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Maria Berényi

Gazetele ºi calendarele poporale
ale lui Dimitrie Birãuþiu, proprietarul
Tipografiei „Poporul român”
din Budapesta
Budapesta a dispus, în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, de o presã
activã, care a avut o arie largã de acþiune în comunitatea româneascã din Ungaria
ºi Transilvania: politicã, social-economicã, culturalã ºi literarã. Ea a modelat
conºtiinþa publicã româneascã în spiritul valorilor culturii româneºti ºi al marilor
aspiraþii de libertate ºi unitate naþionalã. Influenþa presei din capitala Ungariei
asupra spiritului public românesc a avut un rol educativ imens, prin formarea
unor curente de opinii culturale sau politice. Funcþia naþional-culturalã a presei
româneºti din Budapesta a dobîndit aspecte particulare de la un organ de presã
la altul, în funcþie de timp ºi de conjuctura politicã.
Cãtre sfîrºitul secolului al XIX-lea, revistele poporale s-au înmulþit considerabil
ºi la Budapesta, pe lîngã cele de interes general, enciclopedic, apãrînd ºi altele,
cu un profil diversificat (pedagogic, literar, agricol, economic), care s-au adresat
strict unor anumite cercuri de cititori. Revistele poporale au avut o mare
importanþã în epocã. Pe lîngã potenþialul cultural (contribuþii literare, articole
legate de economie ºi ºtiinþã, comentarii politice, etnografie ºi folclor, la care
se leagã o iconografie de o valoare incontestabilã), revistele acestea au luptat
pentru pãstrarea limbii, portului ºi datinilor strãmoºeºti. Au avut valenþe
educative, fiind un mijloc de cultivare a valorilor culturii naþionale. Însemnãtatea
acestora a constat tocmai în faptul cã au fost publicate pentru mase largi de
cititori, care acum fãceau primii paºi spre o viaþã culturalã naþionalã, ducînd
luminã ºi grai românesc în cele mai îndepãrtate sate ºi cãtune.

Viaþa ºi activitatea lui Dimitrie Birãuþiu
Dimitrie Birãuþiu ºi-a cîºtigat merite deosebite în publicistica româneascã din
fosta monarhie austro-ungarã. La marea lui tipografie Poporul român din
Budapesta s-au editat cele mai importante ziare, reviste, cãrþi ºi alte publicaþii
româneºti. La el, a fost locul de întîlnire al românilor veniþi din toate pãrþile. Aici
au conferit între ei fraþii din România cu cei de dincoace de Carpaþi, cãci era un
loc mai ferit de ochii vigilenþi ai oficialitãþilor bãnuitoare. D. Birãuþiu a fost
omul de legãturã între ei.1
El a scos ºi a redactat cele mai rãspîndite publicaþii periodice pentru toþi
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cititorii din imperiul habsburgic, ca de pildã: cotidianul Poporul român, de
mare tiraj, cu suplimentele sãptãmînale: Foaia ilustratã ºi revista satiricã Cucu,
mult apreciatã de cititori, apoi Calendarul poporului român, care a apãrut, în
fiecare an, în mai multe zeci de mii de exemplare ºi a fost foarte rãspîndit
printre þãrani, difuzându-se în nenumãrate sate.
Cei mai numeroºi abonaþi ºi cititori i-a avut Dimitrie Birãuþiu în satele bãnãþene,
de care s-a simþit strîns legat ºi prin mulþimea colaboratorilor. Din cotidinaul
Poporul român s-au desfãcut zeci de mii de exemplare, printr-o reþea bine
organizatã. Distribuirea a fost asiguratã chiar de þãranii din fiecare sat. Nu era
comunã importantã, în care sã nu se fi difuzat cel puþin o sutã de exemplare. De
asemenea, a fost remarcabilã ºi colaborarea þãranilor condeieri, îndeosebi a
celor din Banat, care au publicat articole, reportaje, prozã ºi versuri, în diferitele
reviste ºi ziare scoase de Dimitrie Birãuþiu.2
A fost atît de iubit ºi de popular în Banat, încît, ori de cîte ori a venit printre
prietenii lui bãnãþeni, a fost pretutindeni primit cu stimã ºi dragoste.
Azi, cine vrea sã cerceteze începuturile literaturii scrise de condeierii plugari,
trebuie sã rãsfoiascã atent colecþiile publicaþiilor lui Dimitrie Birãuþiu apãrute la
Budapesta. Mulþimea creaþiilor în prozã ºi versuri ale þãranilor, în special ale
celor din Banat, au gãsit ospitalitate în aceste periodice.
Dimitrie Birãuþiu a fost stimat ºi de toþi conducãtorii Partidului Naþional Român.
La el s-a tipãrit organul partidului cu titlul Lupta. El a fost un fel de polarizator al
tuturor acþiunilor româneºti. Totul a trecut prin tipografia lui: invitaþii, programe,
dãri de seamã, cuvîntãri, necroloage ºi orice fel de publicaþii, care aveau legãturã
cu viaþa ºi manifestaþiile româneºti din capitala Ungariei.
La tipografia lui, care a fost un fel de al doilea sediu, neoficial, ºi, poate,
deghizat al parlamentarilor români din dieta maghiarã, obiºnuiau sã vinã aleºii
poporului sã se întreþinã cu alegãtorii români din toate pãrþile Transilvaniei ºi
Banatului, care se deplasau la Budapesta pentru interese de ordin public.
Chestiunile particulare le-a rezolvat cu bunãvoinþã ºi cu dragoste chiar Dimitrie
Birãuþiu, fãrã sã fi fost deputat însã avînd relaþii la diversele ministere. Au venitla
el oameni necãjiþi, ºi el pe toþi i-a ajutat. În localurile tipografiei a aranjat chiar
un despãrþãmînt, amenajat cu cele necesare pentru dormit, pentru cazarea
acelora, care nu aveau posibilitãþi, sa tragã pe la un hotel ºi care îi solicitau ºi
sprijinul pentru rezolvarea problemelor lor, la diferite ministere. D. Birãuþiu
alerga în fiecare dimineaþã cu aceºti þãrani pe la diferite autoritãþi, ca sã nu-i
lase singuri, ca sã nu se rãtãceascã prin labirintul strãzilor necunoscute de ei, ºi
mai ales ca sã nu cadã victimã unor înºelãtori, din cauzã cã nu cunoºteau limba
maghiarã. El le-a plãtit toate cheltuielile de transport ºi, uneori, chiar ºi de
întreþinere, dacã trebuiau sã stea mai multe zile la Budapesta, fãrã sã le cearã
ceva în schimb. Birãuþiu a devenit o figurã legendarã ºi de aceea l-au iubit ºi
apreciat foarte mulþi oameni. Aºa se explicã faptul cã ziarul Poporul român ºia extins tot mai larg aria de rãspîndire ºi a ajuns la un tiraj, pe care nici o altã
publicaþie româneascã nu l-a putut atinge pe teritoriul fostei monarhii.3
Dimitrie Birãuþiu a editat în tipografia lui din Budapesta cele mai multe cãrþi
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ale scriitorilor români din Transilvania ºi
Banat. La el au apãrut în 1908 versurile
în grai bãnãþean ale lui George Gîrda din
Fãget, într-un volum intitulat Bãnatu-i
fruncea. A avut utilaje moderne de
poligrafie. Revista Luceafãrul, organul
literar a Societãþii Studenþeºti „Petru
Maior”, publicatã la începutul apariþiei
în Budapesta ºi tipãritã de Birãuþiu, este
o dovadã de superioarã realizare graficã.
Dimitrie Birãuþiu s-a nãscut la 12
septembrie 1875, în comuna Ghioroc,
judeþul Arad, din pãrinþi þãrani sãraci.
Dupã terminarea celor 6 clase primare
din comuna natalã, a vrut sã plece la
ºcoalã, la Arad, cu dorinþa de a se face
învãþãtor. Pãrinþii s-au împotrivit, iar el a
fugit de acasã. Trecînd prin multe
peripeþii, a reuºit, contrar voinþei
George Gârda
pãrinþilor, sã ajungã la Arad ºi sã fie cazat
la internatul Preparandiei, unde elevii l-au primit cu simpatie. Printre ei se afla
ºi Ioan Vidu, care l-a luat sub octrotirea sa. Tinerii normaliºti i-au dat cãrþi de
citit, iar Vidu l-a învãþat sã cînte la vioarã. Era încã prea mic, ca sã poatã fi primit
la ºcoala pedagogicã ºi n-avea primele patru clase secundare, pe baza cãrora
putea fi admis la cursurile de dascãli. Acasã, de unde fugise, nu mai putea sã se
întoarcã. Ca sã nu-ºi piardã timpul degeaba, ziua trebuia sã meargã la tipografia
diecezanã, ca sã facã ucenicie, iar seara la internat. Aºa au trecut anii, ziua
învãþînd meseria de tipograf, iar seara completindu-ºi studiile, cu ajutorul viitorilor
învãþãtori.
Cînd a împlinit vîrsta, Dimitrie Birãuþiu, ajuns ºi calfã de tipograf, n-a mai vrut
sã se facã învãþãtor. Visa o imprimerie proprie, unde sã scoatã un ziar, prin care
sã-i înveþe pe þãrani, sã iubeascã cititul. Episcopul Ioan Meþianu, care l-a ajutat
tot timpul, fiind numit mitropolit la Sibiu, l-a luat pe Birãuþiu cu el ºi l-a plasat sã
lucreze în tipografia arhidiecezanã. Dupã un an ºi jumãtate, vãzînd marea
dragoste a lui Birãuþiu pentru aceastã meserie ºi dorinþa lui de a-ºi îngheba o
imprimerie proprie, mitropolitul l-a trimis la Budapesta, într-o mare tipografie,
pentru studii de specializare. Dimitrie Birãuþiu a rãmas definitiv în capitala
Ungariei. Cu ajutorul bãnesc primit, a reuºit sã punã bazele unui început de
tipografie, care i-a îngãduit sã publice, încã din anul 1901, ziarul Poporul român.
Prima tipografie a fost modestã, dar treptat, prin achiziþii de noi maºini,
cumpãrate de ocazie, ºi-a lãrgit spaþiul ºi potenþialul, încît, din an în an, s-a
dezvoltat în aºa mãsurã, cã a devenit o întreprindere poligraficã, cu mari
posibilitãþi de tipãrire. Dupã ºapte ani de la fondare, Dimitrie Birãuþiu a avut
deja o maºinã rotativã, o maºinã planã electricã, turnãtorie ºi tot utilajul necesar.
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Toate le-a cumpãrat, în rate, de la Berlin,
prestînd el, împreunã cu familia lui, o
muncã trudnicã, pentru plata acestor
rate. În anul 1916, cînd a fost complet
achitat ºi a scãpat de datorii, s-a
îmbolnãvit de nervi ºi a fost internat la
spitalul Lipótmezõ din Buda, unde a
murit la 12 iunie 1918.
Ziarul lui a mai apãrut, cu titlul Foaia
poporului român, încã doi ani dupã
Unire, avîndu-i ca redactori pe Leonard
Paukerow ºi pe Grigore Iorga, ultimul
un vechi colaborator al lui Birãuþiu4 din
ªoºdea.

