgarului, iar chipul celor falşi cu cel al pisicii.
În Orientul Îndepărtat (China, Corea, Japonia) arta citirii feţei
a fost ridicată la un mare rang, în curţile domneşti existând specialişti ai domeniului care veneau să descifreze, în primul rând,
viitorul ţării pornind de la aspectul fizic al domnitorului sau al
prinţului moştenitor. În cazul celor din urmă se urmărea dacă ajugând pe tron vor aduce ţării dezvoltare, prosperare sau nenorocire,
care se putea manifesta prin foamete, boli, războaie.
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Evul Mediu va aduce remarcarea adevăratelor mari personalităţi ale domeniului, precum Johannes De Indaigine, Bartolomeo
della Rocca, Michel Lescot, Gianbattista della Porta. Cercetările moderne încep cu Johann Kaspar Lavater care a publicat un
studiu în patru volume, mai apoi continuă cu Franz Joseph Gall,
Spurzheim, dar să nu uităm nici de Charles Darwin sau de fondatorul caracterologie de C. G. Carus sau de J. Bahnsen. Şirul specialiştilor ar putea fi continuat cu mulţi alţii, dar atunci am uita de
scopul acestui studiu.
Ştiaţi însă că şi în Biblie există un pasaj unde putem găsi o caracterizare făcută pe baza aspectului fizic? Aceasta este următoare:
„Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos,
tot trupul tău va fi plin de lumină;
dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de
întunerec. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întunerec,
cât de mare trebuie să fie întunerecul acesta!”			
						
(Matei, 6:22)
Indiferent cine au fost cei care au descoperit această artă, cu
toţii vin să susţină faptul că chipul unui om este partea cea mai
expresivă a trăsăturilor sale morale, intelectuale şi afective. Acest
lucru se dovedeşte şi prin faptul că chiar şi cei mai mici copii sau
animalele de companie învaţă să interpreteze expresiile părinţilor,
respectiv ale stăpânilor lor.
După incursiunea făcută în istoria fiziognomiei să revenim însă
la tema propusă în titlu, cea care doreşte să urmărească credinţele
formate în rândul oamenilor de la sat privind legătura dintre faţa
şi caracterul unui om.
Datorită timpului limitat care ne stă la dispoziţie, vom parcurge
însă doar câteva aspecte mai interesante ale temei propuse, dar nu
înainte de a vă atrage atenţia asupra faptului că faţa unei fiinţe umane
trebuie studiată şi după cum este proporţionată. Ea poate fi împărţită
în trei părţi, prima începând de la linia părului până la sprâncene, a
doua de la sprâncene până la nări, iar a treia de la nări până la bărbie.
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O faţă armonioasă are cele trei părţi egale, de aceeaşi dimensiune, mărime, şi tot ce se abate de la acest lucru creează o dizarmonie, deci cu siguranţă vor genera, de cele mai multe ori, sentimente
negative în oamenii pe care persoanele respective le vor întâlni
pe parcursul vieţii lor. Sunt însă cazuri, când interpretarea fenomenului este total contrară. De exemplu, se crede că dacă partea
superioară a feţei este dominantă, atunci avem de a face cu un om
inteligent, „cu un om cu cart’e”, dacă cea mijlocie, cu unul ambiţios,
care cu puţin timp şi efort încearcă să-şi atingă scopurile, adică „nu
să lasă până ce nu-ş împlin’eşt’e poft’ile/visurile”, iar dacă partea de jos
este dominantă, atunci cu unul ale cărui presimţiri sunt bune şi „îi
ajer la mint’e”.
Despre forma şi mărimea capului se mai crede şi că:
		
		 – „uomu cu cap mic îi alamusi”,
		 – „uomu cu cap mare îi greu la mint’e”.
Să vedem însă, ce alte lucruri mai trădează pentru omul de la
sat faţa cuiva!
Să o luăm de sus în jos şi să începem cu fruntea, care este asociată gândirii, intelectului, a pregătirii noastre intelectuale, simbolizează ştiinţa şi cunoaşterea. Pe baza formei şi mărimii acesteia se
cred următoarele:
– „frunt’e lată însamnă că-i uom cu şt’iinţă”,
– „cin’e are frunt’e lată îi uom cumsăcad’e”,
– „frunt’e mică arâtă că uomu cila nu t’erd’e multă vreme cu
cart’e”,
– „cila care are mult’e încreţâturi pă frunt’e însamnă c-oa-avut
mult’e griji în viiaţă/c-oa-avunt mult’e năcazuri”,
– „care are mult’e-ncreţâturi pă frunt’e însamnă că-i tă ferbe
capu la ceva”,
– „cila care n-are-ncreţâturi pă frunt’e o avut/are o viiaţă fără
griji”,
– „cel cu frunt’e aşe, parcă-i lovit oleacă, nu-i aşe bin’e la cap”,
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– „cin’e are frunt’e bulbucată, aşe ieşită-n afară dară, îi mai
sărman”.
Ochiul este organul percepţiei vizuale şi simbolul universal
al percepţiei intelectuale. Europenii numesc ochiul „oglinda sufletului”, în timp ce chinezii „ferestrele minţii”. El ne oferă informaţii
despre cele mai mari secrete ale noastre, despre starea noastră atât
fizică, cât şi psihică.
„Ochii sunt aceia care reflectă cele mai ascunse frământări ale
omului.”,
afirma Buffon.
Forţa lui este totodată şi superioară pentru că atât poate deochia,
cât şi hipnotiza pe cineva. La unele popoare persistă credinţa că
deochiul este cauza multor decese. Acest lucru vine să sublinieze
şi proverbul arab:
„Deochiul goleşte casele şi umple mormintele. ”
Conform credinţelor, fiinţa umană este dotată cu trei ochi.
Ochiul fizic este acela prin care receptăm lumea care ne înconjoară, în timp ce ochiul inimii receptează lumina spirituală. Ochiul
frontal, numit şi al treilea ochi, este organul viziunii interne prin
care clarviziunea poate atinge perfecţiunea. Cei doi ochi vizibili se
disting şi prin faptul că cel drept corespunde activităţii şi viitorului, în timp ce cel stâng pasivităţii şi trecutului.
La rândul său, Silesius susţinea următoarele:
„Sufletul are doi ochi: unul priveşte timpul, celălalt stă întors
spre veşnicie.”
Majoritatea oamenilor cred că ochiul este un organ care nu te
poate înşela niciodată şi datorită acestui lucru mereu caută contactul cu acesta atunci când stau de vorbă cu cineva.
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„Uăt’ii îs aşe, ca o cart’e. N’e arâtă şi n’e spun tăt ce gând’eşt’i.”,
afirmă şi omul simplu al satului.
În afară de aceasta ei mai cred şi următoarele:
– „cin’e-ş poartă uăt’ii lăsaţ în jos, are mare bănat”,
– „cin’e nu să poat’e uita în uăt’ii altuie umblă cu alcamuri”,
– „cin’e tăt în nori coată cu uăt’ii, până la urmă n’imic nu ved’e”,
– „cin’e are uăti mici îi răutăcios/îi hunsfut”,
– „cin’e are uăt’i mari îi uom bun”,
– „cila care cut’ează să să uit’e-n uăt’ii altuie îi uom cinstit”,
– „cila care să uită-n uăt’ii altuie uă îi uom tare bun, uă îi unu
tare hamiş”,
– „dacă cin’eva are uăt’i strălucitori, îi sămn dă sănătat’e”,
– „cel care clipeşt’e d’es cu uăt’ii îi uom nălin’işt’it”.
Culoarea ochilor de asemenea vine să ne ofere unele informaţii utile în legătură cu posesorii acestora:
– „uoami’nii cu uăt’ii bărnaci îs uoamin’i bun’i”,
– „uăt’ii bărnaci îs mândri, calz”,
– „în uoamn’ii cu uăt’i bărnaci poţ ave încred’ere”,
– „uomu cu uăt’i bărnaci îi bun la suflet, îi mn’ilos, cila cu uăt’i
alboieţ îi mai rece la suflet”
– „uoamin’ii cu uăt’ii roşii îs uoamin’i răi, să t’e fereşt’i dă ii”.
Privirea cuiva, la rândul său, este capabilă să transmită mesaje.
„Aşe să uită, dă parca-r trece pân t’in’e”, zice omul satului. Dar să vedem ce se mai poate spune despre privire. De exemplu, se crede că:
– „cin’e are privire limped’e îi sănătos şi cu gânduri bun’e”,
– „cila care are privire tulbure îi nălin’işt’it, nu t’e-ncred’e-n iel”,
– „cela care are privire tulbure nu-i uom lin’işt’it”,
– „privire rece îi ca ce dă mort, tă t’e furn’ică când să uită la
t’in’e”,
– „uomu cu privire gre îi uom dă t’emut”,
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– „uomu cu privire blândă îi plăcut dă alţî”,
– „cila care are privire rătăcită, tă visază numa şi n’imic
nu-mplin’eşt’e”.
Despre ridurile din jurul ochilor oamenii în general nu prea au
o părere bună şi, mai ales femeile încearcă să scape de ele, să le facă
invizibile. Însă la multe popoare sunt semne ale unei vieţi fericite,
vesele şi sănătoase, lipsa lor indicând că persoana respectivă duce
lipsă de energie, forţă vitală. Ele, de fapt, sunt numite şi „liniile bucuriei” şi sunt considerate a fi semne ale unei inimi deschise, ale
unei firi vesele, cât şi faptul că persoana respectivă în viaţa sa a
ales calea cea bună, ajungând să îmbătrânească şi, astfel, acumulând multă înţelepciune pe parcursul anilor.
„Cin’e are mult’e încreţâturi la uăt’i îi uom vigan.”,
„Cin’e îi cu încreţâturi la uăt’i, o mâncat oleacă dă pită.”,
ne informează omul satului tradiţional.
Forma sprâncenelor oferă următoarele informaţii:
– „dacă sprâncen’ile cuiva îs mai dăşt’isă la coloare ca păru lui,
atunci acila îi uom firav la sănătat’e”,
– „uomu cu sprâncen’e desă şi lunji îi uom hotărât”,
– „să t’e fereşt’i dă uomu la care ii-s crescut’e lauălaltă sprâncen’ile,
câ-i uom rău”.
Nasul este organul olfactiv al omului despre care se crede că îl
apropie pe acesta cel mai mult de lumea animalelor. Prin intermediul mirosului, conform credinţelor popoarelor primitive, putem
să stabilim legături cu forţele şi fiinţele supranaturale, invizibile
şi datorită acestui fapt, devine nasul şi un simbol al comunicării.
Ca şi ochiul este considerat simbol al clarviziunii şi al discernământului, pentru că „prin receptarea mirosului orientează dorinţele şi
cuvintele, călăuzeşte mersul piciorului”.
Nasul oferă numeroase informaţii despre posesorul acestuia.
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De exemplu, se crede că:
– „uomu cu nas mare îi cut’ezător”,
– „uomu cu nas mare îi bun la in’imă”,
– „uomu cu nas lung îi lin’işt’it”,
– „nasu lung îi sămn bun”,
– „cin’e are nas mic, în acila să nu t’e-ncrez n’imic”,
– „uomu cu nas ascuţât îi încrezut”,
– „cila care umblă cu nasu-n sus îi încrezut”,
– „uomu cu nas mic îi on papă-lapt’e”.
(La numeroase popoare se face o legătură şi între lungimea nasului bărbaţilor şi potenţele sexuale ale acestora – nota autoarei.)
Nările ne trădează următoarele lucruri:
– „cin’e are nări mari îi cut’ezător”,
– „cin’e are nări mari îi cu năravuri”,
– „cin’e are nări mici îi cam zgârcit oleacă”.
Urechea este simbolul comunicării. Forma şi mărimea acesteia
de asemenea ne oferă informaţii importante. De exemplu, urechile
mici ne inspiră vitalitatea, cele mari caracterul artistic al persoanei
respective.
„Uomu care are uret’i mari, îi bun dă muzicant, ...”,
susţin şi oamenii satului şi continuă astfel:
„…iară cila care are uret’i lungi, îi bun dă conducător.”
(De menţionat este faptul că la multe popoare urechile lungi
sunt semne ale înţelepciunii şi ale nemuririi, şi datorită acestor
credinţe în picturi şi sculpturi toţi zeii sau sfinţii sunt posesorii
unor urechi lungi – nota autoarei.)
Alte credinţe care se leagă de ureche sunt următoarele:
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– „uomu la care uret’ile ii-s îndăpărtat’e dă cap nu-i înd’emânat’ic”,
– „cel care are uret’i cât o lopată îi uom ocoş”,		
– „cel care are uret’i cât o lopată îi uom avut”,
– „uomu cu uret’i roşii îi iut’e la fire”,
– „cin’e are uret’i albin’eţă îi cam puturos”.
Gura este organul vorbirii şi simbol al forţei creatoare, dar şi al
distrugerii. Prin ea se poate rosti, de exemplu, o binecuvântare,
dar şi un blestem. Românii din Ungaria despre forma şi mărimea
gurii cred următoarele lucruri:
– „cin’e are gură mare cât o şură vorbeşt’e pre mult şi fără să
gând’ească”,
– „gura mică şi subţâră îi sămn dă uom care-i alamusi”,
– „uomu la care colţurile gurii ii-s în sus, îi uom cu bunăvoie, la
cin’e îi stau în jos îi uom mai năcăjit”,
– „uomu zgârcit şi gura şi-o ţân’e strânsă”,
– „uomu care stă tă gură-cască, îi prost”,
– „cui îi put’e gura, are bai la mai”.
Despre buze se susţin următoarele lucruri:
– „buzăle mici îs sămn dă zgârcen’iie”,
– „uomu care are buză subţâri îi uom ocoş”,
– „cin’e are buză groasă, la acila îi mere bin’e”,
– „uomu cu buză roşii trăieşt’e mult, cila la care îs mai albe,
are ceva zmântă”.
Limba este organul vobirii, care deseori a fost asociată şi focului
sau flăcării. Ea poate nimici, dar şi crea, purifica, dar şi distruge.
Are putere asupra vieţii şi morţii, deci o putere fără limită. Fiind
organul creator al cuvântului i se atribuie o importanţă deosebită
şi este încărcată cu puteri miraculoase.
Despre limbă se crede că:
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– „limba roşie îi sămn dă noroc, limba albă arâtă boală”,
– „cin’e are limbă lungă nu-i cu noroc”,
– „dă uomu cu limbă ascuţâtă să t’e fereşt’i că-i cu doauă feţă”,
– „cin’e are limbă groasă, îi uom greu”,
– „cila la care îi umblă iut’e limba nu-i bin’e, dar n’ici dacă
gângăveşt’e cin’eva nu-i bin’e”.
Dinţii se asociază sfâşierii, agresivităţii, dorinţei de dominare.
Pierderea lor înseamnă pierderea forţei vitale, a apărării, a vigorii,
dar şi a tinereţei.
Despre dinţi se crede că:
– „d’inţî lunji îs sămn dă uom cu mare voiinţă”,
– „uomu cu d’inţ mici îi uom fricos”,
– „uomu cu d’inţ mândri îi uom dă-ncred’ere”,
– „uomu cu d’inţ galbin’i îi igénytelen”,
– „uomu care are hézag întră d’inţ îi avut”,
– „cin’e are d’inţî crescuţ păst-olaltă, nici la bătrân’eţă nu scapă
dă lângă fusta mân’e-sî”,
– „cin’e să naşt’e cu d’inţ în gură a fi cu noroc”,
– „cin’e s-o născut cu d’inţ în gură a umbla cu vrăjele”,
– „ii s-o dus tânăreţe la uomu fără d’inţ”.
Tunsoarea şi pieptănătura părului a fost întotdeauna un element
determinant nu numai al personalităţii, dar şi al funcţiei îndeplinite într-o comunitate. De exemplu, războinicii, regii sau nobilii nu
îşi tundeau părul, deoarece acesta era un semn al puterii, în timp
cei care erau raşi în cap erau practic mutilaţi pentru ca să nu mai
poată îndeplini anumite funcţii. Tăierea părului însemna deci, o
renunţare, un sacrificiu al persoanei respective, tunderea forţată
o jertfă, pe când părul despletit simboliza doliul sau supunerea.
Deseori se stabilea o legătură şi între părul omului şi forţa lui
vitală, puterea acestuia. Cea mai cunoscută interpretare a acestei
credinţe este cunoscută din Biblie, din povestea lui Samson şi a
Dalilei:
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„Fiindcă ea îl necăjea şi-l chinuia în fiecare zi cu stăruinţele ei, sufletul
i s-a umplut de nelinişte de moarte,
şi-a deschis toată inima faţă de ea, şi i-a zis: „Briciul n-a trecut
peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii
mele. Dacă aş fi ras, puterea m-ar părăsi, aş slăbi, şi aş fi ca orice alt om”.
Dalila, văzând că îşi deschisese toată inima faţă de ea, a trimis să
cheme pe domnitorii Filistenilor, şi a pus să le spună: „Suiţi-vă de data
aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui”. Şi domnitorii Filistenilor s-au
suit la ea, şi au adus argintul în mâni.
Ea l-a adormit pe genunchii ei. Şi chemând un om, a ras cele şapte şuviţe de pe capul lui Samson, şi a început astfel să-l slăbească. El şi-a pierdut
puterea.”
				
(Judecători, 16:16-19)
(De menţionat este faptul că în timpul celui de-al doilea război
mondial s-au şi făcut experimente în acest domeniu, care au venit
să adeverească faptul că oamenii care îşi poartă părul lung beneficiază de anumite abilităţi, în comparaţie cu cei care au păr scurt
– nota autoarei.)
Despre păr se cred următoarele lucruri:
		
– „cin’e are păr dă culoare înt’isă îi plin dă put’ere şi mult’e
împlin’eşt’e”,
– „cin’e are păr n’egru îi uom hotărât în lucrurile lui”,
– „cin’e îi mai albin’eţ la cap nu-i aşe dă biztoş pă iel”,
– „uomu cu păru roşu îi mai idegeş”,
– „uomu cu păru creţ îi mai vigan”,
– „cin’e dă tânăr are fire albe-n cap îi norocos”,
– „cin’e are fire albe-n cap dă tânăr, îi uom chibzuit”,
– „păru mult pă cap îi sămn dă avere”,
– „cin’e are păr puţân şi mai slab la fir, îi sămn că-i bet’egos şi
n-are n’ici noroc”.
Despre barbă şi mustaţă în rândul românilor din Ungaria am
găsit puţine informaţii, deşi rolul acestora nu trebuie minimalizat.
Ele sunt considerate, printre altele, simboluri ale bărbăţiei, ale în-
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ţelepciunii şi maturizării unei persoane. În secolul al XVII-lea un
autor afirma următoarele:
„Natura a înzestrat bărbatul cu barbă, pomul cu frunziş, pasărea
cu pene, calul cu coamă, oaia cu lână. Bărbatul ras este ca şi un pom fără
frunze, o pasăre despuiată, o oaie tunsă. Barba împodobeşte bărbatul, îi
apără bărbia şi nu costă nimic.”
Datorită importanţei care i se acordă atât Dumnezeu, cât şi monarhii şi marii înţelepţi sunt prezentaţi purtând barbă. Tăierea
acesteia era practicată doar în caz de doliu.
Românii din Ungaria cred următoarele lucruri despre barbă şi
mustaţă:
– „uomu-n tătă fire lui barem musteţă are”,
– „cin’e-ş răsuceşt’e musteţa-n sus, îi hetyke (încrezut)”,
– „cin’e-i bărbat, să aibe musteţă”.
Pielea feţei ne divulgă şi ea câteva secrete despre o persoană.
De exemplu:
– „uomu plăcut la fire are pt’ele mândră”,
– „cin’e are pt’ele aşe, mai unsă, la acila îi mere bin’e”,
– „uomu galfăd la faţă îi bet’egos”,
– „uomu cu pt’ele încreţâtă îi bătut dă vremuri”,
– „cin’e-i avut are pt’ele albă”,
– „pt’ele zbârcită îi sămn dă bătrân’eţă şi multă trudă”.
Aluniţele şi pistruii de pe faţa omului vin să ne ofere şi ele un
impresionant număr de informaţii despre acesta. Aluniţa este prezentă pe corpul omului deja de la naştere. După cum indică şi numele ei, este pusă în legătură cu arborele sacru al indo-europenilor, înzestrat şi cu proprietăţi miraculoase. Dispunerea aluniţelor
pe corp este considerată a fi o pecete tainică, după care se poate
prezice viitorul persoanei, cât şi trăsăturile caracterului său. Sunt
adevărate coduri ale caracterului nostru.
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„Alunele-s semn de mare noroc şi de aceea să nu tai părul de pe
ele că pierzi norocul.”
susţine poporul român.
În dependenţa locului unde se află pe corpul unui om aluniţele
vin să indice următorul lucru:
– „cin’e are sămn la sprânceana stângă s-a mărita târzâu, cin’e îl
are la ciie d’ireaptă s-a mărita iut’e”,
– „cin’e are sămn pă obrazu stâng mult’e griji îl ajung în viaţă,
cin’e îl are pă cila d’irept i-a mere bin’e”,
– „cin’e are sămn pă frunt’e îi cu noroc”,
– „cin’e are sămn pă uret’e îi cu noroc”.
Pe baza locului unde apar pistruii pe faţa cuiva putem descifra
următoarele lucruri:
– „pristruii dă pă frunt’e îs sămn dă avere”,
– „cin’e are prinstrui pî la sprâncen’e, are o căsn’iciie fericită”,
– „cin’e are pristrui pă uret’e sau pă grumaz a ave noroc şi a fi
uom mare”,
– „la cila care are pristrui lângă buză îi place să mânce mult”.
După cum s-a putut observa aspectul nostru fizic este capabil să
trădeze multe lucruri despre noi, despre caracterul nostru şi, astfel, ne influenţează chiar şi soarta, viitorul. Datorită acestui lucru îi
acordăm din ce în ce mai mare atenţie, îngrijindu-l, deseori chiar şi
schimbându-l prin diferite intervenţii, uneori şi chirurgicale. Suntem atenţi şi la modul cu reacţionăm la anumite lucruri, devenind
din ce în ce mai mari maeştri în manipularea acestora. Însă, în
timp ce ne stăpânim reacţia feţei, a privirii, a zâmbetului ş.a.m.d.,
uităm de restul corpului (de la gât în jos), care de asemenea este
capabil să ofere destule informaţii despre persoana noastră.
Aceasta însă este tema unei alte prelegeri. Eu vă mulţumesc
pentru atenţie şi închei cu un citat de la filosoful elveţian Johann
Kaspar Lavater care sună astfel:
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„O fizionomie frumoasă a unui om este pentru cunoscător una din
cele mai bune recomandări, şi nu îmi fac rezerve din a spune, una din
cele mai sigure pe care i le dă Dumnezeu însuşi; pe care inima o primeşte
imediat, umplând-o cu bucurie şi iubire. Fizionomia este un izvor al celor
mai rafinate şi elevate sentimente; un nou ochi pentru a observa expresiile
infinit de variate ale înţelepciunii şi bunătăţii divine, şi pentru a-l vedea
în noi frumuseţi pe Creatorul demn de a fi slăvit al naturii umane, care a
pus atât de mult adevăr şi armonie în aceasta. Acolo unde ochiul obtuz şi
neexersat al celor neatenţi nu presupune nimic, un cunoscător exersat al
chipului omenesc descoperă inepuizabile surse ale plăcerii celei mai spirituale, morale şi candide. Doar acela o înţelege pe cea mai frumoasă, mai
convingătoare şi mai corectă, cea mai riguroasă şi mai plină de înţeles
dintre limbi, limba naturii geniului intelectual şi moral; limba naturii înţelepciunii şi virtuţii. El o citeşte chiar şi pe faţa acelora care nu ştiu că o
vorbesc şi ei; el recunoaşte virtutea, indiferent cât de ascunsă ar fi aceasta.
Cu o încântare ascunsă pătrunde fiziognomistul binevoitor în interiorul
omului şi observă acolo cele mai elevate însuşiri care se vor dezvolta poate
abia în veşnicie. El distinge în caracter ceea ce este permanent de ceea ce
este doar obişnuinţă şi obişnuinţa de ceea ce este întâmplător. El judecă
astfel omul în raport cu sine însuşi, nu pornind de la ornamentele lui
exterioare. Fiziognomia înfrăţeşte inimile; ea pune temelia celor mai durabile şi mai nobile prietenii; ea intensifică plăcerea interacţiunii; ea spune
inimii când trebuie să vorbească şi când să tacă, când să avertizeze şi când
să încurajeze, când să consoleze şi când să admonesteze.
Ea este indispensabilă educaţiei copiilor şi ucenicilor. Căci ea arată mai
mult decât toate acţiunile şi cuvintele; ea arată însuşirile intelectuale şi
morale. Dar nu vrem să ascundem faptul că într-o inimă răuvoitoare ea
devine o sabie distrugătoare; o sursă de diabolică suspiciune. Într-un cuvânt, se poate abuza de ea ca de orice altă ştiinţă, sau poate fi pusă în
slujba a ce e mai bun în om, a virtuţii şi religiei, mai mult decât o sută de
alte ştiinţe.”
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Ana Borbély

Mozaic lingvistic românesc din Ungaria
Limba, în relaţia ei cu societatea, în care este folosită şi fără care
nu există, este un instrument de comunicare, suport de identitate
naţională, de unitate culturală şi de coeziune comunitară, ca atare,
cercetarea ei, referitor la aceste aspecte, necesită diverse teorii şi
metode atât lingvistice cât şi multidisciplinare. În cele ce urmează
voi rezuma, succint, unele dintre rezultatele cercetărilor mele lingvistice efectuate despre şi pentru comunitatea minoritară a românilor din Ungaria, selectate din lucrările Simpozioanelor din Giula,
Chitighaz şi Budapesta şi prezentate între anii 1991 şi 2014. Prin
aceste pagini ni se vor contura unele dintre cele mai importante
caracteristici lingvistice referitoare la grupul istoric românesc de
aici.
Sistematizarea cercetărilor
Cercetările referitoare la variate date lingvistice s-au realizat
asociate diverselor subiecte, metode şi teorii de cercetare.
➢ Corpusul lingvistic – colectat şi prelucrat începând cu anul 1990 –
cuprinde date:
✓ orale (înregistrate şi notate) şi
✓ scrise (manuscrise şi tipărite).
➢ Datele sunt culegeri:
✓ de la vorbitori de limbă română (din mai multe localităţi din
Ungaria, dar şi din România)
✓ de la vorbitori de alte limbi decât româna (băiaşi, germani,
romi, sârbi, slovaci şi unguri)
✓ din diferite publicaţii ale românilor din Ungaria: monografii
istorice, culegeri de etnografie şi folclor, calendare etc.
✓ din emisiuni de televiziune
✓ din potrocoale bisericeşti
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✓ de pe inscripţii din cimitire şi
✓ din recensăminte etc.
➢ Subiecte de cercetare:
✓ graiuri (bihorean, crişean, bănăţean)
✓ lexic regional
✓ expresivitatea limbii
✓ receptarea semantică
✓ stiluri de vorbire
✓ onomastică
✓ atitudine de limbă
✓ prestigiu de limbă
✓ bilingvism
✓ schimbare de cod (code-switching)
✓ biserică şi limbă
✓ factori sociali
✓ factori demografici
✓ identitate minoritară
✓ grai şi umor
✓ peisaj lingvistic
✓ lingvistică pozitivă etc.
➢ Metodele de cercetare comparative, sincronice, longitudinale fiind
preluate din:
✓ dialectologie (chestionare, teste)
✓ sociolingvistică (interviu sociolingvistic, chestionare, teste)
✓ antropologie (observaţii directe)
✓ statistică
✓ analiza discursului etc.
➢ Ipotezele de cercetare erau referitoare la:
✓ variabilitatea şi
✓ schimbarea lingvistică (language change)
✓ menţinerea limbii
✓ schimbarea limbii (language shift) etc.
Cunoştinţe noi lingvistice documentate prin date
În acest sfert de veac s-au acumulat cunoştinţe noi despre:
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✓ comunitatea de limbă
✓ comunitatea de vorbire
✓ comunitatea de practică ori
✓ comunitatea de minoritate a românilor.
În cele ce urmează, foarte selectiv, voi cita unele dintre concluziile acestor cercetări. Aceste bucăţi de rezultate vor ansambla un
mosaic lingvistic românesc al comunităţii.
Vocabularul elevilor – cercetat cu un test cuprinzând o sută de
cuvinte – 1991
Din răspunsurile primite de la cei 50 de elevi se desprind concluzii evidente: elevii români din Chitighaz (în 1990) cunosc foarte
puţine cuvinte româneşti locale, iar elementele lexicale ale românei standard nu sunt întrebuinţate prea mult în comunicare (vezi
Tabelul 1). Fonemele graiului chitighăzean au fost rostite sporadic,
ceea ce arată prestigiul mai mare al formelor literare (vezi Tabelul
2).
Tabelul 1
Frecvenţa cuvintelor la elevii români din Chitighaz
elevi (n=50), cuvinte (n=98), anul 1990
Cuvinte
Dialectale româneşti
Literare româneşti
Maghiare
Diverse

media
13,72
33,64
45,76
4,88

minimul
2
8
5
0

maximul
46
64
83
11

Tabelul 2
Frecvenţa dentalelor palatale apărute în răspunsurile elevilor din
Chitighaz
elevi (n=50), cuvinte (n=98), anul 1990
lapte: 40/ lapt’e: 4
peşte 24/pęşt’e: 2

dinte: 26/dint’e 5
deal 2/d’al: 0

carne: 25/carńe 2
inimă 30/ ińimă 0
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Folosirea limbii române şi maghiare la românii din Chitighaz
– 1992
Alegerea limbii române şi maghiare în comunicare, la românii
din Chitighaz, este în corelaţie cu vârsta şi cu interacţiunea vârstei şi sexului subiecţilor. Românii de aici folosesc limba română
aproape numai pe teritoriul satului lor, la oraş (la cumpărături,
servici, spital) folosesc limba maghiară. Limba română, în cea mai
mare măsură, este folosită, în conversaţiile de dinainte sau după
liturghie, în biserica ortodoxă. În celelalte situaţii lingvistice domină ori limba maghiară ori folosirea paralelă a limbii române şi
a limbii maghiare.
Atitudinea faţă de limbă – 1993
Care-i mai mândră limbă? Bărbaţii tineri (între anii 18 şi 38) au
răspuns (în 1990, în Chitighaz): „limba română”. Explicaţia lor este
foarte simplă: fiindcă e mai frumos să-i zici fetei româneşte „te iubesc” decât ungureşte „szeretlek”. Graiul românesc chitighăzean
şi limba maghiară, pentru subiecţi, simbolizează două moduri de
viaţă. Trecutul, viaţa de la sat, soarta grea a ţăranului, mizeria,
greutăţile se leagă de limba strămoşească română. Iar prezentul
şi viitorul, viaţa modernă şi uşoară de la oraş, singurul drum spre
propăşire se leagă de limba maghiară. Aceste două simboluri sunt
percepute cel mai mult de femeile tinere chitighăzene cu vârsta
între 18 şi 38 de ani.
În comunitatea bilingvă din Chitighaz folosirea limbii române
şi a limbii maghiare este în corelaţie cu atitudinea vorbitorilor faţă
de limbă. Părerea lor despre graiul românesc din sat nu este prea
pozitivă: este o limbă mixtă, sau nu e atât de corectă sau valoroasă
ca şi limba română literară. În comunitatea aceasta de limbă, aşa
cum şi în multe altele, se observă că diferenţele de vârstă a femeilor implică diferenţe în atitudinea lor faţă de limbă. Aceste diferenţe sunt influenţate, alături de diferenţele individuale, şi de cele
sociale ale femeilor, precum şi de relaţia lor cu societatea în care
trăiesc. Concomintent, limba română joacă un rol însemnat în determinarea identităţii etnice personale. Dragostea şi fidelitatea faţă
de limba română este vie, în general, în cazul bărbaţilor şi femeilor
mai în vârstă.
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Observaţii cu privire la transcrierea textelor dialectale româneşti din Ungaria – 1994
Într-un volum, care conţine texte româneşti din Ungaria, autorul afirmă că, în cartea sa, „particularităţile fonetice rămîn în bună
parte ascunse, din lipsa unei transcrieri fonetice” (Hoţopan 1977:
131). Citind despre acest gol şi cercetând culegerile de folclor şi
etnografie am ajuns la concluzie că ar fi de mare folos dacă şi noi,
românii din Ungaria am avea o transcriere fonetică, astfel încât cei
care ar dori/vrea să-şi transcrie în mod ştiinţific textul român, cules
pe teren, să aibă la îndemână un sistem potrivit. Sistemul formulat, era iniţiat să fie cât se poate de consecvent, simplu şi capabil să
redea, adecvat, rostirea sunetelor de aici (de exemplu: męre/mere,
mǫle/moale, ťară/chiar, ďinťe/dinte, ńam/neam, ĉas/ceas, prunĉ/prunci –
prunĉi/pruncii, ṷǫmiń/oameni, ǐę/ea, înveţ/înveţi).
Două situaţii – două stiluri de vorbire – 1995
Vorbitorii folosesc diferite stiluri de vorbire în raport cu diversele situaţii în care se află (vezi Labov 1975: 78). Astfel, de exemplu,
vorbind cu un român din satul lor, în situaţii zilnice, folosesc un
stil cotidian, iar vorbind cu un intelectual de aici sau cu un român
de peste hotare, în situaţii formale, folosesc un stil suprapus. Diferenţele dintre aceste (măcar) două stiluri se evidenţiază, înainte de
toate, prin variabila dialectal–literar (beťag/bolnav, bińe/bine), adică
prin substituirea unor elemente dialectale cu cele literare. Acestea
pot fi total sau parţial identice cu variantele literare (prunc/copil,
vorbęşťe/vorbęşte/vorbeşte), dar pot fi şi hipercorectitudini (esplice/
explice, televizion/televizor). Frecvenţa variabilei dialectal–litarar nu
este identică la toţi vorbitorii. Pe baza datelor se poate preciza că
folosesc mai multe elemente de stil suprapus acei chitighăzeni,
care ţin foarte mult la limba şi identitatea lor românească. Aceşti
chitighăzeni sunt de vârstă medie. Generaţia mai în vârstă, deşi
are o atitudine pozitivă faţă de limba şi identitatea etnică românească, nu foloseşte multe elemente literare, întrucât nu consideră
că difereţele între grai şi varietatea literară ar arăta că limba lor
maternă este incorectă sau/şi mai puţin valoroasă.
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Graiul ca instrument al umorului – 1996
În prelucrarea aceasta a datelor lingvistice s-a aplicat o metodă
nouă de cercetare: analiza discursului, – datele fiind extrase din
emisiunea de televiziune de revelion din 1995 a Ecranului Nostru,
emisiune în limba română, difuzată despre/pentru românii de aici.
Analiza discursului este o dovadă a premisei: sistemul gramatical
nu creează el însuşi textul. Receptarea semantică a acestui discurs (text) difuzat necesită o competenţă socioculturală referitoare
la grupul românesc de aici: cunoştinţe ample despre schimbarea
socială şi economică din Micherechi; influenţa culturii sârbeşti şi
maghiare în Bătania etc. Aceste cunoştinţe/competenţe nu se explică, ci se figurează, şi de aici rezultă coeziunea semnatică a textului.
Menţinerea limbii române în Micherechi – 1997
Cercetarea s-a făcut pe baza anchetelor efectuate în Micherechi
în anii 1984, 1994, 1997. Subiecţii fiind în număr de 45 de persoane.
În concluzie, printre altele, cercetarea a scos la iveală factorii care
favorizează menţinerea limbii române în Micherechi:
a) proporţia de 100% (din trecut) a locuitorilor români
b) societatea închisă (endogamie)
c) situaţia geografică laterală
d) grădinăritul în sere (bogăţie şi pretigiu satului şi a limbii române).
Prestigiul micherechenilor se poate sesiza prin comportamentul
schimbat al străinilor faţă de limba lor română. De exemplu, pe stradă, am auzit un fecior ungur vorbind unei fete din Micherechi, la
telefon, în felul următor: „Te iubesc! HALLOD ROMÁNUL MONDTAM: te iubesc!”.
În Micherechi, în 2003 s-a mai efectuat, cu sprijinul Institutului
de Cercetări al Românilor din Ungaria, şi o altă cercetare de teren.
Proiectul multidisciplinar s-a realizat pe un chestionar socio-etnolingvistic, iar eşantionul s-a compus din 71 adulţi şi 35 de elevi
(vezi Borbély 2014).
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Schimbarea de cod (code-switching) la românii din Ungaria
– 1998
Schimbarea de cod este o strategie de comunicare firească
şi corectă a bilingvilor. Se realizează nu numai în interacţiunile
verbale, când vorbitorului nu-i vine în minte un cuvânt în limba
respectivă, ci din nenumerate motive în secvenţele discursurilor
efectuate de bilingvi/trilingvi. Iată un exemplu: Nu şťiţ dumńeta că
ce-ǐ acęǐę că: HA SZERETI AZ EMBER AZ IDEGEN ASSZONYÁT?
Bilingvismul – 1999
Într-un individ bilingv nu locuiesc doi indivizi monolingvi
(vezi Grosjean 1995)! Procesul bilingvismului dă naştere la fenomene lingvistice, cum este interferenţa, schimbarea de cod, alegerea limbilor etc., care sunt fenomene obişnuite/şi nu greşite pentru
bilingvi. Doar pentru monolingvi, care nu ştiu cum iau naştere
acestea, sunt de neînţeles, şi, ca urmare, sunt calificate negativ, ca
atare, pe nedrept, ele sunt considerate „greşeli” şi de bilingvi. În
schimb, cercetările de bilingvism ne conving că, fenomenele de
bilingvism se realizează după norme concise, cunoscute şi aplicate numai de membrii comunităţilor bilingve. Trebuie subliniat,
de asemenea, că, toţi cu toţii, monolingvi şi bilingvi, trebuie să
luăm la cunoştinţă de faptul că, în contextul social, de comunicare:
„bilingvismul este un beneficiu pentru toţi” (Fishman 1991: 82).
Tot aşa, să înţelegem bine sensul zicalei, cred, cunoscută de toţi
românii din Ungaria: Câte limbi, atâţia oameni!
Varietatea limbii române din Ungaria – 2000
Cu toate că este ştiut că în lume se vorbesc mai multe mii de
limbi (după unii 4–5 mii, după alţii 3–10 mii [Crystal 1998: 360]),
şi că o limbă este, la rândul ei, ansamblul mai multor varietăţi, atitudinea vorbitorului faţă de varietatea lingvistică este intolerantă.
Prima Conferinţă Internaţională despre Varietatea Lingvistică în
Europa (ICLaVE1), organizată în mai 2000, de Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona, a avut, între altele, scopul, să răspândească convingerea că, fiecare limbă conţine mai multe varietăţi, având
funcţii complementare, întocmai cum au două limbi într-o comu-
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nitate bilingvă. Şi, concomitent, convingerea că, aşa cum un individ bilingv (sau o comunitate bilingvă) trebuie să aibă drepturi şi
posibilităţi pentru a folosi limbile pe care le vorbeşte, aşa trebuie
să aibă drepturi şi posibilităţi pentru folosire şi acel vorbitor (sau
acea comunitate) care, în repertoriul său verbal, are mai multe varietăţi. În consecinţă, trebuie să avem toleranţă de limbă faţă de oricare vorbitor care vorbeşte o limbă sau/şi o varietate de limbă altfel.
Socializarea în spiritul toleranţei de limbă va duce la menţinerea
limbilor sau/şi a varietăţilor. Însă, forţarea unei limbi sau a unei
varietate de limbă duce la distrugerea, la nimicirea acestora (ceea
ce în noua Europă este o realitate crâncenă). Şi lumea (în care şi noi
trăim), fără aceste limbi şi varietăţi nimicite, va deveni mai săracă,
mai gri, mai mohorâtă (Trudgill 1995).
Cercetare longitudinală – 2001
Din rezultatele cercetării, repetată după zece ani, în 2000 în Chitighaz, în măsura în care materialul a fost prelucrat, s-a putut conchide că: în comunitatea românească limba română este vorbită tot
mai puţin, dar încă de o mare parte a românilor de aici. Cel care
consideră, fie el membru al comunităţii noastre, fie el din afara comunităţii, că nu vorbim bine, corect, frumos româneşte, acela nu ştie
sau nu vrea să ştie/să înţeleagă că vorbim o limbă minoritară, o variantă românească teritorială (grai) şi, în plus, suntem bilingvi. Un
informator a exprimat foarte concis această situaţie lingvistică, în felul următor: Noi unguręşťe vorbim rîmâńęşťe! Trebuie să fim conştienţi
de faptul că limba vorbită de noi, din punct de vedere lingvistic, este
tot atât de corectă, frumoasă ca limba/varietatea vorbită de oricine
în lume. Este foarte important să ştim şi să precizăm că atunci când
cineva, din „bunăvoinţă”, zice că noi nu vorbim bine, corect, frumos
româneşte, accelerează mai mult sau mai puţin conştient, procesul
schimbării limbii române în limba maghiară.
Datele recensământului din 2001 – 2002
Datele recensământului din 2001 referitoare la etnia română,
faţă de cifrele din recensămintele anterioare, scad treptat. Privitor
la cifrele culese în 1960 şi 2001 dintre satele analizate, în Ungaria,
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nu găsim niciun sat în care procesul de schimbare a limbii minoritare (română) în cea majoritară (maghiară) este în fază iniţială. În
cea ce priveşte fazele de dezvoltare în cea mai bună stare se află
satul Micherechi, aici în cei patruzeci de ani în discuţie, numărul
acelora care s-au declarat cu limbă maternă română a scăzut „numai” cu 33%. Ceea ce este relativ puţin, privind celelalte localităţi,
dar este foarte mult, având în vedere faptul că această localitate
este singura unde au trăit în trecut numai români. Chitighaz şi
Cenadul Unguresc sunt localităţi unde procesul de schimbarea
limbii este în fază avansată. În penultima fază a procesului se află
mai multe localităţi: Aletea, Apateu, Bedeu, Crâstor, Leucuşhaz,
Otlaca-Pustă, Săcal. Iar Vecherd – unde în 2001 dintre locuitori niciunul nu s-a declarat cu limbă maternă română şi niciunul dintre
ei care să folosească în familie şi cu prietenii limba română – se
află în ultima fază: procesul de schimbarea limbii aici pare a fi terminat; românii au trecut definitiv la limba maghiară şi se declară
unguri.
Biserica şi menţinerea limbii – 2003
Menţinerea limbii în comunităţile minoritare este ajutată pozitiv de acea biserică care, dincolo de credinţă, satisface şi următoarelor cerinţe:
● ajută comunitatea în a se separa social, cultural şi ca limbă de
grupul majoritar;
● încurajează răspândirea limbii (române) şi a registrului bisericii (stilul elevat, varianta standard);
● sprijină folosirea varietăţii locale (grai) a limbii (române) şi ajută creşterea prestigiului ei;
● acceptă un rol activ în formarea comunităţii şi are influenţă
asupra unui număr cât mai mare al membrilor ei, asupra întregii
lor vieţi (din leagăn până în mormânt);
● compensează presiunea politică.
Pe baza rezultatelor cercetării, se poate stabili: cu cât biserica
unei comunităţi minoritare răspunde la mai multe cerinţe (din cele
amintite), cu atât comunitatea minoritară are mai mari şanse să-şi
păstreze/menţină limba strămoşilor.
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Variante de grai şi standard în vocabularul elevilor – cercetat
cu un test cuprinzând o sută de cuvinte şi repetat după zece ani
– 2004
Ipoteza cercetării era că românul din Ungaria, care nu va deprinde acasă graiul românesc, nu va putea învăţa la şcoala generală româna limba română standard în aşa măsură încât limba română să
facă parte din repertoriul său lingvistic. Din acest fapt lingvistic rezultă că păstrarea/menţinerea/folosirea limbii române depinde (şi)
de însuşirea graiului românesc în familie.
„Aşę-i zîsa” – Expresivitatea limbii române vorbite în Ungaria – 2005
Prin prezentarea buchetului de expresii culese pe teren din mai
multe localităţi româneşti din Ungaria, scopul comunicării a fost,
atragerea atenţiei asupra stilului viu, grăitor, sugestiv, elocvent al
limbii române de aici. Folosind aceste expresii poate nici nu ne
dăm seama că aceste asociaţii libere de cuvinte ale limbii române
sunt roadele şi perlele spirituale ale moşilor şi strămoşilor noştri. Prin
prezentarea lor intenţia a fost de a încuraja şi mai tare pe cei care
deja sunt conştienţi de frumuseţea şi importanţa acestor expresii
din limba vorbită, şi mai mult, să îmbărbătez pe cei care sunt mai
puţin conştienţi de aceasta: să le folosească cât mai mult şi liber în
conversaţiile cotidiene. Cum ar fi: La bătrîńęţă ťe drîmboieşť! Copiǐi-s
viǐitoru nostru! Părinţî buń, cresc prunĉ buń! Tătă paşărę pă limba luǐ –
cum îǐ zîsa!
Românii în comparaţie cu alte comunităţi bilingve din Ungaria – 2006–2009
Din cercetarea comparativă efectuată pe 421 de subiecţi din şase
comunităţi bilingve, inclusiv românii din Chitighaz, reiese că, în
procesul de schimbare a limbii minoritare (limba băiaşă, germană,
romani, română, şârbă şi slovacă) în limba majoritară (maghiară)
pe locul întâi s-a clasat comunitatea germanilor, pe locul al doilea
comunitatea băiaşilor. În aceste două comunităţi bilingve procesul
a început mai devreme ori se desfăşoară mai rapid decât în celelalte
patru comunităţi. Pe locul 3–4 s-au clasat slovacii şi românii (2006).
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În cercetarea referitoare la atitudinea faţă de varietăţile grai şi
standard, analizele datelor lingvistice ne arată că, faţă de grai,
românii, comparativ cu celelalte comunităţi bilingve, au o părere
mult mai negativă (2007).
La întrebarea, privind naţionalitatea de care aparţin, Dă ĉe naţionalitate sînt’eţ?, românii sunt cei mai mulţi care nu se declară minoritari (români). Aceste diferenţe au la bază rezultate significante
de statistică, românii diferă mai mult de toţi bilingvii cercetaţi în
celelalte cinci comunităţi (2008).
Rezultalele acestui proiect ne arată că, dintre cele şase comunităţi analizate, sârbii îşi folosesc mai mult în comunicare limba lor
minoritară. Iar până când niciunul dintre român nu s-a declarat
bilingv, până atunci, dintre 70 de sârbi, 9 repondenţi s-au declarat
bilingvi. Tot aşa, până când sârbii sunt de acord cu definiţia funcţională a bilingvismului, adică, un bilingv foloseşte zi cu zi două limbi –
acceptată de lingviştii din întregul mapamond –, românii definesc
bilingvismul din aspectul competenţei de limbă, prin cunoaşterea
„perfectă” a două limbi – definiţie mai puţin acceptată de lingviştii
care studiază fenomenele bilingvismului (2009).
Cercetare longitudinală despre limba românilor din Chitighaz (1990–2010–2010) – 2010–2011
Comunicarea descrie metoda de cercetare longitudinală efectuată de trei ori în Chitighaz în total cu 361 de subiecţi (2010). Iar în
anul următor, din acest corpus bogat, s-a realizat o analiză despre
identitatea etnică a românilor în perioada 1990–2010. În concluzie
s-a putut sublinia că, autoidentificarea etnică românească (în cazul
de faţă, într-o perioadă de 20 de ani) în viaţa unui individ (i) se
schimbă, se transformă, evoluează; (ii) identitatea etnică moştenită
pentru tineri încă nu are aşa mare importanţă (vezi prima anchetă,
1990), dar se arată tot mai importantă cu trecerea timpului în viaţa
aceloraşi subiecţi (vezi a treia anchetă, 2010).
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Aspecte istorice, sociale şi identitare în alegerea prenumelor
la românii din Ungaria – 2012
Din procesul globalizării, răspândit în secolulul al XXI-lea, a rezultat: alegerea prenumelor din toate părţile mapamondului: Bonita, Samanta, Tifany, Giovanni, Raul, Ronaldo. Împletirea tradiţiei cu
exprimarea voinţei părinţilor, fenomen care se concretizează prin
a acorda copilului un prenume dublu, pare a reflecta o tranziţie între trecut şi prezent, între tradiţie şi modern: Maria Jenifer, Zinadia
Maria, Hana Florica, Kitti Ana, Ioan Norbert, David Gheorghe, Mihai
Adrian. În concluzie, variabilitatea prenumelor la românii băştinaşi din Ungaria reflectă istoria comunităţii, schimbările sociale,
contactele cu alte popoare, credinţa profundă, respectarea înaintaşilor şi, nu în ultimul rând, influenţa administraţiei civile ungare
şi a globalizării.
Peisaj lingvistic, cultural şi social din Chitighaz (2010) – 2013
Scopul comunicarii, prin studierea datelor lingvistice colectate
în comunitatea românilor din Chitighaz, a fost să introduc un nou
subiect de cercetare sociolingvistică: analiza peisajului lingvistic.
M-am concentrat, în primul rând, să aduc la suprafaţă ce fel de
cunoştinţe noi primim dacă cercetăm ansamblul textelor lingvistice (incripţiilor) care ne vin în cale, de exemplu, intrând în această
localitate românească. Am dorit să scot în evidenţă că, peisajului
lingvistic se ataşează peisajului cultural şi peisajului social al locului, şi, ca urmare, am examinat, în principiu, peisajul lingvistic, cu
unele referiri şi la cel cultural şi social al Chitighazului. În principiu, prin inscripţiile publice, am prezentat vizibilitatea grupurilor
etnice conlocuitoare, în special a românilor (de ex. unde se trece
limba română, şi unde s-a omis trecerea limbii române). Datele
lingvistice pe inscripţiile din Chitighaz, în anul 2010 – după cercetările mele – apar în 9 limbi: limba maghiară, română, germană,
ebraică, engleză, chineză (dialectul mandarin sau cantonez), latină,
italiană şi rusă. Prin aceste date lingvistice se lărgesc posibilităţile
de documentare referitoare la o comunitate bilingvă, româno-maghiară, din Ungaria.
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Lingvistică pozitivă – 2014
Comunicarea, parcurgând axa timpului, arată că eliminarea
graiului din familie, părerile negative despre limbă pot avea ca rezultat chiar şi dispariţia unei varietăţi de limbă, şi prin aceasta am
accentuat necesitatea unei abordări noi a lingvisticii, cea pozitivă,
adică lingvistica pozitivă. S-a subliniat 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 lingvistice incontinuu. Referitor
la aceste aspecte, ca să ne formulăm o părere lingvistică despre o
comunitate de discurs, trebuie să avem informaţii complexe lingvistice şi informaţii de context. Iar cei care abia percep problemele
la suprafaţă şi nu în esenţa lor, vor fi capabili doar să iniţieze o
lingvistică negativă. Pe de altă parte, pentru obţinerea şi răspândirea lingvisticii pozitive:
1) avem nevoie, printre altele, de cunoştinţe referitoare la construcţia discursului: 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.);
2) după ce avem cunoştinţele necesare (v. punctul 1): 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 ceilalţi
vorbitori, ci se informează, învaţă, se descurcă şi apreciază diversitatea/variabilitatea lingvistică; prin urmare, se acomodează situaţiei de discurs şi, prin urmare, are succese comunicative – vorbind
în grai local, social sau folosind varietatea standard, utilizând a
doua, a treia etc. limbă.
Finalizând prezentarea mozaicului lingvistic, o informaţie utilă
este că rezultatele cercetărilor lingvistice referitoare la românii din
Ungaria se pot citi, cu mult mai detaliat, pe site-ul Institutului de
Cercetări al Românilor din Ungaria, precum şi în alte publicaţii (de
ex. Borbély 2013, 2014, 2015a, 2015b, 2016a, 2016b).
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Maria Marin