Revistele editate ºi redactate
de cãtre Birãuþiu
Dupã cum am vãzut, Birãuþiu nu a fost
un simplu tipograf. El a scos ºi redactat
mai multe reviste ºi publicaþii. Prima, la
care ne vom referi, este publicaþia
Poporul român. Aceasta a fost o Foaie
politicã, socialã ºi economicã ºi a apãrut, de douã-trei ori pe sãptãmînã, la
Budapesta (20 septembrie 1901 - august 1911) ºi la Arad (august 1911 septembrie 1914), la început sub redacþia responsabilã a lui Dimitrie Birãuþiu,
care a fost ºi proprietarul-editor.
Din 1907, gazeta a devenit „organul poporal al Partidului Naþional Român”,
avîndu-l ca editor ºi proprietar pe Aurel Vlad ºi redactor responsabil pe V.
Macrea. Au colaborat în ea, cu versuri, prozã ºi articole: Vasile Lucaciu, Octavian
Goga, Ioan Agârbiceanu, Ioan Lupaº, Onisifor Ghibu, Ioan Suciu.
Poporul român a publicat, separat, ºi trei suplimente. În perioada, cînd a
fost proprietar Dimitrie Birãuþiu, a apãrut Cucu (1 ian. 1905 – nov.1906) iar
cînd publicaþia a devenit oficiosul Partidului Naþional Român, au apãrut
suplimentele: Gura satului, un umoristic redactat de Toda Piþigoi (inclus în
paginaþia ziarului principal), Foaia ilustratã (14 dec. 1907 – 2 ian. 1910) ºi
Cucu (din 19 mart. 1911).
Gazeta a militat pentru menþinerea naþionalã a românilor din Transilvania ºi
Ungaria. În ea au fost publicate materiale istorice ºi literare. Ca foaie de
rãspîndire a cunoºtinþelor practice pentru þãrani, a oferit sfaturi agricole în
toate domeniile. De asemenea, textele folclorice au ocupat un loc de seamã,
în revistã.5
O altã publicaþie importantã, care a apãrut în tipografia lui Birãuþiu, a fost
Lupta, ziar al Partidului Naþional al românilor transilvãneni. Redacþia acesteia
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era în sediul tipografiei. Lupta a apãrut la Budapesta, zilnic (24 dec. 1906 – 1
dec. 1910). Director a fost Al. Vaida-Voevod (1907) iar din comitetul de redacþie
au fãcut parte ªtefan Cicio Pop, Aurel Novac, Aurel Vlad. De la 7 ianuarie
1909, i s-a adaugat subtitlul de Organ politic naþional.
Aºa cum reiese ºi din caseta
editorialã, ziarul a fost editat de
grupul parlamentarilor români din
Budapesta, în frunte cu Alexandru
Vaida-Voievod. Aceºtia au dorit sã
aibã un periodic, care sã
popularizeze linia politicã
adoptatã. Conducerea spiritualã a
ziarului i-a aparþinut lui Vasile
Lucaciu. Redacþia a fost sprijinitã
ºi de cãtre Nicolae Iorga.
Cotidianul a susþinut drepturile
românilor de a folosi, în condiþiile
aplicãrii legii Apponyi, limba
maternã în ºcoalã. De asemenea,
el a informat cititorii în legãturã cu
evenimentele politice ºi sociale
din România. În primul an de
apariþie, au colaborat în paginile
sale, cu versuri: Octavian Goga,
Zaharia Bârsan; cu prozã C. Sandu
Aldea, D. N. Ciotori, N. Dunãreanu;
Al. Vaida-Voevod
cu articole: Nicolae Iorga, Ioan
Slavici, Alexandru Ciura. În 1907, au apãrut reportaje din România, referitoare
la situaþia þãrãnimii rãsculate. Au fost reproduse articole din Neamul românesc
literar, Luceafãrul, Viaþa nouã. S-au publicat ºi informaþii privind activitatea
ASTREI. În 1910, partea literarã ºi politicã a fost susþinutã, aproape în fiecare
numãr, de Ioan Slavici.6
Foaia ilustratã. Revistã popularã. A apãrut sãptãmînal la Budapesta (14
decembrie 1907 – 9 iunie 1919). Redactori responsabili: George Pleioºanu, G.
Bucurescu ºi Dimitrie Birãuþiu.
Foaia ilustratã s-a adresat sãtenilor, cu scopul de a-i povãþui „în trebuinþele ºi
necazurile” lor. La rubrica „De la fraþii din România”, au fost popularizate
reformele lui Spiru C. Haret (înfiinþarea, de exemplu, pe lîngã fiecare ºcoalã, a
unei bãnci – „casã de pãstrare” –, care „sã stea în legãturã cu bãncile poporului”),
precum ºi iniþiativa lui N. Iorga de a organiza, la Iaºi, o bibliotecã gratuitã pentru
popor. Pentru a stimula gustul pentru literaturã au fost republicate scrierile lui
Ion Creangã, ªt. O. Iosif, Anton Pann, Iosif Vulcan, G. Coºbuc, Octavian Goga,
Emil Isac, Aron Cotruº, I. Agârbiceanu, Al. Vlahuþã, Emil Gîrleanu, Mihai
Eminescu.
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Un spaþiu corespunzãtor a acordat Foaia ilustratã ºi poeziilor populare,
culese de învãþãtorii de la sate. De asemenea au fost publicate fotografiile
celor mai de seamã personalitãþi transilvãnene.7
Cucu. Foaie umoristicã poporalã. A apãrut la Budapesta, de la 1 ianuarie
1905, iniþial bilunar, apoi sãptãmînal (din 1908). Publicaþia a fost redactatã,
din 1905–1906, de învãþãtorul Nicu Stejerel [N. ªtefu], ajutat de Fagure (acesta,
pînã 1910). În 1905–1906 ºi din 1910 Cucu a devenit supliment independent
la Poporul român (Budapesta, Arad, 1901–1914); iar din ianuarie 1911–1918,
redactat de tipograful Dimitrie Birãuþiu, a fost supliment la Foaia poporului
român (Budapesta, ianuarie 1911 – 3 noiembrie 1918).8 Ca supliment al Foii
Poporului Român s-a raliat liniei acestuia pe tãrîm politic ºi a criticat scãderile
general-umane.
Cele dintîi reviste satirice ºi umoristice ale românilor din Transilvania ºi
Ungaria au apãrut la începutul deceniului ºapte, al secolului al XIX-lea, la
Budapesta.
În jurul publicaþiilor periodice româneºti, de la Pesta, inclusiv ale celor satirice
ºi umoristice, s-au grupat intelectuali ºi studenþi români, cu studii juridice,
originari mai cu seamã din Banat ºi Criºana, în frunte cu Iosif Vulcan, Mircea
V. Stãnescu, George Ardelean ºi Iuliu Grozescu. Ei au pus în discuþie unele
probleme specifice þinutului lor de baºtinã, dar ºi altele mai generale, strîns
legate de interesele comune ale românilor din Transilvania ºi Ungaria. Aceste
foi au dezbãtut probleme sociale, politice ºi culturale. Criza economicã,
moravurile sociale sau familiale, lipsa libertãþii democratice, demagogia vieþii
politice, tendinþa de deznaþionalizare, frãmîntãrile electorale, problemele
culturii (ºcoala, presa, literatura, limba) au fost în centrul atenþiei. Nu a lipsit
din paginele acestor foi nici critica la adresa bisericii româneºti, de ambele
rituri. Au fost stigmatizaþi fãrã cruþare politicienii demagogi.
Unele elemente de localizare, precum lista abonaþilor ºi adresele
corespondenþilor, ne trimit spre Banat ºi Criºana. Presa umoristicã a recurs , în
lupta pe care a dus-o, la cele mai variate mijloace, între care ilustraþiile au
ocupat un loc important. Materialele au fost semnate cu pseudonime, anume
alese, dar acest lucru a avut menirea, pe lîngã intenþiile satirice, ºi de a tãinui
numele autorilor. Altfel stãpînirea le-ar fi intentat procese de presã.9
Cucu foaia satiricã ºi umoristicã redactatã de Birãuþiu a „umblat” ºi la Giula.
Despre aceastã „vizitã” putem citi mai jos:
Cucu la Giula
Praznic mare-avea sã fie
La Giula, ca sã se ºtie
Cã Cucu pe cît trãieºte
Cîntã, bea ºi veseleºte,
Joacã-n horã ºi glumeºte,
Cu mine nu se sfãdeºte.
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Aºa-i firea Cucului
Aºa-i ºi-a a Românului
Doi români de sã’ntãlnesc
Beau, cîntã, sã veselesc,Dar numai în limba lor
Nu ºi pe-a cioroilor.
Ce-aþi zice voi sã vedeþi
Un vultur între vrãbeþi?
Sau un cal între viþei,
Ori taurul între miei?
Curca umblînd cu purcei
ªi scroafa cu mici cãþei?
Românul împintenat,
ªi cocoºul încãlþat?...
Turcul fluierînd nemþeºte
ªi Englezul þigãneºte...
Cucul cîntã, mierla zice,
Nu te teme mãi voinice:
Cîntã numai ’n graiul tãu
Cum þi-la dat Dumnezeu
ªi nu te teme de rãu! –
Vedeþi, Cucu nu-ºi mai schimbã
Graiul sãu, pe altã limbã,
Mãcar pe el îl cloceºte
ªi dracu, dacã-l gãseºte
’N cuib; ºi-l hrãneºte pînã-l creºte.
Dupã ce sa’n aripat
ªi e vrednic de zburat,
Cântã „Cucu”! ºi sã duce
Fãcîndu-ºi de dracu cruce.
Dracu apoi mînios
Dã dealurile pe dos
ªi cu cîte cioare negre
Cautã cucul, ce sã perde
În frunziºul fagului
Din dumbrava codrului.
ªi tot cîntã fãrã fricã
Cînd e lumea mai voinicã!
Cioare, uli, nu ne iubesc
Ci mereu ne duºmãnesc
C’avem un grai îngeresc,
Cucul nu se nãcãjeºte,
Nici la Giula, ci horeºte,
Cînd vede uliul zburînd
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ªi a pagubã cobind.
Hîº! Uliule la pustie
Frunza verde-i datã mie;
Eu în ea m’adãpostesc
ªi tot cu ea mã’nvãlesc.
Tu poþi cobi cîtu-þi place,
Doinei mele n’ai cei face:
Cã ce-o lãsat Dumnezeu
Nu-i schimba tu, fãtul meu,
Nici sã fi cap de zmeu.
Tu eºti viþã rãpitoare,
Eu pasãre cîntãtoare;
Tu trãieºti din ce-i lua,
Eu din ce Domnul mi-a da.
Vruºi asarã sã mã prinzi,
ªi’n noapte sã mã ucizi?
Vino, ziua, frãþioare
Sã ne vadã mîndrul soare
ªi lumea cea privitoare!
Una sã ºtiþi mãi cioroi
Cã cei ce-s noaptea eroi;
Ziua fug plini de nevoi!
Noi cîntavom în vecie,
Voi? ªti-vã truda, sã vã fie:
Cucu!10