Despre influenţa maghiară asupra
graiurilor româneşti din Ungaria
1. Problema influenţei limbii maghiare asupra limbii române, în
general, sau asupra unor graiuri locale, în particular, a fost studiată din multiple unghiuri de vedere, dar mai ales din perspectiva
î m p r u m u t u r i l o r l e x i c a l e , dinspre maghiară spre română1 şi din cea a b i l i n g v i s m u l u i 2.
Ne propunem să urmărim şi să evidenţiem locul şi importanţa
elementelor de origine maghiară în graiurile româneşti din Ungaria, cu privire specială asupra câtorva aspecte care ni se par mai
interesante.
1.1. O primă chestiune importantă care ne interesează are în
vedere v e c h i m e a influenţei maghiare asupra limbii române
şi, implicit, asupra graiurilor româneşti din Transilvania (cărora
le aparţin geografic, istoric şi lingvistic şi cele de pe teritoriul Ungariei). Lucrările de istorie a limbii consideră influenţa maghiară
drept „cea mai veche şi cea mai importantă” (Densusianu, HLR,
I: 370). Începuturile pătrunderii elementelor ungureşti în română
sunt situate în secolul al X-lea – începutul celui de al XI-lea şi, după
aprecierea lui Ov. Densusianu (HLR, I: 370), „ea n-a încetat să se
exercite nici în zilele noastre, cum o arată diferitele graiuri româneşti”, care „primesc necontenit numeroase elemente maghiare”.
Este recunoscută, pe de altă parte, importanţa contactului lingvistic drept primă condiţie pentru exercitarea influenţelor reciproce între limbi: „orice influenţă reciprocă între limbi necesită
prezenţa unor vorbitori care, măcar şi în măsură neînsemnată, să
fie bilingvi” (ŠÉerba 1972: 197, apud Lobiuc 2004: 98). Şi după E.
Petrovici bilingvismul este definitoriu pentru contactul lingvistic
şi pentru toate consecinţele acestuia, căci toate problemele interdependenţei limbilor se reduc la „cea a bilingvismului prin intermediul căruia se realizează contactul dintre limbi, care dă naştere la
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interferenţe, „împrumuturi de toate felurile, nu numai de cuvinte
izolate, ci şi de foneme, de elemente gramaticale, de fapte de structură, de caracteristici prosodice” (Petrovici 1968: 68).
Aşadar, dată fiind vechimea recunoscută a influenţei maghiare asupra limbii române, precum şi a influenţei româneşti asupra
limbii maghiare3, se subînţelege că aproximativ din aceeaşi perioadă datează şi începuturile proceselor specifice contactelor între
cele două limbi, ale unor elemente, fie şi incipiente sau superficiale,
caracteristice bilingvismului4.
1.2. Lucrările de specialitate scot în evidenţă numeroase elemente lexicale, cunoscute în limba română încă din primele texte
româneşti, din secolul al XVI-lea, care fie au fost preluate cu sensurile atestate pentru limba maghiară, fie au suferit anumite modificări semantice. De remarcat că unele dintre aceste elemente se
întâlnesc în zilele noastre (cu sensurile lor arhaice) în majoritatea
satelor din Ungaria:
aldui (< magh. áldani) „a binecuvânta”: Domnu te alduiască (S);
Îmi spunea baba, alduiasc-o Dumnezeu (Bt);
bănui; a-şi ~ (< magh. bán, bánni) „a regreta, a-i părea rău”: Îmi
bănui că o-am vândut casa (C); Îşi bănuie omu rău [„tare, mult”],
numai... mai bine că mori şi nu te necăjeşti (OP); verbul are, uneori, şi
sensul „a presupune, a crede” (Bt);
birui (< magh. birni) „a depăşi greutăţile vieţii; a reuşi” (OP), cu
varianta abiruie: Dacă amu n-abiruiesc cu apa, atunci acolo îl taie afară
[malul] şi cure acolo (S);
biu, în locuţiunea adverbială de ~ (< rom. de + magh. bö) „din
belşug”: Când o foastă dă biu cărnaţ puneam la pisat [= păsat] (OP);
celui (< magh. csalni) „a înşela”, cu varianta prefixată încelui (CU);
făgădui conservă atât forma mai apropiată de etimonul maghiar, făgădi (< magh. fogadni), cât şi regimul verbului şi semnificaţia acestuia „a trata (pe cineva ca oaspete)”: Pe ostaşii români i-o
făgădit că pentru ce... i-o mântuit din mâna comuniştilor pă domni (S);
giolgiu (< magh. gyolcs) „pânză subţire” apare în varianta jolj (cu
ĝ > j, particularitate a graiurilor crişene), având sens apropiat celui
etimologic „(pânză subţire de) bumbac; giulgiu”: Aveam chimeşi dă
jolj (S);
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sucuit (< magh. szokní) „obicei” apare ca verb sucui „a obişnui”
(B, A, S, J, C, CU) ş.a.
2. O altă problemă se referă la i e r a r h i z a r e a c o m p a r t i m e n t e l o r limbii după gradul de stabilitate şi rezistenţa la
influenţa străină, în general, cea maghiară, în special. Este recunoscut că morfologia, derivaţia, sistemul fonetic şi fonologia şi sintaxa sunt domeniile cele mai rezistente, pe când lexicul este cel
mai receptiv la împrumuturi (Petrovici 1951: 95).
2.1. Influenţele în domeniul morfologiei sunt puţine şi ele nu
afectează sistemul gramatical românesc. Astfel, deşi, uneori, se
afirmă că româna, sub influenţe străine, inclusiv maghiară, a dezvoltat foarte mult conjugarea a IV-a cu verbele în -i şi -ui (Sala 1997:
173), cercetările de specialitate (mai vechi sau mai noi) au demonstrat că, în realitate, sufixul -ui (din verbe precum alcătui, birui, făgădui, îngădui etc.) este reflexul r o m â n e s c al terminaţiei de origine slavă -ovati, cu prezentul -uja. Tot aşa, în domeniul derivării,
sufixele -aş, -oş, -uş reprezintă rezultatul încrucişării dintre afixele
corespunzătoare din limbile slave şi cele maghiare, astfel încât împrumuturi propriu-zise din limba maghiară sunt considerate doar
sufixele substantivale -şag (< magh. -ság): furtişag, moloşag, vălmăşag
(cf. magh. adósság „datorie”, bírság „amendă, pedeapsă”, csinosság
„eleganţă, graţie”), -şug (< magh. seg): prieteşug, vicleşug (cf. magh.
hitlenseg), -ălui, -ului servind la adaptarea unor verbe latino-romanice împrumutate prin filieră maghiară: păcătui, preţălui, formui
(Densusianu, HLR, I: 379; Form. cuv.: 152).
Trebuie subliniat că anumite cuvinte, create cu aportul sufixelor
amintite, împrumutate într-o perioadă relativ recentă, au fost preluate fie odată cu termenul împrumutat ca atare din limba maghiară: andălui „a porni” (< magh. indulni), ciupeli „a jumuli o pasăre” (<
magh. csupálni), cuştului „a gusta” (< magh. kostolní), cu adaptarea
la sistemul bine cunoscut, prin trecerea lui -oni, -uni la -ui (v. supra),
fie au fost create pe terenul limbii române prin adăugarea sufixelor
corespunzătoare: chezăşui, chipui, telefoni ş.a.
2.2. În compartimentul s i n t a c t i c împrumuturile sunt şi mai
rare, considerându-se chiar că ele „sunt posibile numai atunci când
limbile în contact sunt înrudite” (Sala 1997: 182). Deşi se spune că
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„împrumutul conjuncţiilor este un fapt rar” (idem: 189), în limba
română se cunosc exemple de elemente conjuncţionale preluate
din limbile popoarelor învecinate. Ceea ce se impune a fi reţinut
este faptul că aceste împrumuturi nu afectează sistemul sintactic
propriu-zis, ci doar i n v e n t a r u l de forme.
Un caz interesant de preluare a întregului ansamblu de utilizare
a unui element conjuncţional străin îl reprezintă maghiarul akár
„sau, ori”, cu echivalenţi slavi de felul sârbocroatului volja, care
funcţiona (şi funcţionează) ca termen corelativ: volja... volja „sau...
sau”; după acest model, limba maghiară şi-a creat construcţia
akár… akár, la rândul ei împrumutată apoi din maghiară în graiurile transilvănene (cf. Sala 1997: 185), inclusiv în cele din Ungaria:
acăr bărbat, acăr femeie dacă s-o pus sub vaca aceea [descântată], amu
atunci aceea n-o stat [la muls] (A); acăr afară, acăr înlontru (J).
Productivitatea remarcabilă a lui acăr „ori se susţine prin numeroasele utilizări întâlnite în compunerea unor pronume nehotărâte, create după magh. akárki, cu traducerea parţială a unui model
străin: acarce „orice” (S, J), acarceva „orice” (B), acarcine „oricine” (A,
S) sau a unor adverbe: acărcât „oricât” (J), acărcum „oricum” (B, A),
acarinde „oriunde” (B, A, J), acărmite „oricum” (A).
În graiurile româneşti din Ungaria sunt folosite în mod curent şi
alte conjuncţii de origine maghiară:
batăr „cu toate că, deşi” (< magh. bátor): o-ndeţat dă frică, batăr i-o
fost cald (OP, Purdi, Pov.: 25); Am avut eu un stăpân, ştii, noi zicem gazde, gazdă, am sclujit la el, numa un an am sclujit, batăr cel mai bun om
o fost (C), cuvânt întâlnit şi în conjuncţia compusă cu un element
românesc, batăr că, ceea ce constituie un argument convingător în
favoarea adaptării totale la sistemul limbii române: se făcea că nu-l
vede, batăr că d-abde l-aştepta (OP, Purdi, Pov.: 18);
meghiş (< magh. mégis) este folosit, de asemenea, cu un sens
concesiv („cu toate că, deşi”): Şi meghiş ghebtu de el în bătaie [„război”] n-o fost, numa după bătaie o fost silit [să facă armată] (C).
2.3. Spre deosebire de celelalte compartimente ale limbii, v o c a b u l a r u l este cel mai permisiv în privinţa împrumuturilor.
Cauzele acestei permeabilităţi par a nu fi rigide, în sensul că ceea
ce pentru o limbă constituie un impediment în calea pătrunderii
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elementelor de împrumut, pentru altele acelaşi fapt poate reprezenta un factor de permisivitate, ceea ce îl determină pe Marius
Sala (1997: 238) să declare că „nu există o «lege» după care se împrumută cuvinte noi”. Este însă cunoscut şi recunoscut faptul că
principalul motiv este caracterul mai puţin structurat al acestui
compartiment al limbii, iar altul, de care depinde „Uşurinţa sau
dificultatea cu care o cultură acceptă împrumuturi în vocabularul
limbii ei poate indica relativul său conservatorism [s. n., M. M.] şi, de
asemenea, forţa relativă a celor două culturi (Sala 1997: 236).
Întrucât se spune adesea că limba română acceptă cu mare uşurinţă împrumuturile lexicale, se poate deduce că, din această perspectivă, avem de a face cu o limbă nonconservatoare, inovatoare.
2.4. Influenţa maghiară asupra limbii române a fost urmărită,
în general, mai mult cantitativ, insistându-se prea puţin pe f r e c v e n ţ ă , în raport cu elementele latine, slave sau de alte origini.
Un studiu importnt, bogat în date inedite, semnat de Romulus
Todoran şi apărut acum 50 de ani (Todoran 1965), este menit să
completeze cunoştinţele despre problema în discuţie, evidenţiind,
pe de o parte, frecvenţa elementelor maghiare la nivel dialectal
(în graiurile transilvănene) şi, pe de altă parte, clasarea lor după
importanţa pe care o deţin în comunicare. Statistica întreprinsă
de profesorul clujean se bazează pe 4000 de cuvinte extrase din
texte (sau fragmente de texte) culese din zece localităţi situate în
regiuni în care contactul dintre români şi maghiari este mai intens: cinci din Bihor şi câte una din Satu Mare, Bistruţa-Năsăud,
Harghita, Covasna, la care se adaugă un text din Micherechi – Ungaria (preluat din culegerea efectuată de Domokos Samuel şi publicată de Vasile Gurzău Meséi (Domokos 1963). Dintre concluziile
lui Romulus Todoran (valabile şi pentru graiul din Micherechi)
reţinem faptul că influenţa maghiară este mai puternică în zonele
din nord-vestul Transilvaniei (judeţele Bihor şi Satu Mare) decât în
estul provinciei (judeţele Mureş, Harghita, Covasna) şi că cel mai
frecvent sunt împrumutate substantivele (adică elementele cu un
caracter concret, material), după care urmează, la distanţă, verbele şi apoi alte părţi de vorbire. Observăm, totodată, asemănările,
până la identitate, între situaţia relevată de textele din Harghita
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şi Covasna, pe de o parte, şi cel din Micherechi, pe de altă parte.
2.5. Privită din perspectiva importanţei în ansamblul lexicului,
influenţa maghiară asupra limbii române, în general, şi asupra
graiurilor din Ungaria, în particular, se concentrează mai puţin
sau aproape deloc asupra fondului principal de cuvinte şi mai
mult asupra masei vocabularului. Astfel, după cercetările lui Alexandru Graur, din totalul fondului principal de cuvinte al limbii
române, însumând un număr de 1419, de origine maghiară sunt
32, adică 2,26%, faţă de 58,51% latine şi 21,49% slave (Graur 1954:
59). La nivel dialectal, cu privire specială la graiurile din Ungaria,
situaţia nu diferă decât sub raportul masei vocabularului5.
Cu toate aceste constatări privind frecvenţa relativ redusă a
elementelor maghiare în graiurile româneşti din Ungaria, totuşi,
uneori primul contact cu vorbirea românilor de aici pare să ne contrazică. Impresia de abundenţă a cuvintelor maghiare este creată,
de fapt, de frecventele s c h i m b ă r i d e c o d care intervin de
câte ori vorbitorul este în dificultate de exprimare: Muierea zâuanoaptea állandóan tăt o-ncălzât şi atuncea. Nu ştiu pontosan cum să
zâce (Borbély 1999: 133); Dacă te visezi că te-a-nspinat un sündisnó
asta înseamnă că cineva te învinovăţeşte de o faptă rea. Da dacă apuci să-l
omori, atunci îi scăpa de ellenség (Nicula 2000: 31)6.
În concluzie, reţinem că şi din perspectiva influenţei maghiare
graiurile româneşti din Ungaria se înscriu, cât se poate de firesc, în
evoluţia graiurilor transilvănene, în general, a celor din vest-nordvestul României, în special.
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NOTE
1. Menţionăm (în ordine cronologică), mai întâi, lucrările de sinteză:
Alexics 1888; Mândrescu 1892; Tamás, EWUER cărora li se adaugă
studii şi articole, dintre care subliniem contribuţia lui Romulus Todoran
(Todoran 1965).
Amintim, de asemenea, principalele lucrări consacrate influenţei limbii
române asupra limbii maghiare: Blédy 1941; Márton, Péntek, Vö 1977
şi Bakos 1982.
2. Remarcăm, în special, articolele şi studiile semnate de Ana Borbély şi
incluse de noi în Bibliografia publicată în Marin, Mărgărit 2005: IX–XVIII
şi, mai ales, lucrările apărute după 2003: Borbély 2008; 2013; 2014.
3. Atestările documentare ale prezenţei românilor în Panonia încep în
secolul al XI-lea (Drăganu, DR, VII: 199).
4. Sextil Puşcariu subliniază că „trebuie să facem distincţie între
cunoaşterea unei a doua limbi în măsura în care e nevoie pentru ca
să te poţi înţelege – la rigoare – cu un individ de alt neam, şi între
bilingvismul adevărat, când şi g â n d e ş t i în a doua limbă” (LR,
I: 204).
5. Dintre elementele de origine maghiară (din masa vocabularului)
semnalate de Romulus Todoran cele mai multe reprezintă cuvinte
regionale, cu răspândire mai mare sau mai redusă (Todoran 1965:
926–927).
6. Tipurile de schimbare de cod, cauzele, modul de producere, locul
şi structura schimbării de cod în cadrul comunicării în vorbirea
românilor din Ungaria sunt urmărite în Borbély 1999.
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Iulia Mărgărit

Comentarii lexical-etimologice asupra
unor cuvinte din vocabularul
comunităţilor româneşti din Ungaria
Observaţiile care urmează au ca obiect un grupaj de note selectate din culegeri de basme ale unor povestitori români din Ungaria: Dacă n-ar vu fi, nu s-ar povesti. Antologie a povestitorilor
români din Ungaria. Coordonator: Otilia Hedeşan. Bucureşti, [Editura] „Paideia”, 2007 şi Alexandru Hoţopan, Florian. Poveştile lui
Teodor Şimonca. Békéscsaba, 1981. Selecţia a avut în vedere câteva
elemente lexicale care, pe de o parte, individualizează graiurile româneşti din zona menţionată, iar, pe de altă parte, le afiliază altor
arii dialectale din cuprinsul dacoromânei. Menţionăm faptul că
cele două volume cuprind creaţii populare, reproduse, în versiuni
proprii, de către cei doi autori.
DĂANUMÍT. Adjectivul dăanumit se dovedeşte o deformare a
corespondentului neologic denumit, din limba standard, pătruns
în lexicul dialectal. Prezenţa lui, pe lângă faptul că îmbogăţeşte
vocabularul local, diversificându-l, demonstrează că, în graiurile
româneşti din sud-estul Ungariei, prepoziţia arhaică a < lat. ad,
precum şi prefixul omonim [a-], supravieţuiesc în uzul cotidian.
Mărturie, între altele, stă lexemul în discuţie, reconstituit în varianta din titlu, prin separare în elementele componente de numit,
după ce „modelul” însuşi suferise deja aceeaşi operaţie, la preluare, în limba română din franceză (cf. dénommer). Prin dezmembrare, s-a obţinut tiparul orientativ, după care are loc refacerea, ca un
calc de structură, dinspre grai către limba standard. La adaptare,
s-a respectat identitatea adjectivului, la nivelul dialectal implicat:
anumit „numit”, de asemenea, şi rostirea locală a prepoziţiei, dă: Pă
prunc l-or dăanumit Leonin Alexandru (Antologie Ung.: 267). În aceste circumstanţe, refacerea s-a soldat cu crearea unei variante strict

172

Simpozion

regionale, specifică idiomurilor româneşti din Ungaria. Calcul la
care s-a recurs, în acest scop, confirmă vitalitatea unor fapte arhaice (elementul prepoziţional a, aproape inseparabil de prefixul cu
aceeaşi structură) şi, totodată, valorificarea aceloraşi fapte în crearea unor inovaţii.
Cuvântul-titlu a fost păstrat tale-quale, pentru a sublinia caracterul marcat dialectal al acestuia.
DE IZ NOU. Prezentă într-un basm, construcţia de iz nou ridică
probleme de identitate şi de identificare, în lexicul comunităţilor
româneşti din sud-estul Ungariei: No, d-aici încolo, apoi or apucat
dă iz nou lucru (Antologie Ung.: 276). Realizatorii volumului nu au
recunoscut-o, în integralitate, şi au interpretat-o fals. Glosarul aferent lucrării oferă cititorului interesat informaţia necesară pentru
unităţile divizionare: iz ar reprezenta, în viziunea autorilor, „transcrierea incompletă a lui ist, pronume nedefinit «lucru, aist lucru»”,
evident, luând în consideraţie numele postpus din contextul citat.
În realitate, este vorba de loc. adv. de iznou, var. pentru de iznov,
consemnată în LB, de la primitivul de iznoavă < sl. izŭ nova „din
nou”. Var. de iznou, din iznou figurează în TDRG, dar şi în Costin,
Gr. Băn., II. Ataşarea redundantă a prepoziţiei de, în construcţia
românească, se explică prin neperceperea structurii slave, al cărei
element de început este tocmai conectivul corespunzător, din limba respectivă. Oricum, se cuvine apreciat faptul că etnicii români
menţin în lexicul uzual o construcţie cu circulaţia limitată la epoca
veche a limbii române.
DURÓRI. Cuvântul-titlu, reperat în vocabularul uzual al românilor minoritari din Ungaria, l-am reţinut ca element emblematic
pentru istoria limbii române. În forma atestată, reprezintă pluralul pentru duroare s.f., moştenit din latină, dolorem, curent pe Valea
Crişului Negru (Teaha, CN: 112), conservat sporadic în zona Sibiului (GrS, V: 253), confirmat în perioada interbelică, în Maramureş
(Papahagi, 1925: 219), iar în epoca actuală, în graiurile subcarpatice
munteneşti, punctual, Buzău (Frăţilă, LR XXVIII, 1979, 2: 160) ori în
multe alte microarii din Muntenia: Argeş, Brăila, Buzău, Roşiorii
de Vede, Vâlcea (Mărgărit, Vocab.: 106). Unii autori sunt de părere
că „atestat încă în sec. al XVI-lea, duroare dispare fără urmă după
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aceea” (Tohăneanu, Bulza 1976: 46). Lucrurile nu stau tocmai aşa.
Este adevărat că „în limba română, lat. dolorem are în duroare un
reprezentant şubred, din cauza lui durere, care l-a înlocuit aproape
peste tot” (Teaha, op. cit.: 112). Dar la fel de adevărat este că, după
cum reflectă culegerile de texte dialectale din Muntenia (Mărgărit,
op. cit.), cele de la românii din afara ţării, de pe malul drept al Dunării (TD – Bulg., Gl.), din Voivodina (Mărgărit, Românii: 68–78), în
prezent, cuvântul supravieţuieşte, chiar dezvoltând variante care
certifică vitalitatea sa neîntreruptă (id., ib.). Atestarea de la românii
din Ungaria se explică prin calitatea idiomurilor locale, de prelungire a graiurilor crişene (Rom. Ung. 178): Şi pă ce creşte pruncu, pă
ce hălăde şi mama cu baiu ii, cu durorile ii, cu greutăţurile ii (Şimonca,
Fl.: 13).
GREUĂMẤNTURILE. Înregistrat în DA s.v. greutate, pentru
Ban., Transilv. de vest, Bihor, în var. greumânt (greomânt) „chin,
muncă” (Popovici RD, I: 119, ap. DA); „greutate, povară” (PopoviciBănăţeanu: Numai Dumnezeu ştie ce greumânt îi apasă sufletul – ap.
TDRG), cuvântul, în prezent, un regionalism, a fost înregistrat în
lexicul românilor din Ungaria, exclusiv în forma de pl., şi cu o modificare fonetică de rigoare: Bătrâna ceie tădauna o făgădit că di la
tăte greuămănturile l-a scoate, tădauna o stat lângă el (Antologie Ung.:
204). Între derivatele analizabile ale afixului, Carabulea 1969: 50
consideră greumânt şi veş(t)mânt, formate cu suf. -mânt, iar restul
derivatelor, cu variantele -ământ, -emânt, -imânt. La românii din
Ungaria, cuvântul-titlu, reproduce var. greuământ, neînregistrată
până în prezent. S-a creat, probabil, analogic, ori, pur şi simplu,
din raţiuni fonetice, după seria formaţiilor cu derivativul -ământ,
pentru a înlesni pronunţia derivatului actualmente încă în curs.
ÎMPRIMÁT. Absent din sursele informative, adj. împrimat, constituie o creaţie a comunităţilor româneşti din Ungaria: E, d-apoi o
mărs şi tata şi mama cu fetile lor. D-amu mama [vitregă] m-o gătat p-a
ii [fiică] mai mândru, mai cu multe mărjele la grumaz, şi mai cu… mai
împrimată şi la păr, şi… D-apu-n zadar uo-mprimat şi uo mârjelat, că
tă mai mândră era a lu uomu. Cine să uita la ie zâmbe a râde uătii de frumoasă ce era fata lu’uomu […]. O văzut pă ceie înţânţălată, înmărjelată,
numa no-aşe frumoasă la faţă! O gândit ficioru cel dă-mpărat: „Uare mai
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văzut-am – io-aşe ca aceie? Aceie nu-i aşa-nţinţălată, înmărjelată, nici
aşe-mprimată la păr, numa faţa-i” – zice – „tare frumoasă!” – o gândit
el (Şimonca, Fl.: 138).
Indicaţia de determinare, împrimată (la păr), ne orientează atenţia
către virtuala bază derivativă, pe care, în acest fel, o putem identifica, mai departe, în text: Pă ce o avut fata bătrânii, dară, a lu măştihoaie, rotii şi hane mândre şi prime… (ib., id.); „– Iac-aci-i prima asta
(primă dă matasă), ţ-o dau, cu asta-l leagă pă Florian napoi. Îl leagă
cu brâncile napoi, şi dacă” – zice – „u-a pute rupe, atunci nu putem face
nimic. Numa dacă n-a pute rupe”… zice:
„– Amu, fiindcă eşti dăzbrăcat, mamii, mai nainte ia uiti-te, vezi tu
prima asta? Una uărtacă ca şi asta o mai fost, numa tată-to” – zice –
„când i-am legat brâncile la spate cu aşa primă, cum îi asta, uo rupt!”
(ib.: 183).
Relaţia, evidentă, primă > împrima, ilustrată de text, este confirmată de DLR, din punctul de vedere al bazei, pentru Transilv.
„în formele primă, primură, primbură, plimbură «panglică pe care o
poartă fetele, în păr, la haine»” s.v. prim < magh. prim. Graiurile
româneşti din Ungaria au inovat, creând verbul denominativ, împrima „a găti (ceva, pe cineva) cu prime”, consecinţă a calităţii de
element lexical uzual al bazei.
ÎNCOTÍTĂ. Ca adjectiv feminin, de origine participială, cuvântul-titlu, încotită [despre o persoană] „aşezată, rezemată pe coate, în
coate”, constituie o formaţie inedită. În această calitate prezintă interes, în mod special, prin baza derivativă, la origine o construcţie
prepoziţională, în coate, mărturie pentru conversiunea prepoziţiei
în preverb şi pentru posibilitatea de proliferare a derivatelor cu în-:
Când s-o apropiet acolo aproape, o văzut şi fata, că ie era în fereastră, la
curte era dăştisă fereasta, şi-ncotită pă fereastă, s-aşe hore [= cânta]. Aşe
hori hore că mai mult plânje! (Antologie Ung.: 253).
A SE ÎNVOÍ. În textele basmelor culese şi incluse în volumele
menţionate (v. supra), verbul reflexiv anunţat, a se învoi, apare cu un
înţeles inedit „a se bucura, a se înveseli”: Împăratu tare s-o-nvoit la
ceie cum că amu fata lui s-o cuminecat nainte… s-o aplecat nainte… lu
ficioru acela şi amu, amu s-a despărţi ea de Bercăciulă (Şimonca, Fl.: 26).
Verbul-titlu a apărut ca un derivat pe baza expr. a fi în voie bună, „a
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fi vesel, a se bucura”, mai exact a nucleului nominal cu determinare adecvată. Creat pe baza unei locuţiuni, am putea considera
învoi un delocutiv, propriu românilor din sud-estul Ungariei. Cât
priveşte posibilitatea de conversiune a prepoziţiei în, după cum
dovedeşte derivatul, în preverb, v. observaţia de la nota de mai
sus: ÎNCOTITĂ.
MAINÚ. Creaţie neatestată, mainu a rezultat din contopirea adverbelor mai şi nu, în cadrul unor construcţii negative, întocmai ca
în limba veche (v. DLR s.v. mai V.B., atestat preponderent pentru
Mold.), cu rolul de a exprima iminenţa acţiunii… la distanţă minimă (de timp, de spaţiu): [Cenuşotcă] şede dipă cuptor, mainu-mboardă cuptoru, atâta-i [de mare] (Şimonca, Fl.: 58); S-o dus bătrânu peste
dealuri, peste văi, pân-o ajuns acolo, mainu i s-o rupt opincile (ib.: 59);
Numa când or ajuns mainu acasă, atuncea o ieşit soarele (ib.: 68). În toate contextele citate, mainu se decriptează prin „aproape că; cât p-aci
să”, definiri ale proximităţii locale, temporale, în raport cu desăvârşirea acţiunii: mainu-mboardă cuptoru; mainu i s-o rupt opincile. Ca topică, apare în antepoziţie faţă de verbul sau de adverbul
determinat: când o ajuns mainu acasă. Din punct de vedere grafic,
textele actuale din Ungaria au reprodus un cuvânt nou, inexistent
în limba veche (În a momiţelor ţară, / Ce mai nu are hotară – Donici,
Fabule, I: 18/4 – după DLR).
Conturat ca lexem specific comunicării orale, adv. mainu se poate corela cu adv aproape care temporizează acţiunea, împiedică
îndeplinirea acesteia (când aproape a ajuns acasă, dar, de fapt, nu
a ajuns). Mainu se deosebeşte prin contextul negativ pe care l-a
absorbit (când mainu a ajuns acasă…, pentru că mai avea foarte puţin). În plus, aproape cunoaşte o răspândire largă, în timp ce mainu,
în forma sudată, este un adverb propriu minoritarilor români din
Ungaria.
MĂŢOÁGĂ. Pentru cuvântul-titlu, măţoagă, din punctul de vedere al identităţii, întrevedem două posibilităţi: 1. var. de la mârţoagă, cu care prezintă comunitate de sens şi relaţie paronimică
(ipoteza s-ar contura pe seama etimologiei populare, prin corelare,
mârţoagă – mâţă): Apu să bagă-n iştalău. Care cal o fost mai rău şi bătrân, cu acela s-o andăluit… Şogorii lui care cum îl ajunje, numa să râde,
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că el nu mai mere pă cal, că calu nu-l pute duce, numa-ntinde măţoaga
după el -Şimonca, Fl.: 27); 2. (ori chiar) formaţie independent-analogică de la mâţă, cu utilizare metaforică, întrucât, regional, mâţ
se foloseşte ca epitet depreciativ pentru cal slab (DLR s.v. 3.), sens
prezent, de exemplu, în opera lui I. Creangă: Luca Moşneagu însă
mâna cum ştia el, căci mârţoagele lui de cai erau vlăguiţi din cale afară,
şi slabi, şi ogârjiţi, ca nişte mâţi de cei leşinaţi, nu zmei, cum zicea mama,
care nu ştia cum să mă urnească mai degrabă – Opere complecte. Bucureşti, Editura „Cartea Românească” [f.a.]: 95.
Măţoagă constituie o formaţie inedită. Tentaţia de a-l considera o
eroare grafică o excludem, pentru că, în acelaşi text, apare repetat:
S-o dus şi el cu măţoaga, să tinzuie ca să margă la bătaie (ib.: 28). Cia
vine, el cu măţoaga să-ntinde (ib.).
ORTÁC „identic”. Regionalismul ortac s.m., s.f., -~ă „tovarăş,
prieten” (ca sens de bază), cu var. hortac, împrumut din sârbă (ortak), circulă, mai ales, în Ban. şi Transilv. (v. DLR s.v. 1.). Prezenţa
lui în lexicul etnicilor români din Ungaria, de altfel, firească, se explică atât prin convieţuirea cu minoritari sârbi, cât şi prin aşezarea
comunităţilor româneşti, din sud-estul Ungariei, la frontiera cu
Serbia. La fel de firească este şi evoluţia internă a împrumutului,
în rezultatul căreia s-a conturat, în plan local, un nou sens:
„– Amu, fiindcă eşti dezbrăcat, mamii, mai nainte ie uiti-te, vezi tu prima asta? Una ortacă, ca şi asta, o mai fost, numa tată-to” – zice – „când
i-am legat brâncile la spate cu aşa primă, cum îi asta, u-o rupt! Şi tu puteii s-o rupi?” (Şimonca, Fl.: 183). Punctul de pornire al inovaţiei semantice, ortacă adj. f. „identică, asemănătoare” l-ar putea constitui
loc. adj. cu ortac [d. o persoană] „în pereche, cu soţ”, care s-a extins
de la animate la inanimate, conturând semantismul menţionat „în
număr par”. Situaţia este confirmată de textele dialectale culese
din ţară: Lumânările sunt, „cinci ori tri, ori că şapte, să nu fie cu ortac”
(E. Petrovici, Folklor din valea Almăjului, în Arh. Folk., 1935, III: 57).
Dintr-un astfel de context „saltul” semantic este pe deplin explicabil, deoarece obiectele-pereche, de regulă, sunt identice:
„– Mă, dacă aş afla părete [= păreche] la inelu [deja cumpărat]!” –
zâce – „că aş avea şi eu, şi mnireasa me [la fel]! D-apu aşe nu este nici în
lumea asta!”
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Apu mere bătrânu [care vânduse primul inel] iară cole, cu inelu [al
doilea] şi iară cela [cumpărătorul] mere pă cole – zâce – dară…:
„– A cui îi inelu?”
„– A mneu!”
„– D-apu dă-mi-l în mână! […]. D-apu aista ar fi hortacu inelului
meu!” (Antologie Ung.: 148).
OSTROVÍ. Verbul ostrovi „a asigura cu hrană, a îngriji, a potoli,
a alina” pune probleme din punctul de vedere al originii: „– Să
nu te cutez să-mi asmulji on fir de păr! Că dacă-m asmulji fir de păr, tu
mori!” – zice – „numa io ţ-oi da tri fire dă păr, că tri fraţi sânteţi, şi aste,
tri fire de păr or fi, păntru tăţ tri, bine, numa mai bine pântru tine, că tu ai
fost acela care pă mama voastră u-ai ostrovit cu mâncare şi apă la patu
ii” (Şimonca, Fl.: 16). Neatestat în glosare sau dicţionare, ostrovi ar
putea reprezenta o var. a împrumutului de origine sârbă ostovi (ostoviti „a îngriji pe cineva”). Semantismul propus este confirmat în
text, prin sinonimul preexistent: Amu poţi să ceri plată, pentru că ai
îngrijit de mă-ta (ib.). O posibilă succesiune sinonimică contextuală
ostovi, îngriji, ar putea explica apariţia variantei ostrovi, pe terenul
limbii române, prin anticiparea laringalei din verbul românesc.
PINTECÁ. Identificat într‑un text din basmele lui Şimonca, Fl.:
129, verbul pinteca „a da pinteni calului”, pune probleme referitoare la etimon,: Când o fost tri [securile] … pintecă calu, calu sere (!)
una, haida!
„– Fu-u-u! Uite-te, uiti-te. Vezi cât de proşti sântem? Dirept am avut
noi că are minte, nu-i pre ocoş… Ce vre el cu tri săcuri? Barem doauă să
ne fi dat înapoi!”
Formaţie verbală neatestată până în prezent, pinteca se dovedeşte analizabilă prin baza derivativă pintec „pinten”, semnalată
în DR, V: 303 de Şt. Paşca, în var. pinteg. Acesta explică varianta,
prin corelare cu pinten, sub influenţa srb. noga „picior”, în graiurile
bănăţene. Nu este exclus ca nativii sârbi din Banat să fi produs
modificarea pinten > pinteg, etapa pintec fiind o consecinţă firească.
POM DE PÉRE, POM DE LEGÚME. Cea dintâi sintagmă anunţată, pom de pere, prin excelenţă, în prezent, specifică graiurilor de
dincolo de Prut (v. pom de mere – TD – Bas., Glosar; pom de agude,
pom de gutâi – Dicţ. dialectal, III), apare într-un basm: Ce s-o gândit
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el, o pus on pom la mormântu lu mă-sa, la cap lângă cruce, un pom dă
pere. Aşa pere o făcut pomu care-s minune! (Şimonca, Fl.: 14). Putem
presupune că simetria celor două arii extreme demonstrează că în
limba veche pomii fructiferi se denumeau prin compuse, de fapt
construcţii prepoziţionale care individualizau pe unii în raport
cu ceilalţi, după fructe. Abia mai târziu, după cum demonstrează
Hristea 1968: 66 ş.u., plecând tocmai de la această bază derivativă,
s-a creat numele pomului în concordanţă cu cel al fructului: merar. Prezenţa sintagmei pom de… în cele două arii arhaice pledează
pentru vechimea compusului reperat în lexicul românilor din Ungaria. Atestarea comentată nu este accidentală ori întâmplătoare
pentru că se repetă: Când or ajuns la pomul cel de pere… zice „–
Frate nost ce pom dă pere mândre!” (Şimonca, Fl.: 68); D-apu nainte
pă drum era on pom dă mere, on pom de pere şi o fântână (ib., ib.: 67).
Mai puţin obişnuit pare cel de al doilea compus, pom de legume:
„D-apu îţ mânca” – zice – „că pomii de legume care-s puşi lângă drum
pentru drumari îs” (id., ib.). Caracterul insolit al acestuia constă atât
în semantismul determinantului „poame, fructe, rod al pomilor”,
mai puţin cunoscut, atestat pentru Oaş (v. DA s.v. legumă 1.): Care
pom nu ţine legumurile, ce pchică, cân(d) frământă pasca, me(rge) femeia şi-l prinde cu aluatul pe mânuri (Arh. Folk., 1932, I: 224), pentru fosta
regiune Iaşi: legumă, pl. ~-uri „fructe de tot felul” (Lexic reg., I: 64),
pentru Oltenia, legumea (colectiv) „recolta unui pom” („»Câţi copaci
cu îngeri la rădăcină [= copiii mici înmormântaţi astfel] / Ce cântece
de leagăn în coroanele verzi / ale pomilor«, se gândesc bietele mame, când
culeg oftând / legumea” (Sorescu, La lilieci, II: 215, apud Brâncuş 2014:
127), cât şi în sintagma creată. Fragmentul citat din Arh. Folk. atestă o informaţie parţială, pentru legume, întrucât numele nu apare
asamblat în compoziţia pom de… Deocamdată, românii din Ungaria rămân creatorii şi „posesorii” compusului. Datorită condiţiilor restrictive, în care-şi vorbesc limba, creativitatea lor sporeşte,
soluţionând probleme deschise,la nivel dialectal, în ţară, de altfel
confirmate şi de DLR.
SFẮRMĂ, SFÉRME. Însemnând „fărâmă”, sfărmă s.f., atestat şi
la românii din Ungaria, după DLR, reprezintă, un regionalism, cu
cele mai multe atestări din Transilv. Cu siguranţă, DLR are drep-
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tate, în privinţa calificativului „regional”, dar nu până la capăt,
deoarece, mai departe, în paragraful rezervat etimologiei, pentru
cuvântul în cauză specifică, s + fărâmă, având în vedere relaţia sfărâmă s.f., var. sfărmă s.f. (v. titlul). Oricum, şi într-un caz şi în celălalt, respingem propunerea, întrucât cele două substantive, descind, mult mai probabil, în simetrie, de la verbele corespunzătoare,
ca derivate regresive: sfărấmă < sfărâmá, sfármă < sfărmá. E greu să
admitem descendenţa sfarmă < sfărâmă, dat fiind obstacolul accentului în eventualitatea unei presupuse sincope. Varianta, în cazul
de faţă, cuvânt-titlu, figurează într-unul din basmele lui Şimonca,
Fl.: 178: „– Numa dacă tu eşti cu credinţă cătă mine, cum am fost eu cătă
tine, că io” – zice – „până când am fost în hârdău acela întis, până când
tu mâncai şi beiei şi te săturai, io numa” – zice – „câte-o sfărmă şi câte-o
scântă de apă beiem”.
Anterior, acelaşi cuvânt, exclusiv la plural, l-am întâlnit în localitatea Otlaca Pustă: sferme de pită (TD – Ung. Gl.; Rom. Ung., Gl.).
Ca element de inovaţie, alternanţa vocalică, în acest caz, sfarmă –
sferme, marchează mult mai pregnant, categoria numerică pentru
cuvântul în discuţie.
STRÂNSORÁRE. Absent din sursele lexicografice, strânsorare
pare un cuvânt creat de românii din Ungaria: „– Ai grije, Florian!
Fluierele le pune bine, şi grijeşte de ele, că ţ-a prinde bine. Când îi fi în
strânsorare… în strânsori, îi fluiera-n ele, în tăte tri şi, în clipă, ţ-a mere
ajutor” (Şimonca, Fl.: 152). Ajutându-ne de text, l-am putea considera o formaţie analogică ori un derivat sinonimic după strâmtorare
„acţiunea de a strâmtora”. Aşadar, strânsorare, la rândul lui, ar însemna „acţiunea de a [con]strânge; de a face ca cineva să se afle
în strânsoare [= strâmtoare]”: E, da ce-o fost acolo, în ţara acie, că era
împăratu, dă tăt rău. Îi strâmtore pă oameni, pân lucru, apu nu le plăte!
(Antologie Ung.: 146).
URSOÁRE, URSÓRI. Ocurenţele cuvântului ursoare clarifică
semantismul acestuia „ursitoare”: Pont [= fix] la douăsprezece, s-o
sporit [= a născut] femeie ce tânără. D-apu, cum spunem noi, românii
aiştie, că când să naşte oarecine, ursorile su pragu căsî urseşte, adecăte
ce are şi petreacă el în viaţa lui, pă astă lume, atunci spune ursorile. Şapu domnu n-o dormit şi când s-o născut pruncu aista, atunce ursorile
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o ursit ca pruncu aista, care să naşte amu la muiere asta săracă, are şi
moştenească binele [= averea] domnului care-i culcat pe laviţă (Antologie
Ung.: 71).
Lexem întâlnit, exclusiv, la românii din Ungaria, ursoare s-ar
putea explica prin contragere din ursitoare, derivat generalizat la
nivelul limbii române.
VIGHEZÍ. Tot o formaţie verbală neatestată, întâlnită în textul
unui basm, constituie şi vighezi: „– Înălţate împărate! Noi dă douăzeci
de ai stăm în sărvici, pă noi şi ne leşi tătodată şi merem cu tăţi la beserică.
Că avem on aşe boitar [= ciobănaş], care-i în stare să vighezească dă
tăte turmele” (Antologie Ung.: 32). Descinzând din paradigma verbului veghea, respectiv, din ind. prez. 3 sg. veghează, prin conversiunea
acestei forme în bază derivativă, noua formaţiune verbală perpetuează semantismul primar veghează > veghezi > vighezi. După modalitatea de formare, acesta se încadrează în seria verbelor semnalate
tocmai pentru descendenţa lor din propria paradigmă, de felul bureza < burează, picureza < picurează, ureza < urează ş.a. (Mărgărit 2007:
p. 275–285; id., NCES: 318–334), interpretate ca derivate ale unui
presupus sufix -eza, -ezi (FCLR, III: 46).
*
* *
Aşa cum am afirmat la început, unele dintre lexeme particularizează limba română vorbită în Ungaria, prin apartenenţa exclusivă a acestora la vocabularul local (dăanumit), prin caracterul
conservator, de fapte autentice din istoria limbii (de iz nou, durori,
greuământ), prin inovaţii cu punctul de plecare în unităţi lexicale
vechi (greuământ) ori regionale (primă > imprimat) sau unităţi lexicale din limba comună (încotită, a se învoi, mâţoagă), prin redimensionare (ursoare < ursitoare), prin dezvoltări de sens (ortac „pereche”).
În acelaşi timp, alte note atestă similitudine, în istoria graiurilor
vorbite de minoritatea română cu diverse ramificaţii teritoriale din
structura dacoromânei, Basarabia (pom de mere), Banat (pinteca).
Toate acestea atestă evoluţia graiurilor respective, în consens cu
dacoromâna, în condiţiile separării de ansamblul general al limbii
tutelare. Multe dintre faptele de inovaţie, reprezentând finalizări
ale unor tendinţe existente şi în alte microarii ale dacoromânei din
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ţară, atestă acelaşi proces şi pentru idiomurile româneşti din Ungaria, care satisfac exigenţele vorbitorilor, prin valorificarea resurselor proprii (pom de legume).
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Daniela Răuţu