Condeieri bãnãþeni în publicaþiile lui Birãuþiu
S-a constatat încã de pe atunci un lucru – mãrturisit mai tîrziu de o foaie
ardeleanã- cã cel mai mare contigent de cititori ai presei populare l-au dat
þãranii bãnãþeni, în raport cu numãrul lor. Dar dintre toate, cea mai rãspînditã
gazetã în Banat, dintre anii 1900-1910, a fost Poporul român al lui Dimitrie
Birãuþiu, din Budapesta. Prin felul cum ºi-a întocmit Birãuþiu foaia, avînd mai
tîrziu suplimentele Foaia ilustratã ºi cea umoristicã Cucu a cîºtigat cei mai mulþi
cititori printre plugarii bãnãþeni. Poporul român de la Budapesta, a fost, mai
ales în prima sa perioadã, ºi un organ de luptã româneascã, cum o sã se vadã
mai jos.Pe de altã parte, Dimitrie Birãuþiu a mai avut un merit în istoria presei
noastre poporale: a încurajat scrisul þãrãnimii, pe care l-a publicat, în largã mãsurã,
în coloanele foilor sale: poezii, snoave, poveºti în suplimentele Cucu ºi Foaia
ilustratã, precum ºi articole în Poporul român.11
În paginile Poporului român întîlnim alãturi de articolul de fond, sfaturi
agricole pentru þãrani, o paginã culturalã, precum ºi informaþii politice,
economice, culturale din þarã ºi de peste hotare.
Punctele programatice ale gazetei au fost: luminarea ºi deºteptarea, prin
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educaþie culturalã, naþionalã, etc. a populaþiei satelor; adunarea ºi publicarea
poeziilor ºi poveºtilor populare, a colindelor, etc.; apãrarea legilor strãmoºeºti,
prin educaþia religioasã-moralã, combaterea sectelor religioase, etc.;
însãnãtoºirea moravurilor, decãzute în urma rãzboiului.
Poporul român a avut meritul de a fi adunat laolaltã condeiele þãrãneºti.
Plugarii condeieri au fost cei mai activi propagatori culturali la þarã, rãspîndind,
prin contactul lor personal cu ceilalþi sãteni, gazete, cãrþi, îndemnuri, în lumea
satelor.
Þãranul condeier, era un om luminat, el citea ziare, la care cel mai adesea
avea abonament, cumpãra cãrþi, în multe cazuri înjghebîndu-ºi o bibliotecã solidã,
mergea la teatru, nu lipsea niciodatã de la evenimentele majore, culturale sau
politice ale satului.
Mulþi condeieri bãnãþeni au publicat în revistele redactate ºi editate de cãtre
Dimitrie Birãuþiu. Literatura dialectalã bãnãþeanã nu a fost o literaturã de piscuri.
Ea a vizat scopuri modeste: sã aducã în contextul românesc ceva de acasã, ceva
„bãnãþean” specific. Culegãtorii s-au strãduit sã transcrie particularitãþile locale
de limbã din nevoia de autenticitate.
Privirile unor centre bãnãþene, se îndreptau spre Lugoj, care avea o tradiþie
culturalã iar personalitãþile sale constituiau „fala” Banatului. Dialectul folosit
aici, a serveit mai puþin limba literarã dar a popularizat o pronunþie pitoreascã,
plinã de farmec.
Folcloristica bãnãþeanã propriu-zisã, constituitã printr-un proces complex, a
fost direct determinatã de contribuþia unor cãrturari mai întâi prin adaptare, cu
ajutorul literaturii orale, a unor scrieri strãine, apoi prin culegere ºi publicarea
creaþiilor folclorice.
Obiceiul plugarilor, ca la anumite ocazii, sã aibã loc manifestãri folclorice, a
creat climatul propice pentru muzicã, cîntãri, dansuri. Un cîntec bãtrânesc
începea aºa:
„Mîndrã þarã e Banatul
Cã la noi cîntã tot natul
Fie vreme rea sau bunã
Noi cîntãm doina strãbunã”.12
Creaþiile populare au preocupat pe intelectualii satelor în perioada, în care
interesul pentru folclor încã nu cãpãtase caracterul manifest. George Gîrda13
a fost alãturi de Victor Vlad Delamarina, cel mai popular scriitor din Banat.
Dupã terminarea studiilor secundare a fãcut serviciul militar, ca voluntar, ºi s-a
înscris apoi la Facultatea de Drept din Budapesta. Aici apãrea, de doi ani, gazeta
româneascã, Poporul român, condusã de Birãuþiu, care publica cu precãdere
anecdote în dialect, folclor bãnãþean. George Gîrda a debutat la Poporul român
cu versuri culese „de la miliþie”. Iatã douã exemple din aceste versuri:
„Tunie dracu-n voi neveste,
Gurã ca la voi nu este.
Dar mai este gurã dulce,
Numai eu nu mã pot duce.”
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Sau:
„Tot am zis cã m-oi jura
Cã de iubit m-oi lãsa.
Nici nu zic, nici nu mã jor,
Nici nu mã las pînã mor.
Nici nu-i vorba de jurate,
Nici nu mã las pîn!n la moarte.
Dracu s-o putea lãsa,
Cã m-am învãþat cu ea.”

Preocupãrile folclorice ale autorului s-au rezumat la aceste ºi încã la cîteva
versuri de aceeaºi facturã.
Majoritatea versurilor lui George Gîrda au fost scrise la Budapesta, în timpul
studenþiei. Aici G. Gîrda a gãsit un mediu prielnic firii sale comunicative ºi
anume Societatea studenþeascã „Petru Maior”. Cronicile trimise Drapelului din
Budapesta dovedesc un viu interes pentru Societatea „Petru Maior”, de aceea
nu este de mirare cã, în anul 1903, a fost ales vicepreºedinte al societãþii.
Comitetul din acea vreme era compus din Sebastian Stanca preºedinte, George
Gîrda, vicepreºedinte, Const. Nedelcu, secretar; Horia Petra-Petrescu ºi
Alexandru Bojincã, notari; Mihai ªerban, casier. Majoritatea colegilor din acest
comitet au manifestat tot timpul vieþii un interes susþinut faþã de problemele
culturale, Horia Petra-Petrescu, Sebastian Stanca ºi Const. Nedelcu, fiind publiciºti
cunoscuþi în Ardeal ºi Banat. În 1905, Gîrda a ajuns la Fãget, unde a fost „candidat
de avocat”. Atenþia lui s-a îndreptat spre viaþa socialã, a cîntãrit toate evenimetele
locale ºi a trimis cronici Poporului român, referitor la aceste evenimente.14
În anul 1908 a fãcut o cãlãtorie la Budapesta, pentru a-ºi tipãri volumul de
versuri Bãnatu-i fruncea. Volumul a apãrut în editura ziarului Poporul român,
cu un cuvînt introductiv al profesorului de dialectologie Iosif Popovici, de la
Universitatea din Budapesta, catedra de românã, care era bãnãþean ºi el. Volumul
cuprinde 28 de poezii în grai bãnãþean. Poeziile lui Gîrda aveau un caracter
mai pregnant bãnãþean decît cele ale lui Victor Vlad Delamarina; ele au redat
vorbirea vie a þãranilor din jurul Fãgetului ºi mentalitatea “paorilor” faþã de
modernizarea vieþii, fiind foarte populare în Banat.15
Poezia Cã tãt Bãnatu-i fruncea, care deschide aceastã plachetã de versuri,
rezumã nevoia de „superioritate” a bãnãþeanului ºi îi dã valoare de manifest.
Doi þãrani, un ardelean ºi un bãnãþean, cãlãtoresc cu „izîmbanu” ( trenul - Cale
Ferata din germ. Eisenbahn) ºi încep sã-ºi laude fiecare provincia lui.
La tîrg mergînd pã izîmban,
Colo p-a tria glasã,
Givãnie Stan cu Iorgovan
În limba lor d-acasã
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Stan, ardeleanul, se laudã cu mitropolia, cu catedrala, cu gazetele, cu oamenii
învãþaþi ai Ardealului.
„Hei” Multe-avem noi în Ardeal!
Grãiesce Stan cu falã,
Bãnatul vost dîn mal în mal
E o nimicã goalã!
Metropolit! Voi nu aveþi,
Cãci e la noi acasã;
Iar catedrala sã o vedzi,
Ce mare-i ºi frumoasã!
Avem ºi oameni cultivaþi,
Gazete cu renume,
Avem profesori, advocaþi,
Cum nu mai sînt prã lume.”
Iorgovan, bãnãþeanul, trece în ofesinvã:
„- Nu cie-nfoia aºa pogan,
Ca un tutcan din coadã,
- Rãspungie-atunºia Iorgovan- Cã vor þi-i pria ºoadã!”
Mietroplit! Binie c-aveþi!
Dã ãsta nu nie doarie,
Dar pã vlãgica nost sã-l viedz,
Cã-i sfînt ca mîndru soarie!
Cu cãtiedrala dã la voi
Tu stai sã-þ ieº dîn firie!
Ieu nu mã laud, dar hai la noi
Sã viedz tu mãnãstirie!
ª-audz la oameni învãþaþ
Cum nu mã iest pã lumie!...
Voi numa-n bobot îi lãudaþ,
Dã ºie nu-i spuni pã numie?
Precum vedem ºi Iorgovan aratã superioritatea Banatului: catedrala Banatului
e o adevãratã mãnãstire. Banatul are un „vlãgicã” sfînt ca „mîndrul soarie”, iar
oamenii sãi învãþaþi n-au pereche în „lumie”. Cînd ajunge sã enumere celebritãþile
locale, Iorgovan e cuprins de o beþie admirativã, ce dã un deosebit avînt
supralicitãrii sale:
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Mocioni! Mãã! Rumân bogat!...
Îl ºcie, mã tãt natu!
Îl ºciu copiii dî la sat,
ª-îl ºcie ºî-mpãratu!...
Iar Brediºian îi arvocat
Din viþã pãoreascã,
În floarea noastrã dîn Bãnat,
Christos sã ni-l trãiascã!
ªi tãt în creºciet sã ºãgoeþ
Pîn v-o duria crielu, (creierul,n.n.)
Voi niºiodatã n-o s-aveþ
Þãitung ca Dãrãbielu!
Cu mulcie vã nãscãcoriþ,
Dar una sã o ºcii tu,
Cã niºi cînd n-o sã-nfãptuiþ
Un cor ca a lu Vidu!