Elemente lexicale moştenite din latină,
comune graiurilor româneşti
din Ungaria şi Serbia
1. Introducere
Articolul urmăreşte compararea, descrierea şi analiza unor particularităţi din domeniul lexicului, referitoare la elementele moştenite din latină, specifice graiurilor vorbite de către românii din
Ungaria şi Serbia (Voivodina). Trăsăturile pe care le avem în vedere se pot grupa, dintru început, în două categorii „istorice”: pe de
o parte, păstrarea unor fapte de limbă arhaice, care conferă graiurilor în discuţie un caracter conservator, şi, pe de altă parte, apariţia unor particularităţi inedite, inovatoare, dezvoltate în spaţii mai
mult sau mai puţin restrânse.
Materialul supus analizei se bazează, îndeosebi, pe:
‒ pentru Ungaria: textele dialectale publicate în Graiuri româneşti
din Ungaria. Studiu lingvistic. Texte dialectale. Glosar, de Maria Marin
şi Iulia Mărgărit, o serie de texte de etnografie şi folclor publicate
în revista „Izvorul”, Povestirile lui Mihai Purdi;
‒ pentru Serbia: materialul dialectal obţinut în urma unor anchete de teren în perioada 2007‒2009, de către cercetătoare de la
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan–Alexandru Rosetti” din
Bucureşti, şi anume: Maria Marin, Daniela Răuţu, Dana-Mihaela
Zamfir, material care va fi publicat în volumul Graiuri româneşti din
Banatul Sârbesc. Studiu lingvistic. Texte dialectale. Glosar, coordonat
de Maria Marin, texte reunite într-o lucrare referitoare la metodologia cercetărilor de teren, realizată de Otilia Hedeşan.
La nivelul trăsăturilor dialectale, graiurile în discuţie se compară, în general, cu graiurile dacoromâne de tip nordic şi, în particular, cu cele vestice şi/sau nord-vestice. Ana Borbély (2013: 36‒37)
consideră că graiurile din Ungaria se grupează în trei tipuri legate
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de trei zone regionale, care sunt, de regulă, prelungiri ale ramificaţiilor teritoriale din România: zona Oradei extinsă pe arii mai
largi din Crişana şi Transilvania (localităţile Bedeu, Apateu, Săcal, Micherechi), zona Aradului (Jula, Otlaca-Pustă, Chitighaz) şi
zona Timişoarei (Bătania, Cenadul Unguresc). În Banatul Sârbesc,
se consideră, de asemenea, că există trei serii de localităţi (cf. Răuţu
2013: 405): sate de români care provin din Banat (Vlaicovăţ, Barice,
Marcovăţ, Râtişor, Voivodinţi, Mesici, Ečka), sate de români consideraţi de origine transilvăneană (Glogonj, Ovcea, Iabuka, Toracu
Mic, Iancaid), sate de români veniţi din Oltenia (Lokve, Straja),
peste ale căror particularităţi orginare de grai, se suprapun cele
bănăţene.
În analiza formală şi semantică a elementelor latineşti comune
celor două graiuri ne-am confruntat cu dificultatea de a urmări
aceleaşi cuvinte într-o multitudine de texte dialectale, folclorice,
transcrise mai mult sau mai puţin fonetic1. În acest context, considerăm că ar fi necesară şi utilă realizarea unui dicţionar al graiurilor româneşti din Ungaria, respectiv din Serbia, şi/sau a unui
atlas (socio)lingvistic, care ar oferi, pe de o parte, o imagine de ansamblu, cât şi particulară asupra unor trăsături lingvistice diverse,
iar pe de altă parte, posiblitatea de a urmări circulaţia şi frecvenţa
unor termeni, forme şi sensuri.
Totodată, trebuie să precizăm faptul că o analiză comparativă
exaustivă nu se poate realiza, întrucât: a) există deosebiri lexicale
de la un sat la altul, de la un informator la altul (diferenţe sociale,
de sex, vârstă, nivel de cultură etc. care se reflectă în planul lexical)
şi uneori chiar în vorbirea aceluiaşi informator; b) mediul aloglot,
pe de o parte, şi schimbarea de cod, pe de altă parte, conduc treptat la trecerea unor termeni în vocabularul pasiv (cf. Borbely 2001:
238; 2013: 18; Marin 2015: 171); c) în anumite cazuri, şi influenţa
limbii literare are o pondere, mai mică sau mai mare, în înlocuirea
termenilor.
Aşadar, putem afirma că articolul de faţă reprezintă o comparaţie între subdialectele dacoromâne, cel crişean şi cel bănăţean – de
altfel, vom face adesea referiri la acestea – urmând să constatăm,
comparativ cu acestea, în ce măsură graiurile din zonele aflate din-
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colo de graniţele României înregistrează particularităţi identice şi/
sau diferite.
2. Din punctul de vedere al evoluţiei termenilor şi sensurilor
de la latină la română, există o serie de fapte arhaice conservate în
graiurile în discuţie; majoritatea dintre acestea, curente şi obişnuite în graiuri, sunt specifice limbii vechi, fiind, aşadar, considerate
arhaice în raport cu limba literară actuală.
2.1. Termeni specifici limbii vechi
● fur „hoţ, tâlhar” < lat. fur, -is, înregistrat în lucrările de istorie a limbii (v. Densusianu, ILR: 315; Rosetti, ILR: 574), ca termen
specific secolului al XVI-lea, se păstrează sporadic în Serbia, iar în
Ungaria a fost atestat doar în satul Apateu, în locuţiunea de-a furul
„hoţeşte, pe furiş” (cf. TD–Ung.: CXL).
● (h)oare „păsări de curte, orătănii” < lat. ovaria se întâlneşte
atât în Ungaria (Săcal), cât şi în Serbia (Iancaid, Satu Nou, Torac):
Găinile (sau altă hoară) şchiopătau (Satu Nou; apud Mărgărit 2015a:
62 ); Când or vinit un gost, ai tăiat două-trei capete de hoară (Torac;
apud Mărgărit 2015b: 108), fiind concurat de termeni de origine
slavă: galiţe, coclenţe, jâvine. Aria de răspândire a lexemului pare
a avea centrul de iradiere în subdialectul bănăţean (Beltechi 1978:
131; Neagoe 1984: 270), cu prelungiri, după cum o dovedesc atestări
recente, şi în Oltenia (Teaha 2005: 63, 127), sudul ţării (Mărgărit
2009: 51).
● muiere, cu varianta muiară < lat. mulier, -eris apare cu sensul
etimologic „femeie”, fiind general răspândit în aceste graiuri: Şapu or zâs muierile că să trag broască [pă brâncă] (Chitighaz; Borza
1984a: 12); Două muieri sau tri încrezute a lu gazda or legat ştergurile la
prapuri (Toracu Mic; TD–Ban. Sârb.)
Spre deosebire de Ungaria, unde termenul femeie se întâlneşte
sporadic, în Serbia muiere şi femeie circulă în variaţie liberă, uneori
chiar la acelaşi informator: Iele, muierile s-or dus fămeile cu înteres
familiar, nu s-o ocupat… [de speculă] (Toracu Mic; TD–Ban. Sârb.);
Şăde femeia aia şi io m-am begat la ia între pi^oară […] ş-atunsa muierea aia s-o pri^eput […] i-o teiat buricu, ş-o legat-o la stomac (Lokve;
TD–Ban. Sârb.)