Enumerarea personalitãþilor bãnãþene pe acest ton laudativ nu e lipsitã de
semnificaþie. Dacã aici exagerarea are o notã de umor, în viaþa publicã Banatul
a manifestat întotdeauna un cult deosebit pentru valorile locale. Iorgovan a lui
Gîrda e categoric, îºi afirmã ostentativ superioritatea:
ªi dac-un viac ci-i lãuda,
Sã ºcii, cã ºi atunºia,
Ca ºi acu þ-oi arãta
Cã tãt Bãnatu-i fruncea!
Acest final al unei poezii umoristice va fi acceptat de toþi fãrã contraargument.
Formula „Bãnatu-i fruncea” s-a rãspîndit pretutindeni, ºi totuºi, foarte puþini
s-au strãduit sã afle de ce ºi dacã într-adevãr „Bãnatu-i fruncea”. În orice caz, la
capitolul literaturii dialectale, de care ne ocupãm, formula e o realitate.16
Gîrda îºi intuieºte devreme drumul: poezie în grai local. Era modelul cel mai
apropiat atît de temperamentul sãu, cît ºi de sale posibilitãþile culturale. La
Budapesta gãseºte, în cercul studenþilor români de la „Petru Maior”, un mediu
prielnic îndeletnicirilor sale literare. Aici se fãcea osmoza sufleteascã între tinerii
din diverse colþuri de þarã ale imperiului habsburgic, se citeau lucrãri originale,
se puneau la cale acþiuni, baluri, excursii. Stropul de voie bunã pe care-l aducea
Gîrda era binevenit.
La reuniunile societãþii, Gîrda citeºte, declamã. Revistele Poporul român ºi
Drapelul i-au fãcut cunoscute producþiile acasã, la Lugoj, unde, pe mãsurã ce
versurile au apãrut în gazetã, s-au rãspîndit, au fost recitate la ºezãtori ºi baluri.
La 25 de ani, Gîrda a fost o personalitate în viaþa lugojanã. ªi va beneficia, toatã
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viaþa, de gloria unor versuri tinereºti, aºternute, în grabã, pentru o reuniune
studenþeascã sau pentru Drapelul.17
Poeþii dialectali bãnãþeni n-au voit sã deschidã drumul unei literaturi
separatiste, ci sã aducã în literatura naþionalã o notã localã, specificã.
În literatura naþionalã, scrisul dialectal a fost salutat de Maiorescu: „Cãci
cultura artelor – motiva el – nu se pregãteºte dupã cum pare la prima vedere
din sus în jos, ci de jos în sus, ºi precum coroana înfloritã la înãlþimea copacului
îºi are rãdãcinile de hranã în pãtura pãmîntului, aºa arta cea mai dezvoltatã îºi
primeºte sucul trainiciei din viaþa popularã în toatã naivitatea ei inconºtientã.”
Caracterul predominant al acestei literaturi e cel umoristic. Literatura în grai
bãnãþean a adus o notã moralizatoare, socialã, o nunaþã de familiaritate ºi o
preocupare constantã de a inferioriza eroii în faþa invenþiunilor tehnice. E un
umor senin.
Care au fost perspectivele literaturii în grai bãnãþean? În latura ei de
popularizare, perspectivele au fost mari. A ajutat crearea de teatre sãteºti, de
trupe ambulante sau de trupe de amatori. Graiul local a dat aripi unor noi
plugari condeieri.18

Culegeri folclorice în foile ºi calendarele lui Birãuþiu
Multe reviste româneºti din Transilvania ºi Ungaria, printre care ºi foile lui
Birãuþiu, s-au adresat locuitorilor din mediul sãtesc, cu intenþia de a contribui
la educaþia lor politicã, culturalã ºi economicã. O atenþie deosebitã a fost
acordatã folclorului, în ideea cã, cunoscîndu-ºi folclorul, românii îºi pot cunoaºte
mai bine limba, datinile, obiceiurile, întreaga fizionomie spiritualã.De aceea
se considera cã literatura popularã trebuie culeasã aºa cum circulã în popor,
pentru a i se conserva originalitatea. S-au tipãrit cîntece de cãtãnie, balade,
doine, colinde, ghicitori, anecdote versificate, basme ºi poveºti. Revistele sau adresat în primul rînd, intelectualilor de la sate. Ele au cultivat ºi întreþinut,
în rîndurile cititorilor, interesul pentru folclor. Pentru conservarea folclorului
literar li s-a recomandat învãþãtorilor ºi preoþilor sã culeagã poveºtile, basmele,
tradiþiile, legendele, proverbele ºi poeziile populare, oferindu-li-se pentru
aceasta ºi indicaþii.
În satele noastre au existat abonamente la cele mai importante reviste
româneºti. Aceste apeluri pentru adunarea creaþiilor folclorice au fost citite ºi
de cãtre preoþii ºi învãþãtorii noºtri. La sfîrºitul secolului al XIX-lea, în multe
localitãþi de ale noastre, au funcþionat societãþi culturale ºi cercuri de lecturã.
În cadrul acestora s-a citit, în comun, presa româneascã.
În multe localitãþi au început sã fie adunate creaþiile folclorice. Aceste
culegeri au fost publicate în revistele române apãrute la Budapesta, Arad,
Oradea, Timiºoara, Lugoj, º.a. Mai jos prezentãm poezii populare culese în
Giula de învãþãtorul Sabin Dragomir. Strofele ºi culegerile de mai jos le-a
publicat în Poporul român, în perioada 1903-1904:
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Chiuituri din Giula, de cari strigã feciorii în joc
Feciorul care nu strigã
Facã-i-se gura strîmbã.
C-a mea ºtiu cã nu s-a face,
Cã eu strig cîte ºtiu toate.
Strigã, strigã, mãi Ilioane,
Nu te uita la cocoane.
Cã þi-s-a-nstrîmba gura,
ªi te va urî mîndra.
Faceþi-mi un pic de loc,
Sã v-arãt un frumos joc.
Faceþi-mi un pic de larg,
Sã v-arãt cine mi drag.
M-a fãcut mama subþire,
Sã fiu drãguþ la copile.
M-a fãcut mama înalt,
Sã fiu la copile drag.
Feciorul fãrã musteaþã,
El sãrutã cu dulceaþã.
Iar feciorul mustecios,
Cînd sãrutã, face pliosc.
Ce-i în lume locomos?
Banu ºi uomu frumos.
Ce-i în lume cu plãcere?
Om frumos ºi cu avere.
Frunzã verde de sãcarã,
Unde-ai fost bãdiþ-asarã?
Frunzã verde de susãu,
La Ana-n pîrãu rãu.
Ciudã-mi de omu prost,
Cã mã-ntreabã: unde-am fost?
Nu vede, sarã-i ochii,
C-aºa umblã tinerii
Pe vremea cãrãturii.
Stau feciorii sã se batã
Pentru-un sãcueþ de fatã.
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Staþi feciori, nu vã bateþi.
Cã mai vine-un sãcuieþ
ªi-þi juca dupã coteþ.
Nevasta, care-i nevastã,
Slobodu-i sã se iubiascã
ªi cu unul ºi cu altul,
Numai sã n-o ºtie satul.
ªi cu altul ºi cu mine,
Numai sã n-o ºtie nime.
Cîtu- i lumea pe sub soare,
Nu mi drag ca-n ºezãtoare,
Cînd se stinge lumina,
C-atuncia-i dulce gura.
Da nu-i dulce cum sã fie,
Ca struguru cel din vie,
Da nu-i dulce cum se cere,
Ca faguru cel de miere.
Femeia, care-i femeie,
Nialcoºã-i ca ºi-o scînteie.
Umblã trasã ca o strunã,
Poalele pe dînsa sunã.
Poalele ei ca mãtasa
ªi sînt albe ca ºi neaua.
Uiuiu
Bunu-i puiu,
Da-i mai bunã gãina
Gãtitã de vecina.
Du-mã Doamne ºi mã pune,
Unde-i vinarsul de prune
ªi crãºmaru dus în lume.
Du-mã Doamne ºi mã lasã,
Unde-i vinarsul pe masã
ªi crîjmãriþa frumoasã.
Fata popi cea mai mare
ªede-n ºurã face-amnare.
Cea mai micã le cîrligã,
ªi le dã pã mãmãligã.