186

Simpozion

Transferul semantic în cazul lui muiere, de la „femeie” la „nevastă, soţie” s-a realizat prin intermediul semantismului pe care îl
are cuvântul femeie < lat. famillia şi se regăseşte în ambele graiuri:
No, când ăi dămineaţă, zice tânărul cătă muiere: ‒ Ştii ce, muiere, io mă
duc la târg să mai cumpăr ceva pîntru casă. / ‒ Bine, zice muiere, du-te
barbate, da doară nu-i şide mult? (Otlaca-Pustă; Hoţopan 1977: 33); Şi
o fost o muiere beţâcă, asta iar i-un viţ. Aşa, o poveastă. Un om i-o fost
muierea beţâcă (Torac; Hedeşan 2004: 52).
● neauă „zăpadă” < lat. nivem, considerat a fi specific ariei bănăţene în repartiţia teritorială a dacoromânei (Petrovici 1954: 11) sau
a avea un caracter învechit, circulând, cu precădere, în Transilvania (SDLR; DLR, s.v. nea), lexemul este general răspândit în graiurile din Ungaria şi Serbia: Neaua dân vis îi boală (Chitighaz; Nikula
2000: 60); Iarna am avut niauă. Am pus puţână apă, ş-am pus niaua şî
aia o fost (Toracu Mic; TD–Ban. Sârb.).
2.2. Dintre sensurile specifice limbii vechi, păstrate în cele
două graiuri, numeroase atât cantitativ, cât şi din punctul de vedere al frecvenţei cu care apar, se regăsesc alături de cele etimologice:
carte „scrisoare”, greaţă „greutate”, pasăre „vrabie” etc. şi o serie de
sensuri care au cunoscut o evoluţie în trecerea lor de la latină la
româna secolului al XVI-lea:
● a afla < lat. afflare (ad + flare „a sufla spre ceva”), cu sensul „a
găsi”2, curent în limba veche, se păstrează atât în Ungaria (Săcal,
Chitighaz, Otlaca-Pustă): Udă penile şi iară află o potcoavă dă aur
(Otlaca-Pustă; Hoţopan 1977: 44), cât şi în Serbia, în toate localităţile: O vinit anu tecut şi ş-o aflat un român din România să se merite
după moartea fratelui meu (Vlaicovăţ; TD–Ban. Sârb.).
Este conservat, de asemenea, cu sensul arhaic „a (se) întâlni”:
Ş-apă amu iel… amu p-asta vreme zicea că s-o ducă. Ş-apo aşe adecăte că
s-or aflat şi u-o dus, o fujât (Otlaca-Pustă; TD–Ung.: 73–74), Amu şi
io m-am aflat vărtacu cu cine să-m petrec viaţa (Otlaca-Pustă; Hoţopan 1977: 67); S-o aflat cu copilu ăsta, cu jinerle-ăsta (Straja; TD–Ban.
Sârb.), Şî când or lucrat, s-or găsât şî s-or aflat şî dupe neşte ani […]
s-o… căsătorit (Lokve; TD–Ban. Sârb.).
● curat, despre care se consideră că reprezintă un amestec semantic dintre cuvintele latineşti, care au acelaşi reflex formal în
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română, colatus, -a, -um (< colo, -are „a curăţi, a strecura, a limpezi”)
şi curatus, -a, -um (< curo, -are „a îngriji, a curăţi”) (DLR, s.v. curat; cf.
Teaha 2003‒2004; Celac 2011) se întâlneşte în ambele graiuri cu un
sens atestat pentru prima dată la Coresi „curăţit de boală, vindecat, sănătos”: Să rămâi luminat – curat / Ca auru străcurat, / Ca śasu
când će-o născut, / Ca mama când će-o făcut (Torac; Hedeşan 2004: 42),
Nu mi-s opărită, nu am aprindere, nu am nimic, mi-s curată ca o... [...].
Mi-s tarie sănătoasă […] mi-s tare io la corp (Lokve; TD–Ban. Sârb.).
● a ierta < lat. pop. libertare este înregistrat, sporadic, cu sensul
„a permite” specific limbii vechi: pân vreame-aceia n-o… n-o fost
iertat să umblăm noaptia fetile, cum umbl-acuma (Bătania; TD–Ung:
111); N-o fost iertat, doamnă, n-o fost iertat (Toracu Mic; TD‒Ban.
Sârb.).
● a mâna < lat. minari „a ameninţa” cunoaşte în câteva localităţi din Ungaria şi Serbia sensul „a trimite (pe cineva undeva)”,
atestat pentru prima dată în 1621 şi considerat astăzi învechit şi
popular (DLR, s.v. mâna): Aude Nuştiule dă ce-i voarba, mână muierea
[…] No, vine fata şi-i spune lu’ Nuştiule. Nuştiule iară o mână: ‒ Du-te
numa să-ţ deie acărce cal rău, numa să nu rămân acasă (Otlaca-Pustă;
Hoţopan 1977: 49), Ho, batăţi-l Dumnezo, a avut după ce mă mâna la
doctor (Chitighaz; Borza 1984a: 14); Am avut bai la fiere, la ficat şi m-o
mânat doctoru să mă duc acolo (Toracu Mic; TD‒Ban. Sârb.), S-or dus
ńeamurile, da care i-o mânat cu pogaśea, ăia tătdauna nu le-o tăiat toarta
(Torac; Hedeşan 2004: 20).
● a păţi < lat. patire păstrează semnatismul „a îndura, a suferi, a
pătimi”, considerat învechit şi popular (DLR, s.v. păţi), atât în forme de conjugarea a IV-a, cât şi de conjugarea a III-a: Şi muiere o
povestit că cum o păţât (Micherechi; Petruşan 1997: 18); ma ^ică Ie
dă Domnu…, noi patem, nu?! […] noi păţâm, până Domnu dă (Lokve;
TD‒Ban. Sârb.), Ş-am păţât d-ale rele (Barice; TD‒Ban. Sârb.).
● tot < lat. totus este înregistrat în graiurile în discuţie în mod
frecvent, cu un semantism învechit şi popular, referitor la fiinţe
sau lucruri dintr-un grup, considerate izolat „fiecare (dintre…),
oricare, orice fel de” (DLR, s.v. tot): Tătă fata ştia în tătă sara indei şezătoare (Micherechi; TD‒Ung, Glosar, s.v. tot), La tătă casa iera
gâscă (Chitighaz; Borza 1994: 31); Da copiii ai mari viIe tot anu. E!
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Anu ăsta or fost toţi (Lokve; TD‒Ban. Sârb.), Ş-atun^ cu caucu an loat
dzamă d-aia ş-an pus în tot teriu, plin să fie, nu să cură, num-aşa (Straja;
TD‒Ban. Sârb.).
2.3. În privinţa trăsăturilor inovatoare, înregistrăm în aceste
graiuri şi în cele învecinate de pe teritoriul României, o serie de
dezvoltări de noi accepţii, prin lărgire, restrângere ori specializare
de sens:
● aluat < lat. *allevatum (elevatum) cunoaşte, prin extensie, sensul
„preparat culinar din aluat copt”: Ş-am fost flamândă şi mă-ta m-o
dat aluat cu scoacă, da’ io ţ-oi da carne şi băutură (Bedeu; Hoţopan
1984: 32), Mnireasa umbla cu aluat pă la goşti […], junile umbla cu iaga
cu vin, cu păharu şi îmbie goştii (Bătania; TD‒Ung: 112); Am făcut io o
ţâră dă aloat şî Ie pregătim pe dumiIecă (Lokve; TD‒Ban. Sârb.).
● pătură < lat. *pittula (diminutiv de la pitta) are în graiurile din
Transilvania şi în prelungirea celor din Ungaria (Săcal, Micherechi, Otlaca-Pustă, Cenadul Unguresc) sensul „foaie (de aluat
pentru plăcinţă, tăiţei)”: Aluatu… să face pătură… cu făină şi cu ou,
dacă vrem dă post… numa oleacă dă sare … şi pătura o-ntindem (Micherechi; TD‒Ung., Glosar, pătură), Când ferbe aluat fără zamă, întinde
şi trei pături de aluate (Săcal; Garami 2003: 44). În Banatul Sârbesc
nu am înregistrat acest lexem, însă din aceeaşi familie lexicală întâlnim termenii păturată „plăcintă făcută din mai multe foi suprapuse” (Lokve) sau păturată acră „cozonac” (general): Oh, dzâśe, o
făcut aia păturată acră, n-am mâncat dă cându mi-s! (Torac; Hedeşan
2004: 47).
● a cânta < lat. cantare a evoluat de la sensul de bază, la cel de
„a cânta bocete la mort”; generalizându-se probabil în sintagma a
se cânta la/după mort, verbul a devenit reflexiv şi, ulterior, a dobândit sensul „a plânge după cel decedat”. După DA, verbul cu acest
semantism circulă, cu predilecţie, în Transilvania, regăsindu-se
atât în Ungaria: Să luară noauă murari, / şi noauă morăriţă, / cu noauă
cuţâte, / cu noauă furtiţă, / cu noauă făclii aprinsă, / tăt cântând, şi
plângând, şi văierând, şi-n pălmi bătând (Chitighaz; Borza 1984a: 16),
Ş-apu ie să cânta dâpă iel [după bărbat] (Otlaca-Pustă; Nikula 1992:
34), Iel apucă a cânta, a se văieta, / Nime-n lume nu-l auzea (Micherechi;
Petruşan 1997: 28), cât şi în Serbia: Înainće atâta s-or bośit, s-or cân-
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tat după mort […] Numa aşa s-o cântat aia, dă două socacuri dacă ai
stat în đirept cu mormânţu s-o audzât cântând, aşa un glas o avut […]
Ńiś io n-am putut să mă cânt. A, m-am cântat aşa, numa nu ca şi ea
(Torac; Hedeşan 2004: 58‒59).
3. Din punctul de vedere al repartiţiei geografice întâlnim în
aceste graiuri, pe de o parte, termeni populari cunoscuţi pe întreg
teritoriul dacoromân şi pe de altă parte, cuvinte cu răspândire regională largă sau circumscrisă unei anumite zone.
O serie de termeni consideraţi populari, cu difuziune largă în
dacoromână, sunt utilizaţi, cu o frecvenţă mai mare în aceste graiuri, acolo unde în limba literară există preferinţa pentru alte lexeme, unele de origine slavă, altele împrumuturi neologice. Graiurile
conservă, prin amploare şi prin frecvenţa utilizării lor, termeni latineşti precum:
● a asuda < lat. assudare „a acoperi de sudoare; a transpira” se
foloseşte la fel ca în aria nordică a teritoriului dacoromân, în opoziţie cu a (se) (în)năduşi din aria sudică (v. ALRR. Sinteză II, Harta
195: Asud), respectiv cu neologismul a transpira din limba literară.
În ambele graiuri l-am întâlnit şi în relatarea unui obicei referitor
la frământarea pâinii: [Pita] o frământai aşe pân-asuda grinda, c-aşe
ziceu bătrânile (Otlaca-Pustă; TD‒Ung.: 76); Şi-am frământat-o [pita].
Zi^a maica mea, ştii ^e zi^a soacra mia? „Atâta s-o frămânţi […] pânasudă grinda”. Hai c-asudă grinda! Numa m-am lăsat numai în ^upag,
ca să poţ să frămânţi pita, ca să crească. Ma… că n-asudă grinda, mă uit
la grindă că nu-i udă grinda. Numa-i ud ^upăgariu pe mine (Lokve;
TD‒Ban. Sârb.).
● a astupa < lat. pop. *a(d)stuppare3 este întâlnit în aproape toate
localităţile din Ungaria, cu excepţia Cenadului Unguresc şi a Bătaniei, unde se foloseşte termenul literar a acoperi < lat. accoperire
(înregistrat şi în diferite variante morfologice: cu schimbarea conjugării – cf. part. acoperat sau fonetice, cu afereză – cf. part. cuperită): Amu ie-ţ miţăla ta şi m-o ie şi p-a me şi te-astupă la uăti şi la ureti
(Otlaca-Pustă; Hoţopan 1977: 60), Fierbem împreună [carnea şi varza]
la foc mic şi astupată cu fideu (Săcal; Garami 2003: 37), …apoi luau
grebla cu colţî-n sus şi o trăjeu pastă grâu şi-l astupau (Otlaca-Pustă;
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Hoţopan 1977: 24), Dacă iară o murit micuţu dîn jolju acela o trăbuit şi
facă urzâcare cu care astupă mortu (Micherechi; Petruşan 1997: 24).
Sensurile lexemului au evoluat, prin extensie, de la „a acoperi”,
„a înveli (cu o pătură, pânză)” la „a acoperi mortul cu o pânză
(înainte de a se închide sicriul)”. Dezvoltarea de sens ulterioară „a
îngropa mortul” devine astfel transparentă.
În graiurile din Serbia, lexemul apare cu o frecvenţă mai redusă, fiind concurat atât de termenul literar a acoperi (de regulă în
varianta cu afereză) şi/sau mai ales de un alt termen de origine
latină: a astruca < lat. *astruicare (casa, oglinda, uala, cuptoriul, mortul
se astrucă): Şi iel s-o dus la doctoră, c-o văzut că să cam stupă (Lokve;
TD‒Ban. Sârb.), Şi atunś când o vińit [preotul], o turnat vinu ăla şi
atunś l-or astupat [mortul] (Torac; Hedeşan 2004: 60), O ieşât şî alt
model acuma: îl astupă imediat. Cine l-o văzut, l-o văzut (Toracu Mic;
TD‒Ban. Sârb.). Şi apa aia, când or gătat dă astupat mortu, cu apa aia
or pus dă s-or spălat o ţără ai d-or făcut groapa (Torac; Hedeşan 2004:
56). Evoluţia semantică până la „a înmormânta” este explicată în
DA (s.v. astupa) prin intermediul sensului etimologic pe care îl are
a astruca, astfel: „Foarte adesea, în poezii populare, în loc de astruca
din alte variante [apare astupa]. Se pare că astupa a înlocuit pe astruca în regiunile acelea, în care acesta a ieşit din uz” şi dezvoltată de
Iulia Mărgărit: „Întrucât astruca / astupa, apropiate formal, având
deja, în comun, înţelesul »acoperi«, se întâlnesc în vocabularul
obiceiurilor de înmormântare, în succesiune imediată, şi lărgirea
de sens pentru astupa a fost posibilă, prin asimilarea semantică a
verbului specializat” (Mărgărit 2015b: 111).
● a căpăta < lat. *capitare4 este utilizat cu o frecvenţă remarcabilă mai ales în graiurile din Serbia, unde, pe lângă sensul „a primi” comun cu graiurile din Ungaria: Dacă mă poţ sluji on an, atunci
capeţ on sac dă bani nănumăraţ, zice zmăuu (Otlaca-Pustă; Hoţopan
1977: 58), O căpătat cominţău, aşe să zice mai dămult (Cenadul Unguresc; TD‒Ung.: 119); Toaće le-am şćiut. N-ai şćiut, ai căpătat bătaie (Torac; Hedeşan 2004: 47), cunoaşte, prin extensie, sensurile „a
obţine”: Ş-o căpetat ^etăţenia (Barice; TD‒Ban. Sârb.), Treiesc ai^a,
or căpătat casa lângă biserică (Lokve; TD‒Ban. Sârb.), „a dobândi”:
M-o mei căutat ea [babiţa; moaşa] o ţâră, că vedzi să nu să… oprească
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ca să-n coacă, să… capăt vo otrăvire, ^eva (Lokve; TD‒Ban. Sârb.), „a
găsi”: nu s-o prea căpătat de cumpărat (Straja; TD‒Ban. Sârb.).
● a frige < lat. frigere, folosit mai ales la trecut cu participiul fript
sau frit este mult mai des întâlnit decât corespondentul său slav a
prăji, care este utilizat în unele localităţi din Ungaria exclusiv cu
sensul de „a pârli (porcul)”: Dimineaţa i-am dus uoauă şi cafă, mai
târzâu când s-o întărit oleacă i-am dus clisă frită (Micherechi; Petruşan 1997: 16); Am fript un pui, l-am poguit şi am învăluit văişile-n nailon (Toracu Mic; TD‒Ban. Sârb.), Şi s-o fript şi carńe dă oaie şi dă porc,
da năinće mai mult dă vacă şi dă oaie s-o făcut (Barice; TD‒Ban. Sârb.).
Semantismul cuvântului coincide pe alocuri şi cu cel al verbului
a coace (pe jar): Tot pe cătlan am fert croampele, ludaiele la porci şi în jar
am fript „tenti cu ţeve”, croampe-n coaje şi ludaie (Săcal; Garami 2003:
33), Alta o zâs că-şi face cucuruz fript şi-l pune la cap … şi cu cine s-a
visa cela i-a fi data (Chitighaz; TD‒Ung., Glosar, s.v. cucuruz).
● a lepăda < lat. pop. lepidare a evoluat de la sensul etimologic „a
curăţi de coajă, de solzi; a jupui” la cel de „a arunca (un lucru nefolositor)”, semantism întâlnit în ambele graiuri: Numa iar am spus
dă ze^e ori: „Nu lăbăda lucrările, că-s buIe aştea!”. Śe io am putut să
măi pitulesc, să nu le lapăd, că m-o fo jăli (Lokve; TD‒Ban. Sârb.). În
Ungaria, la fel ca în Transilvania (DA, s.v. lepăda), lexemul a dobândit, prin extensie, sensul „a avorta”: Mereuaş cu Leliţa, / Că Leliţa di-a
făta, / Şi mă tem c-a lăpăda (Micherechi; Nikula 1997: 48).
● lumină < lat. lumina (lumen, -inis) este larg răspândit pe teritoriul dacoromân şi în graiurile în discuţie cu sensul „lumânare”:
Întrebi că ce cadou îi dăde nanaşe la micuţ […] Când boteza îi lua lumenă, doi metri dă jolj şi primă albă (Micherechi; Petruşan 1997: 24), Cine
aprinde o lumenă în vis, acela a trăi mult / Dacă cuiva îi arde lumina
dă tăt în vis, îi moare cineva dân familie (Chitighaz; Nikula 2000: 47);
Şî te duci roată pângă mormânt [cu tămâIe], aprinzi şi lumina (Toracu
Mic; TD‒Ban.Sârb.).
Dintre termenii dialectali cu răspândire largă în aria nordvestică a teritoriului dacoromân menţionăm:
● afund < lat. ad fundum se întâlneşte în ambele graiuri: …pă
mijloc la vale cură o apă tare afundă şi cură tare iute şi pă tăţ ne neacă
(Otlaca-Pustă; Hoţopan 1977: 15), Om face o groapă lungă şi afundă şi
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u-om astupa cu crenj mai slabe (Otlaca-Pustă; Hoţopan 1977: 28); Ş-am
căutat gropi, unde-or fost mai afunde (Lokve; TD‒Ban. Sârb.). În privinţa repartiţiei dialectale a termenului, T. Teaha constata, pe baza
ALR, că teritoriul dacoromân este divizat în două zone distincte,
porind de la opoziţia dintre termenii moşteniţi, afund, respectiv
adânc: apă afundă circulă în Banat, Crişana, Transilvania şi Maramureş, iar apă adâncă în Muntenia, Oltenia, Dobrogea şi Moldova
(Teaha 2005: 310).
● ai < lat. alium, păstrat doar regional5 din cauza scurtimii cuvântului şi a omonimiei cu persoana a II-a a verbului a avea, este general
în Ungaria: [Fetele] puneau sare… tenchi şi nu şti nime, ceapă, ai… să
vadă că care cum a fi dă sărac care l-a lua (Otlaca-Pustă; TD‒Ung, Glosar, s.v. ai1) , iar în graiurile din Serbia se foloseşte uneori în variaţie
liberă cu usturoi: Acuma io am maşână d-alea dân Şfaiţarca [= Elveţia] dă
numa strânji, şî iasă aiu… şpar, la acelaşi informator întâlnindu-se şi:
iar puI piparcă, şi biberi şî usturoi (Lokve; TD‒Ban. Sârb.).
● curechi < lat. vulg. colic(u)lus, cu varianta curit în Ungaria, rezultată în urma confuziei dintre chi si t, este general folosit în cele
două graiuri, la fel ca în toată jumătatea de miază noapte a ţării
(DA, s.v. curechi): La Săcal, se mai practică şi azi acritul curitului în
hurdău (Garami 2003: 39) şi se face curit umplut „sarmale”, la fel şi în
Otlaca-Pustă (TD‒Ung, Glosar, s.v. curechi).
Termenul literar varză este folosit doar sporadic în Ungaria, în
timp ce în unele localităţi din Serbia, curechi şi varză s-au specializat pentru a desemna „varza acră, murată”, respectiv „varza dulce”: Fac şi sarme dă piparcă şî dă curechi, ma dă varză nu prea fac io,
dă… d-asta d-al dul^e, nu. Nu! E… numa varză fac d-ăsta d-al dul^e
(Lokve; TD‒Ban. Sârb.).
● cute „gresie pentru ascuţit coasa” < lat. cotem, specific pentru
partea vestică şi nordică a României (înlocuit mai ales în sud, de
gresie, piatră, arcer) se regăseşte şi în graiurile la care ne referim:
Ascuţea cu cufe. Avea un toc apu îl ţânea aci la curauă la cioareci […] şi
iera băgată cufe acolo […], ş-o scofe afară, ş-ascuţea coasa (Micherechi;
TD‒Ung: 54); Cât cuprinzi câmpul cu privirea, secerători în izmene albe,
cu coasele pe care le ascut din când în când cu cutea (Satu Nou; apud
Mărgărit 2015a: 61).
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● miere < lat. mel este atestat cu sensul „zahăr” în TD–Ung.
(Glosar, s.v. miere) doar în Cenadul Unguresc (şi în compusul sfeclă
de miere), fiind concurat de ţucur şi de zahăr, în timp ce în Serbia
este mai larg răspândit: Miere. Io spun la voi unde-i miere la… zaar
da (Toracu Mic, TD‒Ban. Sârb.), Crovnele cum să fac? LapÊe, drojdie,
miere puţână şi frământăm (Lokve, TD‒Ban. Sârb.).
● păcurar < lat. pecorarius „cioban” împarte teritoriul dacoromân
în două arii majore, termenul fiind dominant în cea nord-vestică
(v. Borbély 2013: 44), care se continuă şi în afara graniţelor ţării: Uăile dejderau, / Păcuraru strâga. / Uăile-o-ncetat dă dejderat, / Păcuraru oncetat dă stâgat (Micherechi; Martin 1984: 23), Şî le-ai dus [oile] acolo
la păcurariu (Glogonj; TD‒Ban. Sârb.). Termenul este concurat, fie
ca urmare a influenţei limbii literare, fie a fenomenului de transhumanţă, de turcescul cioban: Cine în vis vede on cioban cu turmă dă
uăi, la acela îi creşte avere (Bedeu; Nikula 2000: 37), fie de latinescul
pastor: Iaca, mai o ţâră, că acuma treśe păstoriu cu aşćea şi strânźe oile
(Torac; Hedeşan 2013: 35).
● uns, participiul lui a unge < lat. ungere, devenit adjectiv, este
curent cu sensul „gras, care conţine multă grăsime”, la fel ca în
graiurile din jumătatea nordică a dacoromânei (DLR, s.v. uns2): [Pisatul] îmi place uns, numa nu tare uns (Chitighaz; TD‒Ung., Glosar,
s.v. uns); Să pune doauăsufe ^inză^ o trisute dă grame dă untură, da io
pun doauăsute să nu fie aşa uns (Toracu Mic; TD‒Ban.Sârb.).
3.3. Prezenţa elementelor (termeni şi sensuri) specifice graiurilor bănăţene, semnalate deja (Petrovici 1954; Caragiu Marioţeanu et alii 1977: 152; Beltechi 1978; Neagoe 1984: 270 etc.) pe o arie
largă din Banatul Sârbesc şi Ungaria (nu numai în satele Cenadul
Unguresc şi Bătania, despre care se consideră că au particularităţi
bănăţene – v. supra) arată faptul că aria lor de răspândire a fost
mult mai extinsă în trecut.
● foale < lat. follis (~ ventris) este general în Serbia, la fel ca în Banat, iar în TD‒Ung (Glosar, s.v. foale) apare numai în Bătania, fiind
concurat în celelalte localităţi de pântece (la fel ca în Moldova) şi
dobă (întâlnit în Crişana) (v. Borbély 2013: 45; cf. Todoran 1956: 46).
În texte mai vechi, termenul se întâlneşte şi în alte localităţi: Numa
dacă să întorc napoi, tu atunci ţâpă suliţa la împăratu-n foale (Otlaca-
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Pustă; Hoţopan 1977: 19); Scoală, zmăule, că te arde zorile pă foale!
(Otlaca-Pustă; Hoţopan 1977: 61); Dacă cineva să visază că doarme pă
foale, atunce acila a fi beteag (Chitighaz; Nikula 2000: 34).
● june < lat juvenis, cunoaşte în graiurile din Ungaria, alături
de sensurile „tânăr” şi „băiat”, semantismul „mire” în localităţile
Bedeu, Bătania, Chitighaz, Săcal (în ultimele două şi cu varianta
junele): No, ap-oatunce când cere, dăloc întreabă că dară ce are junile,
şi cât capătă avere, şi bani, şi d-aşte (Chitighaz; Borza 1984b: 11), La
june or fos cu hi#iduş şi cu ţitără, da la mnireasă o fost d-aiesta cu… nu
ştu cum îl famă (Bătania; TD‒Ung.: 112), fiind general răspândit în
Banatul Sârbesc: Vineu ai dă la junile la cinăra sâmbătă sara (Toracu
Mic; TD‒Ban. Sârb.).
Pe harta referitoare la noţiunea Mire din ALRR. Sinteză III, realizată pe baza materialului din NALR, termenul june cu această
accepţie este răspândit în Banat şi în jumătatea sudică a Crişanei,
prezenţa lexemului în graiurile de care ne ocupăm reprezentând
o continuitate a particularităţilor specific bănăţene dincolo de graniţele ţării. În celelalte zone, pentru „nume pentru bărbat dat în
ziua sau în preajma căsătoriei” se folosesc termenii mire (cu diferite
variante derivate), moştenit din latină, cu evoluţia semantică a lui
miles „soldat” sau ginere (mai ales în graiurile sudice).
● morminte < lat. monumentum, folosit şi în varianta morfologică
morminţ, este larg răspândit cu sensul „cimitir” în graiurile din
Serbia: Nu m-am mei dus io la morminţ (Lokve; TD‒Ban.Sârb.), Ei şiatunśa să duśe la morminţ un ćińeŕ cu d-aşćea, cu śocolădz, cu checsuri
(Toracu Mare; Hedeşan 2004: 56), fiind cunoscut şi în Ungaria, alături de cuvântul maghiar temeteu, în localităţile Jula, Otlaca-Pustă,
Bătania, Cenadul Unguresc: Aşa zâcem că merem la morminte, nu
la cimitir (Cenadul Unguresc, TD‒Ung., Glosar, s.v. morminte). Aria
de răspândire a acestui lexem cu sensul menţionat se continuă din
Banat şi sudul Crişanei până în graiurile în discuţie (v. ALRR. Sinteză III, Harta Cimitir), în celelalte zone termenul fiind concurat de
cimitir, temeteu, ţintirim etc., fapt care împarte teritoriul dacoromân
în patru arii lingvistice majore (v. Todoran 1956: 45; cf. Borbély
2013: 45).
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4. Consideraţii finale
Deşi unii dintre termenii analizaţi pot părea comuni, aceştia
prezintă o semnificaţie deosebită deoarece constituie un element
de continuitate, coeziune şi unitate a limbii române. Prin urmare, graiurile româneşti din Ungaria şi Serbia păstrează, dincolo de
numeroasele fenomene previzibile în mediul aloglot, o puritate
lingvistică, pe care, pe drept cuvânt, o putem numi spectaculoasă.
Numeroasele arhaisme ne dau impresia unei lumi care, atât de
straniu dislocate din corpul românităţii, a păstrat în chip miraculos un fond pe care chiar şi specialistul familiarizat cu teoria insulelor lingvistice îl descoperă cu uimire şi care reflectă o memorie
lingvistică ce ne încurajează să sperăm că, în ciuda pesimistelor
preziceri: Dacă noi om muri, ar muri şi limba română aice cu noi cu tăt
(Ungaria) sau [Limba] nu-i mai ^-o fost! Dacă aţ vini păstă ză^e ani
poate că ni^ n-aţi mai afla (Serbia), româna va supravieţui în enclavele româneşti din Ungaria şi Serbia.