18
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Alãturi de revistele poporale, la ridicarea nivelului cultural al maselor,
îndeosebi a comunitãþilor rurale, un rol important au jucat calendarele. Dincolo
de materialul calendaristic, ele, de regulã, au conþinut ºi texte literare ºi cunoºtinþe
ºtiinþifice. De asemenea, în paginile lor au fost inserate sfaturi practice. Apariþia
calendarelor a continuat în capitala Ungariei tot secolul al XIX-lea.
Dupã o lungã întrerupere, o mare rãspîndire a cunoscut Calendarul Poporului
român, editat de redacþia gazetei respective, cît ºi de succesoarea ei (19031918). Calendarul Poporului român a avut un profil enciclopedic.A conþinut
versuri ºi prozã, evocãri istorice, comentarii politice, cronici ºtiinþifice ºi culturale,
informaþii ºi reportaje despre activitatea românilor din Ungaria ºi, fapt important,
despre viaþa politicã, socialã ºi culturalã din România. Pentru românii din
Transilvania, calendarul a constituit un mijloc de cultivare a limbii ºi de
cunoaºtere a valorilor culturale naþionale. Aceeaºi editurã a pus în circulaþie ºi
un Calendar de buzunar (1917-1918). De asemenea, Calendarul Foii ilustrate
(1904-1914) ºi Calendarul Cucului (1908-1910) au fost iniþiative ale revistelor
respective. 19
Referitor la jubileul unui deceniu de apariþie a Calendarului Poporului român
citim: „La 3 octombrie 1911 s-au împlinit zece ani de la înfiinþarea ziarului ºi
tipografiei Poporul Român. În cursul acestui deceniu ne-am strãduit sã servim
interesele cetitorilor noºtri dupã cele mai bune intenþiuni ale noastre, oferind
întotdeauna o lecturã interesantã ºi variatã asupra tuturor chestiunilor de
însemnãtate ºi interes public. Cum cã am reuºit sã mulþumim exigenþele
(dorinþele) publicului nostru cititor, dovadã a fost pe de o parte numãrul cel
mare al abonaþilor, iar pe de alta manifestarea dragostei ºi alipirei ce credincioºii
noºtri cititori ºi în prima linie brava noastrã þãrãnime din Banat ni-a arãtat vremea.
Vom griji sã ne facem demni de aceastã încredere ºi în deceniul al doilea,
bizuindu-ne a face mai mult ºi a fi mai folositori neamului, ca în cei zece ani
trecuþi (…).
Referitor la calendar þinem sã amintim cã timp de 9 ani mereu am scos (editat)
an de an bogatul Calendar al Poporului Român, care a fost primit întotdeauna cu
mare interes ºi dragoste din partea publicului românesc. Dovada despre aceasta
este ºi faptul cã primul calendar a fost scos în 15.000, calendarul din al doilea
an 30 si apoi in 40.000 de ex. Calendar românesc în Ungaria nu mai apãrea
niciodatã în atîtea exemplare. Ce priveºte redactarea lui, întotdeauna s-a avut
în vedere un conþinut bogat ºi variat. Calendarul nostru este întocmit de dnii Dr.
Sebastian Stanca ºi Dimitrie Birãuþiu.
Din prilejul jubileului de 10 ani al ziarului ºi tipografiei, am scos un calendar
jubiliar care credem va mulþumi în mãsurã deplinã pe cititorii noºtri.(...)”20
Presa, ca ºi cartea, ºi-a putut realiza funcþia cultural-naþionalã (inclusiv
apãrarea ºi afirmarea limbii române) numai cu condiþia rãspîndirii (circulaþiei)
sale cît mai largi. Întreaga presã româneascã din Transilvania ºi Ungaria a fost
intens solicitatã de categorii variate de cititori: intelectuali, meseriaºi ºi mulþi
þãrani. În afarã de abonamente, presa a ajuns la cititori ºi prin mijloacele de
difuzare în masã: reuniunile de lecturã, casinele ºi bibliotecile publice. În cadrul
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acestor societãþi s-au putut citi, consulta foile apãrute. Au existat condiþii foarte
prielnice pentru un contact direct, permanent ºi de mare amploare cu presa
româneascã. Acest contact a fost profitabil pentru românii din Ungaria de azi,
nu numai prin ideile puse în circulaþie, ci ºi prin limba jurnalelor ºi calendarelor
respective.
Societãþi de lecturã ºi casine au funcþionat în mai multe localitãþi ale noastre
în secolele XIX-XX : Societatea de lecturã (1872) – Cenadul-Unguresc;
Reuniunea de lecturã (1885) – Otlaca; Societatea de lecturã (1887) – oraºulmare românesc Giula; Societatea de lecturã (1889) - oraºul-mic românesc
Giula; Societatea de lecturã mixtã (1892) – Chitighaz; Reuniunea de lecturã
“Concordia” (1900) - Pocei; Casinoul de lecturã (1903) – Jaca; Cercul de
lecturã (1903) – Apateu.
Aici, în cadrul acestora, s-au citit reviste ºi calendare, printre altele ºi acelea
redactate ºi editate de D. Birãþiu din Budapesta. 21

Un proiect de afacere literarã a lui Birãuþiu
ºi I. L. Caragiale
Dimitrie Birãuþiu a fost prieten cu mulþi scriitori, care s-au perindat prin
tipografia sa. Le-a publicat cãrþi, a întreþinut cu ei corespondenþã ºi le-a dat
concursul, în toate problemele legate de preocupãrile sale. Aº vrea sã remarc
cã Dimitrie Birãuþiu a fost prieten ºi cu Ion Luca Caragiale, cu care a discutat ºi
un proiect de a scoate, împreunã, la Budapesta o revistã literarã românã cu titlul
Momente libere.
La moartea lui Caragiale, în 1912,
Birãuþiu a publicat, în amintirea marelui
dramaturg român, scrisori ºi date inedite
despre planul lor, din 1910, relativ la
aceasta publicaþie de literaturã,
destinatã românilor din fosta monarhie.
Deºi nu s-a realizat, proiectul
prezintã un deosebit interes pentru
istoria literarã ºi în special pentru
completarea informaþiilor biografice
despre Caragiale.
Dupã cum am vãzut din manuscrisul
lui Caragiale, coperta revistei urma sã
aibã urmãtoarea redactare: „Momente
libere, publicaþie literarã. Apare din
douã-n douã duminici. Pentru tot ce
priveºte redacþia rãspunde I. L.
Caragiale. Budapesta, tipografia D.
Birãuþiu, VII. István út 11.”
Ion Luca Caragiale
De multe ori, în drum spre Bucureºti
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sau când se înapoia la Berlin, Caragiale fãcea un scurt popas în capitala Ungariei,
ca sã-l viziteze pe Dimitrie Birãuþiu, la tipografia cãruia se întîlneau întotdeauna
literaþii români de dincolo ºi de dincoace de Carpaþi. Cu prilejul acestor întîlniri,
Caragiale a discutat posibilitãþile publicãrii unei reviste, pe care s-o editeze
Birãuþiu.22
Din articolul lui Leonard Paukerow, colegul lui Birãuþiu, aflãm cã editorul
din Budapesta, i-a comunicat la Berlin propunerile sale concrete, iar Caragiale
i-a rãspuns prin urmãtoarea scrisoare trimisã în ziua de joi 13/26 ianuarie 1911:
Stimate Domnule Birãuþiu!
Mã grãbesc a-þi rãspunde, cã în principiu, suntem de acord, însã asupra
multor puncte din programul propus de d-ta, sunt de deosebitã pãrere, deci,
neputîndu-se, cum þi-am spus, lãmuri toate amãnuntele prin corespondenþã,
voi veni la Budapesta, sã ne înþelegem prin viu grai. La desbaterea noastrã,
doresc sã asiste ºi amicii Liviu ºi Paukerow.
Astfel dar, te rog, potriveºte d-ta aºa ca, marþia viitoare, 31 ian. de la 10 jum.
a.m. pînã la 1 d.a. ºi de la 3 jum. pînã la 6 jum. d. a. sã putem avea loc în
biroul d-tale pentru desbatere pe îndelete. Eu sosesc marþi dimineaþã la
Westbanhof, unde n-ar fi rãu sã mã aºtepte cineva din partea d-tale. (Mã voiu
coborî din vagonul de dormit.) Rãmîn în Budapesta pînã a doua zi miercuri
seara, cînd la 11 jum. pornesc cu trenul express spre Bucureºti, unde trebuie
sã mã aflu neapãrat joi seara. Dacã e vreo piedicã la acest plan al meu, în
privinþa întîlnirii noastre, te rog, telegrafiazã-mi îndatã, ca sã ºtiu sã viu la
întoarcerea din þarã.
Joi, 13/26 Ianuarie 1911.
Cu toatã stima rãmîn al d-tale prieten
Caragiale
Maiestrul a primit rãspunsul cã oricînd, îi stãm cu toþii, cu drag la dispoziþie.
Tot prin ianuarie 1911, venise la Budapesta ºi eminentul critic DobrogeanuGherea, sã-ºi caute de sãnãtate la bãile Lukács. I-am comunicat atunci proiectul
maiestrului Caragiale, de a scoate o revistã literarã. A fost aceasta o mare surprizã
pentru Gherea.
Ce bine ar fi – observã dînsul, dacã proiectul acesta s-ar realiza. Pentru
Caragiale ar însemna o salvare din atîtea încurcãturi ºi necazuri, iar pentru
literatura noastrã un mare cîºtig, cãci multe perle încã ne-ar putea da Caragiale.
Tare mi-e teamã însã, cã nu se va alege nimic din proiectul acesta, cãci pe
Caragiale îl cunosc eu: Multe îºi propune sã facã, - dar repede sã rãsgîndeºte.
ªi a avut dreptate maiestrul criticei româneºti Dobrogeanu-Gherea. Proiectul
a rãmas proiect. Caragiale a venit la Budapesta, în ziua indicatã: 31 ianuarie.
Întîlnindu-se însã cu fruntaºii politicei româneºti, ºi aflînd de adînca desbinare
ce se produsese atunci prin dizidenþa „tribunistã”, de duºmãnii mãrunte ºi mari,
– ºi-a dat seama cã nu e momentul oportun sã scoatã o revistã româneascã la
Budapesta. ªi de aceia ne-a comunicat, cã „deocamdatã” renunþã la acest proiect.
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Astfel din revista „Momente Libere” nu s-a ales nimic. Am crezut totuºi nimerit
sã comunic marelui public o frumoasã intenþiune a regretatutului maiestru. Cãci
ºi proiectele sale nerealizate erau interesante.”23