NOTE
1. În fragmentele de texte reproduse pentru exemplificare am respectat,
de regulă, grafia folosită în sursele citate. În cazul textelor dialectale
transcrise fonetic în baza unui sistem riguros (de tipul ALR), este vorba
de TD‒Ung., respectiv de TD‒Ban. Sârb., pentru a face articolul cât
mai accesibil, am simplificat transcrierea, prin redarea, în măsura în
care a fost posibil, cu alfabetul standard (excepţie făcând fonetismele
specifice, de tipul ^, I, Ê, mai rar f, #, pe care le-am redat ca atare).
2. Evoluţia semantică a lui afla se explică în DA (s.v. afla) în modul următor:
„afflatur «se suflă» va fi luat mai întâiu sensul de «se şopteşte», mihi
afflatur «mi se şopteşte» […], de unde apoi, forma pasivă fiind înlocuită
prin forma activă, afflo «aud (ceea ce mi se şopteşte)» şi în urmă
»găsesc«”.
3. La etimologia propusă în DA (s.v. astupa): lat. pop. *a(d)stuppare (ad +
*stuppare < stuppa „câlţi”), în CDER (s.v. astupa) se precizează că este
posibil să se fi întâlnit cu lat. *extuphare.
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4. Se admite, în general, că verbul a căpăta derivă din lat. pop. *capitare,
derivat probabil din capere, cu care se potriveşte la înţeles, sau din
caput, capita, astfel că din înţelesul de „capital” s-ar explica cel de „a
câştiga” (DA, s.v. căpăta).
5. Sextil Puşcariu (1940: 339) constata că ai s-a păstrat numai în zonele
de romanizare intensă, Banat şi Transilvania, unde se menţin alături
de ai şi cuvintele arină, nea, păcurar, sân(t).
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Gabriela Elekes

Traduceri, traducători şi ediţii ale operei
eminesciene în limba maghiară. Aspecte
ale receptării operei eminesciene în
limba maghiară până în anul 1945
Limba maghiară este a doua limbă în care a fost tradus Eminescu, prin Sándor József, în anul 1885, dar este şi limba în care
s-a tradus cel mai mult din creaţia sa. Este ştiut faptul că primele
traduceri din Eminescu apar în anul 1881 în limba germană, în
antologia întocmită de Carmen Sylva şi Mite Kremnitz.
În analiza receptării în limba maghiară a operei eminesciene
este foarte important să ne oprim asupra contextului vremii, asupra schimbărilor survenite în atitudinea faţă de literaturile popoarelor aflate în vecinătatea maghiarilor, precum şi asupra conceptului de traducere, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În
acest capitol doresc să fac doar cîteva referiri, deoarece într-un capitol separat, Aspecte ale receptării literaturii universale în limba maghiară la sfârşitul secolului al XIX-lea, voi discuta pe larg
această problematică.
Aşadar, deja în anul 1857 Ács Károly atrage atenţia asupra faptului că în timp ce în literatura maghiară apar traduceri din limba engleză, franceză, germană, aceste literaturi nu sunt interesate
de limba maghiară. Ács Károly consideră că atenţia traducătorilor ar trebui să se îndrepte spre acele literaturi care „împărtăşesc
acelaşi destin cu noi în acelaşi climat”1/ „velünk egy éghajlat alatt
egy rámába foglalva sorsunkat osztják”. Ca o confirmare a celor
afirmate, în anul 1858 apare volumul de traduceri din literatura
populară românească Virágok a román népköltészet mezejéről. La aniversarea unui centenar de la acest eveniment, Sámuel Domokos a
remarcat că a fost un act progresist în spiritul strângerii de mână
frăţeşti dintre Bălcescu şi Kossuth2.
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Fără să intrăm în polemica vremii, referitoare la actul traducerii,
merită citată explicaţia dată traducerii literare, în Marele Lexicon
Pallas: „trecerea dintr-o limbă în alta a lucrărilor literare. Pornind
de la scopul ei, traducerea nu se poate strădui decât în aceea de a
trezi acelaşi efect, acelaşi sentiment deosebit, precum originalul.
De aici rezultă că un poet poate fi tradus doar de un poet, un poet
liric, doar de un poet liric, un poet cu fantezie bogată, doar de un
poet cu fantezie bogată, iar în general, afinitatea spirituală dintre
poet şi traducător, este condiţia primordială. Traducerea transmite
produsele spirituale ale popoarelor şi are o importanţă deosebită
în istoria şi dezvoltarea literaturilor”3. Această definiţie reprezintă
o concluzie, sinteză a ceea ce a însemnat teoria traducerii la sfârşitul secolului al XIX-lea, în spaţiul cultural de limbă maghiară.
Revenind la primele traduceri din versurile eminesciene, atât
Avram P. Todor4 cât şi Sámuel Domokos5 şi Dávid Gyula6, remarcă
nivelul estetic scăzut al acestora. Trebuie totuşi să arătăm că dincolo de aceasta, ele au valoare istorică şi se bucură de circumstanţa
atenuantă acordată oricărui început.
„A-l traduce pe Eminescu în limba maghiară este o adevărată tradiţie culturală atât în Ungaria cât şi în Transilvania. Uneori
chiar o tradiţie moştenită din tată-n fiu. Iată spre exemplu două
nume binecunoscute ale literaturii maghiare: primul este al braşoveanului Lajos Áprily şi al fiului său Zoltán Jékely, iar al doilea al
familiei Szemlér: Ferenc tatăl, Ferenc fiul şi nepoata Éva Lendvay.
Toţi aceştia s-au aliniat unui şir de traducători, unii cu har, alţii
mai mult cu entuziasm, având singurul scop: de a-l face preţuit şi
iubit pe Eminescu cititorilor de limba maghiară. Şi acest şir a început încă în timpul vieţii poetului nepereche”7.
Însă de la prima traducere în limba maghiară, în 1885, sub semnătura lui József Sándor, şi apoi Laurenţiu Bran în 1889, drumul
parcurs în interpretarea poeziilor eminesciene în limba maghiară,
este sinuos. Cercetarea acestor traduceri este îngreunată de faptul
că, spre exemplu, Laurenţiu Bran semnează prima traducere cu
pseudonimul de Szamosújváry, altădată cu Brán Lőrinc. Din corespondenţa purtată cu redactorul revistei s-a putut constata că
este vorba de aceeşi persoană. Până în anul 1964 se ştia că primul
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traducător din Eminescu este Laurenţiu Bran. În numărul din luna
mai 1964 al revistei „Korunk”, Károly Engel îl anunţă pe acesta ca
fiind primul traducător, ca în numărul din octombrie Teofil Bugnariu să arate că, după traducerea în germană din 1881, al doilea
traducător este József Sándor, în limba maghiară.
În receptarea operei eminesciene distingem următoarele perioade: prima în timpul vieţii poetului, până în 1889, a doua perioadă între 1890–1945, a treia din 1945 până în 1989, iar ultima perioadă, din 1990 până în zilele noastre.
Primii traducători ai versului eminescian în limba maghiară
Referitor la primii traducători din Eminescu, Dávid Gyula8 afirmă: „Brán Lőrinc, Révai Károly sau Szőcs Géza nu pot ocupa decât
un loc modest în rândul poeţilor, şi astfel, scopul lor nobil rar se
împerechează cu succesul traducerii. Dincolo de valoarea deschizătorului de drumuri, în traducerile lor, totuşi presimţim geniul
eminescian şi citind traducerile din Luceafărul, Glossa, De ce nu-mi
vii, La Steaua, Mortua est, Mai am un singur dor, ne amintim cuvintele spuse în 1857 de Jókai: „Literatura este cea care cucereşte şi nu
subjugă, care duce steagul dincolo de hotarele geografice şi este
gazdă primitoare spiritelor nevăzute, …care obţine credibilitate
pentru propria naţiune şi totuşi poate să o împartă cu alţii”.
Primul care a deschis drumul sinuos al traducerilor lui Eminescu a fost József Sándor, care în decembrie 1885, în numărul de
Crăciun al revistei Kolozsváry Közlöny a publicat în limba maghiară
poezia Atât de fragedă/Cseresznyefa fehér virága. A urmat în anul 1889
Laurenţiu Bran cu poezia De ce nu-mi vii/Miért nem jössz?, publicată în revista Szilágy Somlyó şi semnată cu pseudonimul Szamosújváry. Până la începutul Primului Război Mondial cercetările
de până acum mai cunosc doar două nume ale traducătorilor în
limba maghiară: Károly Révai şi Szőcs Géza.
József Sándor s-a născut la Bucureşti la 16 noiembrie 1853. Tatăl său, Dénes Sándor, secui din regiunea celor Trei Scaune Secuieşti, a luptat în revoluţia din 1848 în armata condusă de genera-

202

Simpozion

lul Bem, fapt pentru care, după înfrângerea revoluţiei, a emigrat în
Ţara Românească, la Bucureşti9. Merită precizat faptul că, încă de
pe vremea revoluţiei condusă de Rákóczi, au emigrat la Bucureşti
maghiari, astfel că la mijlocul secolului al XIX-lea dispuneau deja
de un sistem instituţional. Astfel aveau biserică catolică, reformată, evanghelică, şcoală reformată, case culturale, iar din 1860 prima
revistă în limba maghiară, Bukaresti Magyar Közlöny, despre care se
ştie că a sprijinit mult pe maghiarii emigraţi acolo. József Sándor
îşi va începe studiile la Bucureşti la şcoala reformată, iar apoi va fi
elev la Şcoala generală Sfântu Sava. Între anii 1874-1884 va studia la
facultăţile de medicină şi filologie din Budapesta, Bucureşti şi Cluj.
În anul universitar 1880–1881 era student la Universitatea din Bucureşti, unde a participat şi la cursurile predate de Titu Maiorescu.
Activitatea de ziarist o începe la Cluj la Kolozsváry Közlöny, ca
ajutor de redactor între 1883–1886, încă din vremea studenţiei la
Cluj, după care va fi redactor la revista Kolozsvár până în 1891.
A avut un rol important în înfiinţarea Asociaţiei Maghiare din
Ardeal pentru Cultură Publică/Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület (EMKE), el fiind cel care a întocmit statutul asociaţiei. Va
fi secretar al asociaţiei până în anul 1889, când va fi numit secretar
general. EMKE a fost considerată cea mai mare asociaţie maghiară
din perioada dualismului, iar pentru activitatea depusă în cadrul
ei József Sándor va primi din partea lui Francisc Iosif, în anul 1911,
titlul de consilier maghiar al curţii. Din anul 1895 până în 1905 va
fi membru în parlamentul maghiar, ca deputat de Covasna. În 1921
va fi unul din fondatorii Partidului Maghiar din Ardeal/Erdélyi
Magyar Párt, iar din anul 1922 va fi unul din cei trei deputaţi maghiari în parlamentul de la Bucureşti. Persoană foarte activă pe tot
parcursul vieţii sale, la 91 de ani, la 27 decembrie 1944, când încă
se mai simţea în aer praful de puşcă, întruneşte în şedinţă EMKE,
prilej cu care va fi ales preşedintele acesteia. Va deceda în anul
următor la 6 iunie.
Berki Tímea10 precizează că la sfârşitul anilor 1890, ca deputat în
parlamentul maghiar, în autobiografia, predată cu acest prilej, nu
va mai figura locul naşterii, József Sándor nu-şi mai asumă acest
amănunt biografic.
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Din biografia sa rezultă lucruri interesante şi pentru tema de
faţă. Faptul că a avut ocazia să cunoască îndeaproape societatea
românească, cunoştea foarte bine limba română şi era interesat de
noutăţile din cultura şi societatea românească. Faptul că în perioada 1880–1881 a participat la cursurile predate de Titu Maiorescu,
personalitate marcantă a vieţii culturale şi politice româneşti, ne
conduce la ideea că József Sándor a putut să selecteze pentru traducere această primă poezie (Atât de fragedă) fie din revista Convorbiri Literare fie din volumul de poezii selectat de Titu Maiorescu
în 1883. Fiind în contact cu actualitatea societăţii româneşti, a putut afla ştirile din presă privind poetul român, boala sa, precum
şi apariţia primului volum de poezii. Este foarte posibil că József
Sándor nu a ştiut că el este primul traducător al lui Eminescu în
limba maghiară. Engel Károly (publică şi sub numele de Köllő
Károly) susţine că primii traducători ai poetului român, traduc în
mod izolat, fără să ştie unul de celălalt, aşa încât munca lor este
cunoscută doar într-un cerc foarte restrâns11.
Laurenţiu Bran / Brán Lőrinc / Szamosújváry s-a născut în anul
1865 la Tohat, comună pe valea Someşului. A urmat studiile la
gimnaziul din Sighetu Marmaţiei în anul 1886, iar apoi şi-a continuat studiile la seminariul teologic din Gherla, pe care l-a absolvit
în 1890, an în care a fost şi hirotonit ca preot. Este fratele mai mic
al memorandistului Emil Bran şi văr cu poetul şi pedagogul Petre
Dulfu, autorul Isprăvilor lui Păcală. Laurenţiu Bran este membru
activ în ASTRA, înfiinţează biblioteci poporale în satele din zonă
şi organizează cursuri de alfabetizare a adulţilor. Redactor-şef, iar
mai târziu editor al revistei Sălajul (1920–1929, 1933).
Prima poezie tradusă de acesta în 1889 şi semnată cu pseudonimul Számosújváry este De ce nu-mi vii/Miért nem jössz? şi a fost
publicată în revista Szilágyi Somlyó/Şimleul Silvaniei. A fost un traducător foarte prolific, publicând aproape săptămânal câte o poezie. Astfel la prima sa traducere din Eminescu se mai adaugă Melancolia, Távol tőled/Departe sunt de tine, Elválás şi Bűvös vadász/Făt
Frumos, iar acestea sunt cele cinci poezii traduse de Bran încă în
timpul vieţii poetului, aşa cum subliniază şi Sámuel Domokos12.
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Până la sfârşitul anului 1890 va mai traduce şi publica Somnoroase păsărele/Jó éjszakát. În următorul an va continua cu traducerile
Mikor eszembe jutsz/Şi dacă amintirile, Idő hullámiból/Din valurile vremii, iar în 1894 Nem értesz meg. Berki Tímea afirmă că în comparaţie
cu József Sándor, despre care nu cunoaştem ecouri din presa vremii, în ceea ce priveşte traducerea din Eminescu, despre Laurenţiu
Bran ştim că presa română ia cunoştinţă de traducerile lui. În anul
1890 în revista Tribuna numărul 143, la rubrica Notiţă literară sunt
prezentate traducerile lui Bran şi părerea redactorului despre sarcina traducătorului: „acei români cu carte pot satisface care şi în
ungureşte mânuiesc cu înlesnire condeiul”13.
Sámuel Domokos subliniază în legătură cu primele traduceri
ale lui Bran, că nici ca valoare estetică nu sunt de neglijat: „nivelul traducerilor au contribuit la aprecierea versurilor eminesciene,
din partea cititorilor maghiari”14. Munca asiduă de traducător a lui
Bran a culminat cu antologia Román Költőkből/Din poeţi români publicată împreună cu Károly Révai, în 1910.
Károly Révai s-a născut la Cluj, la 2 octombrie 1856. Familia sa
era de origine germană, tatăl său a luptat în revoluţia maghiară
de la 1848. A studiat la gimnaziul piariştilor din Cluj, iar apoi la
gimnaziul catolic din Braşov. În anul 1881 şi-a întrerupt studiile de
la Facultatea de Filologie din Cluj şi a devenit funcţionar la minele
din Săcărâmb. A fost redactor la mai multe reviste din provincie15.
„A ştiut perfect româneşte, a avut nu numai întinse legături de prietenie cu românii, ci a căutat să facă cunoscute poporului maghiar
producţiile spirituale româneşti şi în special literatura românească. Mai ales pentru această activitate de tălmăcitor al poeziei româneşti a fost ales membru al Societăţii Literare Ardelene în anul
1905, iar în anul 1910 a fost ales membru al Petőfi Társaság/Societăţii
Petöfi din Budapesta, tot ca un omagiu pentru traducerile din autori români. A fost solicitat public de Societatea Literară Ardeleană
să-şi intensifice activitatea în această direcţie. A tradus din Coşbuc,
din Petru Dulfu, Goga, Emil Isac, Matilda Cugler Poni, din poezia
populară, dar cel mai drag poet i-a fost Mihai Eminescu”16.
Kiss Ernő îl aprecia astfel: „A fost un traducător competent al
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celor mai mari poeţi români. Înţelegea la perfecţie limba română,
ştia să se transpună cu totul în visteria bogată a sentimentelor şi
ideilor şi ştia să tălmăcească cu suflet poetic toate frumuseţile poeziilor originale. Puterea sa imaginativă poetică pătrunde până în
străfundul versului de tradus, identificându-se cu poetul originalului, îl crează din nou în limbă nouă, întreţesând cu frumuseţile
specifice ale acesteia versul străin”17.
Receptarea poeziei eminesciene în volume între 1889–1944
Prima antologie de poezii, Román Költőkből/Din poeţi români, în
care sunt publicate, în limba maghiară, şi poeziile lui Eminescu
apare în anul 1910, la Baia Mare, sub îngrijirea lui Károly Révai şi
Laurenţiu Bran. Prefaţa este semnată de Gheorghe Moldovan care
afirmă: „deşi modest acest volum este spre lauda autorilor săi, dar
nu numai pentru că îmbogăţesc literatura maghiară, ci şi pentru
că ne arată calea spre cunoaşterea reciprocă, pe care ar trebui să
păşim cât mai mulţi”. Cele 21 de traduceri din Eminescu, semnate
de Laurenţiu Bran „sunt în progres faţă de cele ale celorlalţi amatori, dar şi la el precumpăneşte intenţia cinstită asupra realizării
artistice”18. Mult mai apreciate sunt traducerile lui Révai. Iată cum
îl apreciază Kiss Ernő în revista multiculturală (avea articole în
patru limbi) Cultura, care a fost redactată între 1922–1924, la Cluj:
„În fiecare din traduceri se poate simţi inspiraţia poetului originalului. Este aproape clasică traducerea poeziei Mortua est, redarea
plină de înţelegere, agitată ca adâncul mării şi totuşi fin cizelată, a
durerii zguduitoare, pierdută în deznădejde. A fost un traducător
competent al celor mai mari poeţi români”. Aprecieri mai rezervate asupra traducerilor lui Révai face Ioan Chinezu: „A fost mai
puţin înrudit cu adâncimea metafizică eminesciană şi cu subtila
muzică în surdină, şerpuitoare printre rânduri, dar trebuie amintită traducerea minunată a elegiei Mai am un singur dor19.
Avram P. Todor compară versiunile traducerilor lui Bran şi Révai
la poeziile Mortua est, De ce nu-mi vii, Somnoroase păsărele, De câte ori
iubito, Departe sunt de tine, Mai am un singur dor, Din valurile vremii.
A. P. Todor arată că Bran este mai credincioas textului, în timp ce
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Révai mai fidel poeziei: „Având în vedere că textul este numai un
mijloc pentru trezirea sensibilităţii poetice, valoarea adevărată a
poeziei constituind-o originalitatea sentimentului exprimat, se va
admite superioritatea acelui traducător care redă această valoare,
nu a celui credincios orbeşte textului. Idealul ar fi ca traducerea
să fie credincioasă din toate punctele de vedere originalului, dar
acesta este un ideal foarte greu de atins.”20. Revai rămâne, în opinia lui Todor, cel mai bun traducător al lui Eminescu în literatura
maghiară până la izbucnirea Primului Război Mondial. A urmat
războiul cu dezlănţuirea altor sentimente decât cele poetice. Nu a
mai fost posibil schimbul de bunuri culturale între români şi maghiari, astfel a urmat o perioadă de câţiva ani în care silent musae.
De atâtea ori de-a lungul vremii ne-am convins de înţelepciunea şi
adevărul ascuns în inter arma, silent musae. Dar tot aşa de adevărat
este că şi post arma silent musae. Cel puţin un timp, până când
câmpurile de bătaie sunt acoperite iarăşi de grâne sau de pacea
florilor de câmp. E nevoie de potolirea resentimentelor politice,
pentru ca schimbul de valori sufleteşti să se înfiripeze iarăşi.
Destrămarea Imperiului austro-ungar şi formarea unor state
noi, va răsturna ordinea de până atunci. În perioada 1920–1948,
faţă de perioadele precedente, traducătorii au fost personalităţi de
seamă ale literaturii maghiare: Jenő Dsida, Gáldi László, Áprily
Lajos, Kiss Jenő, Szemlér Ferenc, Finta Gerő, Franyó Zoltán. Astfel,
ei au ales pe principiul estetic din creaţiile poeţilor români: Vasile
Alecsandri, Mihai Eminescu, George Coşbuc, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Octavian Goga, Ion Minulescu. Cele mai importante
volume sunt: în 1922, Új román Költők antológiája/Antologia noilor
poeţi români, traducerile lui Sándor Keresztúry, în 1924, Szerelmes
kert, Modern román költők/Grădina îndrăgostită, Poeţi români moderni,
traducerea Tivadar Fekete, în anul 1925, Átültetett virágok/Flori resădite, traducerea Piroska Kiss, în 1928, Műfordítások román költőkből/
Tălmăciri din poeţi români, volum redactat de Árpád Bitay, în acelasi an, Gáldi (Göbl) László, Műfordítások, în 1930, Klasszikus kert/
Grădina clasică, Régi román költők antologiája/Antologia poeţilor români
vechi, traducere Tivadar Fekete, în 1939, Eminescu költeményeiből/Din
creaţiile lui Eminescu, de Gerő Finta, în 1940, Mai román költők/Poeţi
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români de azi, traducerea Ferenc Szemlér, în 1947, Eminescu válogatott
versei/Eminescu versuri alese, volum redactat de Jékely Zoltán.
Publicată la Cluj în anul 1930 Klasszikus kert/Grădina clasică/Régi
román költők antológiája/Antologia poeţilor români vechi cuprinde traducerile lui Tivadar Fekete, iar între cei 17 poeţi români traduşi
se numără şi Eminescu cu 11 poezii: De-or trece anii, Ce voi, Venin
şi Farmec, La steaua, Glossa, Singurătate, Veneţia, Noaptea, Melancolie, Luceafărul, Din noaptea. Iată ce afirma în prefaţa acestui volum,
însuşi traducătorul: „Eminescu este cea mai marcantă apariţie în
literatura română. Fantezia inepuizabilă şi stilul său îl pun alături
de cei mai mari lirici. A învăţat de la marii maeştri ai filozofiei
germane, sufletul i s-a scăldat în trecutul poporului său şi poetul
Luceafărului şi al Satirelor s-a ridicat deodată pe înălţimile încă neajunse ale literaturii româneşti de totdeauna”21.
Avram P. Todor, în cartea sa, redactată de Dávid Gyula22, afirmă: „Traducerile domniei sale sunt potrivite, dar nu au căldura
comunicativă. Încercând o comparaţie între Luceafărul în versiunea
Mariei Berde şi Luceafărul tradus de Fekete Tivadar, cumpăna se
va apleca hotărât de partea d-nei Berde. La dl. Fekete sunt prea
multe umpluturi, parcă ocoleşte greutăţile. La fel se întâmplă şi cu
celelalte traduceri, lipsite de preciziunea şi muzicalitatea specific
eminesciană”. Iată câte un fragment din cele două variante:
Textul Máriei Berde:		
,,Volt egyszer, hol nem volt, mikép
A mese szava mondja,			
Császári háznak csodaszép,		
Tündőklő hajadonja.			
Szülőinek egy sarja volt,		
És mindennek közt drága,		
Mint szűz a szentek,			
s mint a hold				
A csillagok sorába:”			