Badea Cîrþan ºi redacþia Foii poporului român
Badea Cîrþan 24, vestitul cioban
cãlãtor, cel ce umbla prin lume, ca sã
caute izvoarele fiinþei naþionale, a
trecut de foarte multe ori prin
Budapesta ºi pe la redacþia ºi
tipografia lui Dimitrie Birãuþiu. Cu un
prilej, aflîndu-se acolo ºi vãzîndu-i
adunaþi pe cîþiva dintre militanþii ºi
liderii români, acesta le trãsneºte una
buna: „Iacã ºi dumneavoastrã aici:
Todicã, Birãuþiu, Bãnuþiu, în loc sã fiþi:
Todea, Birãu, Ban. Tot mici, tot mici,
n-avem un om mare, sã facã minuni”.
Badea Cîrþan avea umor ºi era
totdeauna bine venit în redacþie.
Despre acest lucru ne mãrturiseºte
Sebastian Stanca: „Venea des la Pesta
ºi totdeauna ne cerceta redacþia. Ne
obiºnuisem sã-l vedem tot la 2-3 luni
odatã în mijlocul nostru ºi dacã întîrzia
parcã ne lipsea.
Vorbea cu o predilecþie vãditã în
pilde. Figurile romane Cesar, Scipio,
Traian, August erau pentru badea
Badea Cîrþan, 1899
Cîrþan adevãrate ideale. De aceºtia se
încãlzea ochii împãianjeniþi de straºina genelor, lungi ºi cenuºii, scînteiau o
luminã mai vie ºi obrajii i se rumeniau. Venea în redacþie cu o deosebitã sfialã.
Pentru el redacþia era biserica culturii, de care se cuvine sã te apropii cu cel mai
devotat simþ ºi respect. Cu cãciula în mînã, scoasã încã de pe scãri, deschidea
încet uºa ºi se furiºa în odae oprindu-se brusc lîngã prag. „Trãiascã dl Stanca,
trãiascã dl Bãnuþ, trãiascã dl Birãuþiu sã se facã birãu în ogorul neamului.”
Asta era salutul lui obiºnuit. Noi ne ridicam zgomotoºi de la mese ºi îl luam
între noi îmbulzîndu-l cu fel de fel de întrebãri.(…)”25
El a dus multe reviste ºi cãrþi pentru rãspîndire, primite de la Birãuþiu. Dar ºi
a adus, pentru publicare, manuscrie, culegeri de folclor, snoave, din cele mai
îndepãrtate zone.
Badea Cîrþan a ajuns prima datã în capitala Ungariei în timpul procesului
memorandiºtilor. „În dimineaþa zilei de 6 mai 1894, cu o zi înainte de începerea
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procesului (memorandiºtilor) pornea din Sibiu spre Cluj ºi George Cîrþan. Se
afla într-un tren înþesat de oameni. Printre ei - un grup de memorandiºti grupaþi
în jurul fruntaºului politic Ion Raþiu. Urale ºi marºul Deºteaptã-te române se
auzeau pe tot traseul”.26
„Cînd condamnaþii au ieºit din salã cãlcînd pe flori, George Cîrþan simþea ºi
vedea cum aceºti oameni fãureau, practic, istoria. El era unul din cei mulþi care
ovaþionau, care aruncau cu flori, dar, în acelaºi timp, era unul din cei puþini care
ajungeau sã stea de vorbã de aproape cu aceºti oameni aleºi. Cei condamnaþi
au fost apoi conduºi cu alai la închisorile din Seghedin ºi Vaþ. Printre cei care ia urmat a fost ºi Cîrþan”.

Grupul Memorandiºtilor
„La Seghedin, lui Cîrþan de abia i se îngãdui sã-i vadã, pe domnii noºtri prin
grilajul care împrejmuia închisoarea. Apoi plecã sã-i vadã pe cei de la Vaþ”.
Aºa ca, atunci cînd, Memorandiºtii din Cluj sunt întemniþaþi, el spune:
„Eu, cioban George Cîrþan.
Nici n-oi bea, nici n-oi mînca
Pîn-de Seghedin n-oi da,
De iubiþii osîndiþi
Ce-s în temniþe zvîrliþi.”
Face drumuri la Vaþ unde este închis Ion Slavici ºi la Seghedin, unde erau
închiºi cîþiva dintre memorandiºti, ºi se plînge:
„La grãdina-n Seghedin
Plîng florile de iasomin
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De rãsunã uliþa
ªi tremurã temniþa.
De la Seghedin la Vaþ
Numai drumuri de la fraþi
Numai lacrimi, jale, dor
Pe feþele tuturor”

„Datoritã deselor lui apariþii, directorul închisorii din Vaþ, l-a bãnuit cã ar fi
spion; în consecinþã, nu i s-a mai permis accesul în incinta penitenciarului. În
aceastã situaþie reacþia lui Cîrþan a fost pe cît de neaºteptatã pe atît de
impresionantã... Ca sã arate totuºi cã n-a uitat pe martirii neamului, s-a aºezat
liniºtit la poarta de intrare ºi scoþînd fluierul din ºerpar a început sã doineascã
de jale, timp îndelungat, spre surprinderea trecãtorilor unguri din afarã ºi spre
mulþumirea celor întemniþaþi, ieºiþi în curte, ºi asupra cãrora acest semn de viaþã,
transmis peste ziduri, produsese o profundã impresie”.27

În loc de concluzii
Peste ani, Sebastian Stanca a rememorat activitatea de ziarist ºi publicist la
gazetele de la Budapesta Poporul român, Luceafãrul, Lupta, apreciind aportul
lor la problematica vieþii naþionale româneºti. El a scris: „ªi astãzi trebuie sã
recunoaºtem cã gazetele de la Budapesta au adus în deceniul de dinaintea
primului rãzboi mondial servicii deosebit de preþioase problemelor de viaþã
naþionalã a poporului român, contribuind în mãsurã covîrºitoare la cristalizarea
ºi fortificarea principiilor idealului naþional care se înfiripa tot mai stãruitor în
sufletul poporului român. ªi acesta este un fapt pe care cronica vremii nu-l
poate tãgãdui “instituþiei” româneºti din capitala Ungariei.”
În ceeea ce priveºte activitatea lui Dimitrie Birãuþiu, trebuie subliniat faptul
cã nu s-a desfãºurat numai în presã ºi în tipografie. Ideile lui l-au apropiat de
socialiºti, iar cînd Partidul Naþional Român a stabilit o tacticã de luptã similarã,
pentru cucerirea dreptului la vot universal cu social-democraþii, s-a urcat pe
tribunele adunãrilor populare, þinînd discursuri de mare efect.
Birãuþiu a avut o activitate rodnicã ºi în viaþa cultural-naþionalã din rîndul
comunitãþii româneºti din Budapesta. A fost prezent la orice manifestare
importantã, a activat pentru înfiinþarea corului bisericesc al Capelei româneºti
din str. Holló. În 1902, la iniþiativa lui, s-a constituit Reuniunea meseriaºilor
români din Budapesta, care a avut un cor bãrbãtesc ºi o activitate culturalã
foarte bogatã. A ajutorat activitãþile ºi instituþiile studenþilor români din capitala
ungarã. Foarte mulþi dintre ei au trecut pe la el ºi au primit ajutor. Dintre studenþi,
mulþi au fost colaboratori la revistele sale.
S-ar mai putea spune multe despre activitatea rodnicã a lui Birãuþiu pe diversele
tãrîmuri. Mã voi rezuma însã numai la partea de publicaþii realizate în tipografia
sa. În afarã de ziarele, revistele ºi calendarele scoase de el, Dimitrie Birãuþiu a
mai tipãrit revista Luceafãrul, în excelente condiþii grafice, apoi ziarul Lupta,
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organul Partidului Naþional Român, precum ºi trei gazete ungureºti de orientare
social-democratã sau socialistã, ºi anume Szabad Szó ºi Független Magyarország,
pe care tipografiile maghiare nu au avut îndrãzneala sã le imprime în regimul
monarhiei habsburgice.
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Regat în Transilvania, în traistã, sute de cãrþi româneºti. Ajuns de mai multe ori la Bucureºti,
el a cunoscut mai mulþi oameni de culturã, de la care a învãþat istoria românilor ºi mai ales
ideea romanitãþii poporului român. Dorind sã vadã cu proprii sãi ochi momentele care
erau mãrturii ale istoriei poporului român, Badea Cîrþan s-a hotãrît sã plece pe jos la
Roma. Ajuns acolo, Badea Cîrþan s-a dus mai întîi la Columna lui Traian.„Cum era singur ºi
a nimãnui, cum se fãcuse searã, s-a aºezat pe trotuar ºi s-a culcat la picioarele Columnei.
A doua zi dimineaþa, trecãtorii, poliþiºtii, ziariºtii, au avut o revelaþie: un þãran din Corjaþi, un
dac la picioarele Columnei lui Traian. Presa din Roma a scris în ziua urmãtoare:„Un dac a
coborât de pe Columnã: cu plete, cu cãmasã ºi cuºmã, cu iþari ºi cu opinci”. I s-a publicat
fotografia, i s-au luat interviuri.” Badea Cîrþan a fãcut senzaþie la Roma, a fost invitat la
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viaþã, fãrã a mai apuca sã vadã ziua întregirii tuturor românilor. A fost înmormîntat în
cimitirul de la Sinaia, pe mormîntul sãu fiind trecute urmãtoarele versuri: „Badea Cîrþan
doarme aici visînd întregirea neamului sãu”.
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Elena Rodica Colta

Reprezentativitatea ºi valoarea
identitarã a bucãtãriei tradiþionale
româneºti din Ungaria
Alimentaþia tradiþionalã, ca experienþã complexã transmisã pe cale oralã,
constituie în toate þãrile o componentã a patrimoniului imaterial. Aceast pachet
informaþional, moºtenit de generaþii, vizeazã atât date legate de momentul
preparãrii, de actanþi, de prescripþiile, restricþiile ºi interdicþiile religioase sau
magico-rituale ale preparãrii cât ºi relatãri privind consumul sau valenþele
simbolice ale preparatelor (ofrandã, jertfã, dar, etc.).
Dacã ne referim la semnificaþia preparatelor pentru cel care le consumã,
unul din alimentele fundamentale în cultura tradiþionalã româneascã este pâinea
– înþeleasã în formele ei multiple –, prezentã în toate contextele tradiþionale
festive, religioase, comunitare ºi familiale.
Alãturi de pâine, existã însã numeroase alte alimente ºi preparate, consacrate
de anumite zile de sãrbãtoare (Crãciun, Sf. Paºti, etc.), ceea ce demonstreazã cã
actul alimentar transcende necesitãþile fiziologice, devenind unul cu încãrcãturã
simbolicã (religioasã, magico-ritualã, socialã).1
Faptul cã alimentaþia tradiþionalã, ºi cea româneascã nu face excepþie, este
strâns legatã de sãrbãtorile religioase, de calendarul ocupaþional ºi de
evenimentele care au loc în viaþa familiei, impune nu numai pãstrarea riguroasã
a reþetelor purtãtoare de semnificaþii multiple ci ºi o anumitã conduitã în privinþa
preparãrii ºi consumului, specificã, care permite comunitãþilor þãrãneºti româneºti,
din zonele multietnice, sã se diferenþieze, prin bucãtãrie, de celelalte grupuri
etnice.
Existã prin urmare ºi în privinþa alimentaþiei ºi a bucãtãriei tradiþionale un
discurs etnic, pe care l-am întâlnit atât la românii din Ungaria cât ºi la românii
din partea cealaltã a frontierei (Nãdlac, Pecica, Miºca, ªepreuº, etc.), care, pânã
la un punct este comun.
Întrebaþi despre tradiþiile, care se mai pãstreazã în satul lor, o mare parte din
membrii comunitãþilor româneºti din zona de frontierã româno-maghiarã s-au
referit la bucãtãria tradiþionalã, declarând-o ca definitivantã pentru identitatea
etnicã a grupului. ªi într-adevãr, dacã avem în vedere ºi numai alimentele rituale
sau cele investite de grup cu anumite semnificaþii, trebuie sã admitem cã valenþele
cu care sunt încãrcate aceste preparate le transformã în mãrci identitare.
Tradiþia culinarã este însã mult mai complexã, motiv pentru care, în cele ce
urmeazã, vom încerca sã identificãm alimentele considerate de românii din
Ungaria, ca reprezentative în autodefinire, cu contextul specific în care sunt
produse ºi consumate. În funcþie de tipul de preparat (ritual, festiv, cotidian, de
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post) diferenþiem, în unele cazuri, prezenþa unor persoane specializate (nu
oricine poate sã fie actant), un instrumentar cu valenþe religioase sau magice
(pristolnicul, covata, lopata de pâine, etc.), un anumit spaþiu de lucru, o
ritualisticã menitã sã potenþeze sacralitatea sau sã activeze diferitele tipuri de
magie, o sumã de interdicþii, toate transmise pe duratã lungã în pachetul cutumiar.
Prin urmare, simpla existenþã, în tradiþia alimentarã a unei comunitãþi, a unui
anumit preparat, ascunde în spate un întreg inventar de gesturi ºi practici,
aceleaºi în toate satele româneºti.
Vom începe prezentarea repertoriului culinar tradiþional cu alimentele rituale
ºi ceremoniale, cele mai bine conservate în mentalul colectiv românesc.

Inventarul românesc de preparate cu caracter ritual
ºi ceremonial
Alimente rituale
Un prim aliment, din grupul preparatelor cu caracter ritual, pe care îl întâlnim
ºi azi în satele româneºti din Ungaria dar ºi în localitãþile din vestul României,
este fiertura din grâu, cunoscutã sub numele de colivã.
Prepararea colivei, de o femeie bãtrânã ºi curatã, ºi consumul are loc în
context funerar ºi post funerar. Se face la mort, la parastase ºi la sâmbãta
Sântoaderului, zi ce deschide sâmbetele de pomenire a morþilor. Referindune la coliva de Sântoader, în Giula ºi Micherechi, conform relatãrilor, ea este
fãcutã de prescurãriþã, adicã „o muiere curatã, care n-are treabã cu bãrbaþii”,
cu respectarea unui scenariu vechi, din care nu lipsesc anumite prescripþii:
„Cînd sã începe postu, sãptãmîna ce-ntîie dupã ce vin de la bisericã aduc on
kilogram dã grîu.Pã masã îl curãþãsc dã neghinã ºi-l pun înt-on vas curat. Îl
moi cu apã. În toate zilele þîp apa cie dupã el ºi pun curatã. O sãptãmînã îl
moi ºi aºe-i dã fin dã numa. Îl fierb, da nu pun pã el zahãru pînã îl las aºe în
apã ºi sîmbãtã dimineaþa am sucuit sã-l fierb o þîrucã. Apoi pun mnere în el ºi
d-asupra boabe dã þucur. Înt-on vas îl duc la besericã. Acolo popa îl sfinþeºte
ºi îl împãrþeºte la oameni. Tãþi capãtã cîte-o linguriþã. Mîncã ºi în bisericã da
duc ºi acasã dîn el.”
Acest „grâu fiert ºi îndulcit” este consumat de Sântoader, ºi de românii din
Nãdlac ºi Pecica (jud.Arad), ca sã dãm doar douã exemple.
Sacralitatea preparatului este asiguratã atât de actant, care trebuie sã fie o
persoanã curatã, cât ºi de sfinþirea lui, de cãtre preot, în bisericã. Calitatea de
aliment ritual, cu valenþe religioase dar ºi magice, este confirmatã de consumul
colectiv, în spaþiul sacru al bisericii, ºi de dusul ei acasã, pentru cei bolnavi.
În cazul colivei de Sântoader, în satul Micherechi, valoarea simbolicã a
alimentului este potenþatã de pilda Sf. Toader, care, cu câteva boabe de grâu
fiert, a mântuit lumea de foamete. Repetând anual consumul de grâu fiert,
care a avut loc într-un illo tempore, micherechenii retrãiesc de fapt actul magicoreligios iniþial2.
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Al doilea preparat ritual consumat de românii din Ungaria este prescura,
care avea în trecut ºi o variantã pascalã,3 prezentã încã în unele sate din judeþul
Arad (Chereluº, ªepreuº, Bocsig, etc.). În cazul acestor douã tipuri de pâini
sacre (aluat din grâu dospit), modul de pregãtire este acelaºi, diferit fiind doar
locul în care sunt produse.
Astfel, în vreme ce prescurile sunt pregãtite de prescurãriþã acasã la ea,
„paºtile” se fac, în localitãþile în care se mai pãstreazã tradiþia, la familia care a
anunþat în bisericã cã va da „paºtile” în acel an, de acolo fiind transportate la
bisericã în procesiune, cu prapuri ºi preot.
Caracterul sacral al celor douã alimente rituale este asigurat de curãþenia
actantului, de semnul crucii fãcut de acesta, cu pristolnicul, înainte de a le
întroduce în cuptor, de iniþialele sfinte „IC XC NI CA”, imprimate în aluat, 4 ºi
de sfinþirea lor în bisericã.

Prescuri ºi pistornice, Micherechi, anii 1980
În sfârºit, ambele preparate se servesc în bisericã, în colectiv, dupã terminarea
slujbei. Contextul este ºi el unul sacru, prescura ºi paºtile împãrþindu-se, prima
în duminicile ºi la sãrbãtorile mari sub formã de „nafurã”, iar a doua la Sf. Paºti,
în condiþii speciale, adicã dupã o prealabilã cuminicare a celui care o ia.
Tot alimente rituale din aluat dospit, preparate în context funerar, de femei
curate, sunt colacii cu lumânare, cunoscuþi în zonã sub numele de „paus”, oferiþi
la sfârºitul slujbei de înmormântare sau de pomenire preotului ºi cantorului.
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Aceºti colaci, stau în timpul slujbei de înmormântare pe masa din curte sau, la
parastas, pe masa din bisericã, ºi sunt utilizaþi în ritualul înmormântãrii ºi implicit
sfinþiþi.
În sfârºit, chiar dacã nu mai sunt fãcuþi de prescurãriþã ºi nu sunt obligatoriu
sfinþiþi, o funcþie ritualã în tradiþia funerarã româneascã o au ºi colacii care se
dau, în unele sate, peste groapã la cimitir, sau colãceii împãrþiþi de pomanã
paricipanþilor, în timpul slujbei de înmormântare.
În Bãtania aceºti colãcei erau fãcuþi de femei anume, la casa mortului:
„Muierile fac colaci în covatã ºi îi coc în cuptor. În tãt colacu bagã on ban. Fac
cam 150-200 dã colaci. Aluatul îl dospesc ca ºi cînd coc pitã.”
În Micherechi, îi regãsim sub numele de „cucuþãi.” ªi aici odinioarã era
obiceiul sã se punã în fiecare câte 20 de fileri. Cucuþãii se împart copiilor,
prezenþi la înmormântare, în momentul când se iese cu mortul din curte. În
prealabil însã, traista cu colaci este datã peste sicriu. Aceºti colaci au aceleaºi
compoziþie, aspect ºi dimensiuni cu cucuþãii care se dau copiilor ce vin cu
colinda în Ajun de Crãciun.
Grup al alimentelor oferite „de pomanã” mai include ºi colacii ºi ouãle roºii,
împãrþite la cimitir, la ziua morþilor. Aceste ouã, vopsite special, trebuie sã fie
mai mult de 7, la numãr, ºi, înainte de a fi date, sunt sfinþite de preot.
Alãturi de acest tip de alimente controlate într-un fel de bisericã, în tradiþia
româneascã din Ungaria au supravieþuit pânã azi reþetele unor preparate cu
valenþe magice. Aºa este de pildã cureasta, fãcutã din laptele adunat vreme de
mai multe zile, începând cu al doilea muls, dupã fãtarea vacii. În Sãcal aceastã
cureastã se dãdea, pentru sporul laptelui, copiilor, care, potrivit tradiþiei, o
consumnau aºezaþi pe pãmânt, dintr-un vas de lut. Scenariul ritual de sporire a
laptelui continua cu stropitul pruncilor, cu apã, la poartã, la plecare, de cãtre
gospodinã.5
În Mezõpeterd preparatul se numeºte gulesytã ºi se împarte vecinilor, în
credinþa cã, „cu cît mai mulþi mãnîncã din gulesztã, cu atît mai mult lapte va
da vaca.” Obiceiul era în trecut sã se ducã vecinilor gulesztã, într-un vas de lut,
care trebuia restituit nespãlat, pentru a nu rãmâne sporul laptelui în altã
gospodãrie.