Tivadar Fekete:
„Volt egyszer egy tündéri lány,
Zsongják mondák és mesék,
Volt egyszer_– egy álom talán –
Királyi vér, csodaszép.
Egyetlen gyermek volt e lány,
Tiszta minden szűz között,
Szent szűz a szentek oldalán,
Hold a csillagok fölött.”

Merită să arătăm faptul că prima traducere a Luceafărului îi aparţine lui Laurenţiu Bran în anul 1910, apoi, până în 1944, după cum
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urmează: în anul 1926 cea a Mariei Berde şi a lui Áprily Lajos, în
anul 1930 cea a lui Tivadar Fekete, iar în 1931 varianta lui Sándor
Kibédi.
Pentru perioada 1920–1947 trebuie să subliniem importanţa apariţiei a trei volume de traduceri din Eminescu: în 1934 volumul
Sándor Kibédi, Eminescu összes költeményei/Eminescu opere complete,
în 1939, Eminescu költeményeiből/Din creaţiile lui Eminescu, de Gerő
Finta, 1947, Eminescu válogatott versei/Eminescu versuri alese, volum
redactat de Jékely Zoltán.
Volumul lui Sándor Kibédi, Eminescu összes költeményei/Eminescu
opere complete, a fost editat la Editura Cărţile Ardealului Nou, iar
editorul Ştefan Illés Győri arăta încă din prefaţă că intenţiona să
prezinte cititorilor maghiari opera „marilor scriitori şi poeţi români, fiind convinşi că servim în felul acesta opera politică de
împăciuire şi de apropiere între Ungaria şi România.”23 Editorul
preciza că Sándor Kibédi „născut din tată român şi având în vine
sânge autentic românesc, a fost un trimis al destinului pentru a
fi interpretul perfect al lui Eminescu. Trei ani a lucrat la această
operă, identificându-se complet cu lumea de vis a lui Eminescu”.
După prefaţa editorului urmează „predoslovia traducătorului”:
„Am terminat lucrarea cu credinţa că am reuşit cel dintâi din mijlocul naţiunii pentru care s-a făcut această traducere, să pătrund
în desişul lumii lăuntrice a lui Eminescu, să mă apropiu de El, să-l
îmbrăţişez şi să-l înconjor în giulgiul sufletului meu viu. Am căutat să păstrez cât mai fidel, nu numai fondul, ci şi forma. Lucrul
acesta nu mi-a fost greu, mai ales că din partea tatălui meu, în
vinele mele curge şi sânge românesc. Posedând limba română, am
putut să păstrez nealterate şi în limba maghiară toate nuanţele şi
fineţele de versificaţie ale lui Eminescu, pe care un traducător străin de limba românească nu le poate sesiza”. Kibedi şi-a exprimat
cu acest prilej intenţia de a inaugura seria de Cărţi noi ardelene prin
care urmărea o nouă misiune culturală a scriitorilor maghiari din
Ardeal, de a promova apropierea culturală între majoritate şi minorităţi. În acest context Avrâm P. Todor remarca: „deci traducerile
apar puse în slujba unui ideal cu sferă mai largă decât literatura.”24
Autorul îşi propunea să facă cunoscut publicului maghiar toa-
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te poeziile eminesciene cunoscute la vremea respectivă. În volum
erau 79 de poezii, dintre care 27 din ele erau traduse pentru prima
dată în limba lui Petőfi. Traducerea a fost anunţată în revistele româneşti Hyperion şi O lume nouă în 1932, iar în 1933 în Viaţa literară.
După apariţie volumul a fost elogiat ca un adevărat eveniment literar în Societatea de mâine din anul 1934, nr 6–7. În aceste prezentări
se anunţa că traducătorul a mai publicat traduceri din lirica românească. Ulterior Kibédi a mai publicat două volume: Ovidiu Cotruş
versek/ Versuri Ovidiu Cotruş în 1935, iar apoi o traducere a poeziilor
lui Octavian Goga, Költemények/Poezii, în 1938.
Însă criticile la adresa acestui volum nu au întârziat să apară.
Sándor Korvin, colegul lui Kibédi în revista marxistă Korunk, deschide şirul acestora, ele continuând cu József Kovács în Ellenzék,
László Makkai în Erdélyi Helikon, Gáldi László în Vasárnap, iar
profesorul György Kristóf în revista Mihai Eminescu. „Încercarea
de pionerat merita însă mai multă simpatie din partea confraţilor
clujeni.”25 I s-a reporoşat în primul rând nerespectarea cronologiei
poeziilor şi titlul prea promiţător sau pompos de „opere complete”. Să nu uităm că pe vremea lui Kibédi cam atâtea poezii erau
cunoscute, câte tradusese el. În pofida ostilităţii unei părţi a criticii
a fost remarcată totuşi importanţa gestului în sine. A traduce 79 de
poezii era o performanţă demnă de invidiat la acea vreme. Dacă ne
gândim că în 1939 Gerő Finta a publicat un volum cu 36 de traduceri Eminescu, iar Editura de stat a lansat în 1950 un volum omagial cu doar 52 de poezii, în ediţie bilingvă, deci din această perspectivă efortul lui Kibédi rămâne demn de luat în consideraţie.
Criticul József Kovács afirma: „salut cu bucurie poeziile complete ale lui Eminescu pe piaţa literară maghiară şi sunt convins că
ungurii, citindu-i versurile, vor dovedi că iubesc, cinstesc şi preţuiesc tot ceea ce este frumos, drept, bun, fie acela dar al majorităţii,
fie al minorităţii. Unguri, citiţi pe Eminescu! fiindcă prin el sufletul se înnobilează şi prin cunoaşterea acestui geniu al poeziei ne
apropiem de poporul frate român”.26
Nici Gáldi, cunoscutul profesor şi eminescolog, nu a rămas fără
replică la apariţia acestui volum de traduceri.„Este de netăgăduit
că poezia lui Eminescu este reprezentarea cea mai de seamă şi cea
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mai europeană a spiritului românesc. Lira sa limpede ca şi cristalul irumpe din podoabele ascunse ale sufletului, care au fost şlefuite până la perfecţiune artistică de intelectul uman. Romantic etern
şi totuşi un temperament poetic de nuanţă intelectuală, această dualitate se manifestă foarte rar în forma perfectă, ca la Eminescu”27.
După această prezentare minuţioasă, afirmă pe bună dreptate ce
mare responsabilitate înseamnă a reda într-o limbă străină forma
interioară şi exterioară a acestei bogăţii complicate: „Pe de o parte
sinceritatea lirică, valurile sentimentale care irump din subconştient dincolo de obişnuitele dezvăluiri lirice, pe de altă parte ritmica
foarte exactă şi bogată (motive care revin mereu în lirica eminesciană). Responsabilitatea exprimării unei limbi jucăuşe, deschisă
la prima vedere, dar de fapt adâncă precum oceanul”. Gáldi recunoaşte: cu aceste gânduri a luat în mână traducerile lui Kibédi. El
îi reproşează că deşi a promis toate creaţiile, este foarte departe de
acest lucru: „nu lipsesc numai cele mai multe din postumele eminesciene, dar şi versuri scrise între 1865–1869, din perioada tânără.
Acestea fiind foarte importante în ceea ce priveşte formarea poetului. Unele ar fi trebuit să figureze şi să fie cunoscute publicului
maghiar, pentru că au văzut lumina tiparului la revista lui Iosif
Vulcan”28.
Critică de asemenea faptul că lipseşte Speranţa, care ar putea fi
considerată prima din poeziile filozofice şi că nu a respectat apariţia cronologică a poeziilor lui Eminescu şi de aceea nu se poate
face o analiză a formării personalităţii poetului. „Aceasta ar fi dat
adâncime şi perspectivă. Nu e încadrat nici în atmosfera societăţii.
Versurile sunt lăsate orfane, să vorbească despre ele însele”29. Şi
Gáldi şi Kristóf György dau liste impresionante de traduceri greşite de versuri, de neînţelegeri de text. Iată una din obiecţiile lui
Gáldi: „Ce te legeni codrule nu poate fi tradus în ungureşte prin
Miért rengesz rengeteg, aceasta fiind o expresie neobişnuită şi dialectală. Floare albastră, reprezintă un simbol al depărtărilor albastre,
nu poate fi redată cu banala Búzavirág (floare de grâu, albăstrea) fiindcă prin această simplificare se omite tocmai elementul esenţial
al imaginii: indicarea culorii”.
Gáldi ajunge la concluzia că e de dorit ca un adevărat poet ma-
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ghiar să întreprindă tălmăcirea poeziilor lui Eminescu, studierea
şi pătrunderea lor fiind indispensabilă pentru cunoaşterea sufletului românesc. Cu toate aceste critici întemeiate, Gáldi recunoaşte
că meritul lui Kibédi este de a fi fost cel dintâi care a dat cititorilor
maghiari prima traducere aproape integrală a lui Eminescu. „Căci
Eminescu nu este deloc lipsit de tovarăşi în literatura maghiară,
are atâtea note comune cu Vörösmarty, Reviczky, Vajda încât aceşti
poeţi pregăteau oarecum aprecierea poeziei lui Eminescu din partea maghiarilor. Uneori putem bănui în Eminescu şi tonalitatea lui
Madách, care prin traducerea lui Goga a pătruns acum în circulaţia sângelui vieţii literare româneşti. Ştafetele colaborării spirituale
pe deasupra popoarelor şi epocilor străbat astfel prin vijelia urii,
pentru aceasta recunoştinţă pionierilor, recunoştinţă bunăvoinţei
ostenitoare, recunoştinţă lui Alexandru Kibedi”30.
Un alt critic, László Makkai, după o recenzie tot aşa de severă
ca cea a lui Gáldi, termină astfel observaţiile: „Toate acestea dau
o icoană descurajatoare, în parte nedreaptă, căci cartea lui Kibedi reprezintă ceva mai mult decât greşelile înşirate. E suficient să
o comparăm cu o mare parte din traducerile anterioare şi să ne
convingem că totuşi e mai aproape de poezie decât alţi înaintaşi.
De abia dac-ar fi ceva de adăugat la unele versuri şi ar fi bune. Numai graţia şi înţelegerea marilor noştri traducători: Áprily, Berde,
Franyó, Kádár n-o pot ajunge”31.
În studiul său despre Eminescu, Kristóf György, va respinge traducerea lui Kibédi, spunând că primii traducători, Szőcs şi Révai
„au reuşit să redea mai bine muzicalitatea, lirismul, armonia, atmosfera specifică lui Eminescu”32.
De o primire mult mai bună s-a bucurat volumul de traduceri
apărut tot la Cluj în 1939, Eminescu költeményeiből/Din creaţiile lui
Eminescu, de Gerő Finta, care a făcut parte şi din cercul revistei
Pásztortűz. Volumul cuprinde 35 de traduceri, cele mai reuşte fiind
poeziile mai scurte. După mărturisirea autorului, volumul apare
cu ocazia comemorării a cincizeci de ani de la moartea poetului:
„o cărticică omagiu umil adus mărimii sale neatinse.”
În revista Pásztortűz din 1939 István Szabó remarcă că dintre
cele două concepţii fundamentale ale atelierului de traducător,
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transpunerea şi traducerea propriu-zisă, procedeul lui Finta ţine
de a doua. „Este atent, cu pretenţie la fidelitatea textului şi mai
curând renunţă la pompa aparentă a practicelor transpunătorilor
decât să sacrifice imaginea sau tonul originalului. Întrebuinţează
limba poetică maghiară într-aripată din şcoala lui Arany. Mai reuşite sunt cântecele şi în genere poeziile mai mici ale lui Eminescu,
precum: Revedere, Veneţia, De ce nu-mi vii, Şi dacă…, După ce atâta vreme, Răsărit de lună, Dorinţa. Imaginea originală în versurile
acestea străluceşte aproape nealterată şi prin această însuşire poate
în chipul cel mai promiţător să-şi apropie cititorul maghiar necunoscător al limbii române, de poezia lui Eminescu. Prin virtuţile
sale, traducerea lui G. Finta este un câştig serios al literaturii de
traduceri ardelene”33.
Şi din partea lui Árpád Bardócz se bucură de o critică pozitivă:
„Gerő Finta s-a angajat cu adâncă smerenie şi modestie să tălmăcească măreţia lui Eminescu. În timpul lucrului de multe ori a simţit că şi-a propus un lucru peste putinţă. Dar nu a renunţat şi iată
că strădania lui nu a fost zadarnică. Din limba română nu avem
multe traduceri, astfel el umple un gol. Însă traducerile lui merită
laude şi pentru calitatea lor, lasă să se întrevadă că un poet deosebit a fost tălmăcit în limba maghiară”34.
Trebuie precizat faptul că după Primul Război Mondial începe o
nouă epocă în istoria relaţiilor literare româno-maghiare. Aşa cum
afirmă şi Dávid Gyula: „scriitorul maghiar transilvănean devine
deodată scriitor minoritar care trebuie să găsească un sens nou
scrisului său. Şi o componentă foarte importantă a acestui sens
nou este descoperirea misiunii sale de a fi mediator spiritual între
cultura maghiară şi cea română. Astfel, începe o nouă şi extrem
de fecundă perioadă pentru tălmăcirea valorilor literaturii române
în limba maghiară. Literatura maghiară era cuprinsă, încă de la
începutul secolului XX, de vraja marelui curent modernist (denumit apusean după revista Nyugat care i-a grupat pe reprezentanţii
acestuia), curent care a impus între altele şi o înaltă exigenţă estetică, o măiestrie a formei, cizelată şi prin tălmăcirea celor mai înalte
valori ale literaturii europene contemporane. Poeţii maghiari din
Transilvania în mare parte erau ataşaţi acestui curent, i-au însu-
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şit exigenţa şi măiestria poetică, astfel tălmăcirea literaturii române în perioada interbelică va atinge un nivel literar nemaiîntâlnit
până atunci”35.
Astfel, după 1918 începe o nouă etapă şi în receptarea în limba
maghiară a lui Eminescu. O generaţie nouă de poeţi-traducători
vor transpune versul eminescian: Jenő Dsida, Gáldi László, Mária
Berde, Finta Herő, Tamás Enőd, Oláh Gábor, Áprily Lajos şi László
Szábedi. Putem să amintim că în această perioadă apar adevărate
bijuterii: Glossa în adaptarea lui Jenő Dsida, valoroasa transpunere
a Luceafărului de Áprily Lajos sau inegalabila De ce nu-mi vii de
Géza Kepes.
Iată cum apreciază această perioadă o altă personalitate maghiară, Kristóf György, într-un studiu amplu publicat în anul 1935 în
Erdélyi Tudományos Füzetek/Caietele ştiinţifice din Ardeal: „După 1918,
interesul şi curiozitatea care erau trezite faţă de literatura română,
sub influenţa factorilor dinamici în curs de realizare, au căpătat
deodată conţinut precis. Astăzi generaţia maghiară sub treizeci de
ani din România în baza studiilor din şcoală, cunoaşte precis şi
temeinic literatura română, dar şi generaţiile mai în vârstă s-au
întors cu un interes tot mai stăruitor spre realizările spirituale româneşti. Acest interes este dovedit prin faptul că ziarele, revistele şi teatrele noastre (a se înţelege cele maghiare) ţin în circulaţie
permanentă produsele poeziei româneşti. În afară de aceasta, nenumărate antologii maghiare au dat grai poeţilor români. Árpád
Bitay a scris şi în limba maghiară istoria literaturii române. Nu
există în România nici un intelectual maghiar care să nu considere ca ceva foarte necesar cunoaşterea literaturii şi vieţii spirituale
româneşti. Pentru noi aceasta nu este numai o desfătare de ordin
artistic, ci şi o problemă vitală”36.
După încetarea celui de al Doilea Război Mondial, va începe o
nouă perioadă şi în istoria receptării maghiare a lui Mihai Eminescu, pornind de la faptul că şi relaţiile literare româno/maghiare
vor funcţiona pe baze ideologice noi. Aceste relaţii servesc la o mai
bună cunoaştere, dar pe de altă parte au un caracter propagandistic.
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