Alimentele ceremoniale
Întorcându-ne în zona aluaturilor dospite, un alt grup de colaci sunt cei
preparaþi în contextul unor ceremonialuri de familie, precum nunta, sau a unor
sãrbãtori calendaristice. Fãrã sã fie sfinþiþi, ei sunt consacraþi de evenimentul
ceremonial din care fac parte.
Aºa este colacul de nuntã, prezent odinioarã în toate satele româneºti din
Ungaria. Aºezat pe o masã în curte, la casa mireului, alãturi de castronul cu apã
sfinþitã, de mãnunchiul de busuioc ºi de vasul cu grâu, acest colac, ce
simbolizaeazã belºugul, era aruncat ritual în sus, pentru a fi prins ºi consumat în
colectiv de nuntaºi.6 Comunitãþile româneºti din Ungaria îl percep ca pe ceva al
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lor, ceva ce þine de datina nunþii. Faptul cã îl gãsim ºi de cealaltã parte a
frontierei, de pildã la ªepreuº, unde se numeºte þipoi, îi mãreºte
reprezentativitatea ºi valoarea de marcã identitarã. Un colac este prezent în
ceremonialul nunþii, la românii din Bãtania. Aici colacul simbolizând bogãþia
era, odinioarã, adus, împreunã cu vinul, de cãtre „corintei”7 la casa mirelui, în
timpul ospãþului de nuntã.
Tot un aliment consacrat, de data aceasta de o sãrbãtoare calendaristicã, este
Colacul Crãciunului, prezent alãturi de farfuria cu grâu, atât în casele româneºti
din Bãtania cât ºi în Pecica româneascã. Gãurit în mijloc, el are infiptã o lumânare
ºi un fir de busuioc, ºi stã pe masa de Crãciun patru zile. În satele cu populaþie
româneascã din Bihorul unguresc, pentru seara de Ajun se coceau cocuþi pe
care i-am menþionat deja, care se împãrþeau copiilor veniþi sã colinde.
Însã consacrate de sãrbãtoarea Crãciunului sunt ºi alimentele servite în seara
de Ajun ºi de Crãciun.Unele dintre ele, încãrcate cu valenþe magice, erau utilizate
odinioarã în performarea unor rituri de fecunditate. Astfel, în Bãtania, familia
mãnâncã dupã supa de fasole de post, obligatoriu, un colac numit „Sãnãtate”,
care se împarte la toþi membrii familiei. Apoi se consumã plãcintã cu mac, macul
fiind un simbol al sporului. Din plãcinta cu mac în trecut se lãsau atâtea bucãþi,
câþi pomi roditori erau în grãdinã. În dimineaþa Crãciunului se punea câte o
bucãþicã, la fiecare pom, spunând „ noi vã hãrãnim pe voi, voi ne hãrãniþi pe
noi.”8
La Anul Nou, datina este sã se mãnânce carne de porc, „fiindcã porcul împinje
norocul înainte.” În unele sate se mai mânca fasole sau linte, cu credinþa cã
banii se vor înmulþi, ca boabele acestora. Plãcinta cu mac se mânca pentru
mulþi peþitori, „dospitele”, ca norocul sã creascã, în anul ce vine, ca aluatul,
peºtele ca averea sã se înmulþeascã precum solzii peºtelui.
Din aceeaºi familie de preparate consacrate de anumite zile de sãrbãtoare,
au fãcut parte ºi „Sfinþii”, azi dispãruþi din satele româneºti din Ungaria, pregãtiþi
pentru a fi daþi copiilor sau vecinilor, în ziua de Mucenici, în amintirea celor 40
de mucenici de la Sevastia. Reþeta preparãrii lor la sfârºitul secolului al 19-lea
am gãsit-o în jurnalul Herminei Ciorogaru, originarã din Pecica româneascã:
„un aluat dospit, în formã de opt, strãpuns cu trestie, uns cu miere, pus pe tavã
ºi copt. Ochii se fãceau din stafide.”9
„Ouãle roºii”, aliment pascal, se vopseau în Vinerea Mare sau în Sâmbãta
Mare. Româncele utilizau la colorare cojile de ceapã sau grâul verde. Decorarea
se fãcea prin aplicarea de frunze, înainte de fierbere. Potrivit tradiþiei aceste
ouã se consumã ºi azi în ziua de Paºti de întreaga familie, dupã ce se ciocneºte,
dar se dau ºi copiilor, care umblã lunea pe la case, spunând:„Cristos a înviat!”
Tot legat de sãrbãtoarea Sf. Paºti ºi de anumite practici de consum, trebuie sã
amintim tradiþia din satul Micherechi, unde „dã la Paºti pînã la Rusalii fetele
duceu dã mneazãzã la tãþ chizeºii10 ºi la hididuºi. Pitã, clisã, uarece plãcintã ºi
oleacã dã vin.” Se înþelegeau între ele ºi duceau pe rând, în fiecare duminicã
câte douã. „Mneazãza” era dusã într-un dos, þesut ºi cusut de fatã, cu mâna ei.
În acest interval, primele jucate au fost, de fiecare datã, cele care au adus
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„prânzul”. Conform obiceiului, chizeºii trebuiau sã joace, pânã seara, purtând
la brâu „dosul”11 adus de fete.

Mâncarea cotidianã
Alimentele obiºnuite ale þãranului român au fost „pita ºi clisa”, laptele ºi
preparatele din lapte, carnea de porc, vitã, oaie ºi pui, „crumpele , pãsula ºi
curechiul”12.
Laptele este consumat ºi astãzi proaspãt ºi bãtut dar se preparã din el ºi brânzã
sau caº. Odinioarã, închegarea laptelui se fãcea cu cheag din stomac de porc.
De asemenea laptele proaspãt mai este consumat cu pisat sau se pune în supa
de lapte.
Din smântâna adunatã de pe lapte se bate untul. Zerul, care rãmâne de la unt,
era folosit în trecut la gãtit. Din el se fãcea „leveºe dã zãr”, se punea în supa de
cartofi, se frãmânta aluatul pentru tãiþei sau se fãcea „balmoº”.
În satul Sãcal din Bihorul maghiar mâncarea preferatã a crescãtorilor de oi de
altãdatã a fost „brânza iute de oaie”. Pe lângã aceasta, în multe mâncãruri
foloseau zãrul rãmas dupã prepararea caºului de oaie.
Din carne, în afarã de fripturi, românii din zona de frontierã fac „sarme”, cu
carne ºi „perinci”,13 „popricaº cu crumpe” ºi carne. O mâncare specialã în timpul
sãrbãtorilor de iarnã, care odinioarã a avut o semnificaþie ritualã, sunt
„cocioanele” sau „aitura”.14
Din fãinã de porumb se preparã balmoº, un fel de mãmãligã mai moale, cu
brânzã, care se servea cu jumere de slãninã.
Din cartofi, românii fãceau „crumpe cu zamã, crumpe cu boþi, crumpe cu
tãrhanã, crumpe cu lãºcuþã, crumpe cu lebence”.

Preparatele de post
Alimentaþia de post a românilor se înscrie în tradiþia ortodoxã. Din acest punct
de vedere românii din localitãþile multietnice se diferenþiazã culinar de maghiari,
germani, slovaci, care postesc mai uºor, consumând lapte, preparate din lapte
ºi ouã.
În afarã de peºte, în perioada de post se consumau numai alimente vegetale.
La gãtit era folosit în special oloiul dã ludaie,15 însã cei, care posteau sever,
fierbeau doar cu apã.
Lista mâncãrurilor admise în post, conform tradiþiei este în toate satele
româneºti aceeaºi: „rãtiºe, ploaþã, zamã pãrgãlitã, cocoºi, zamã dã porodici,
dospite cu prai, pitã cu uloi, aluat cu mac, coade dã laboº, lîngãlãu, mãmãligã,
cureti umplut cu pisat ,dopuri, pascã, moºocoarnã, crumpe cu boþ, pogace cu
mujdei, pãsulã cu cureti, zamã dã prune, þibere, chisãliþa, etc.”
Acest repertori gastronomic, care reprezintã pentru românii din Ungaria un
element important în autodefinire, este dublat de un comportament specific,
românesc, în diferitele ocazii de consum.
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Ritualistica meselor colective
Consumul colectiv al alimentelor, la nunþi, pomeni ºi parastase („crestate”)
sau la sãrbãtorile mari, era ºi, parþial, mai este ºi azi însoþit de o anumitã ritualisticã.

Ospãþul de nuntã
Astfel la nunþi, în absenþa preotului, care sã binecuvinteze alimentele, masa
ºi mesenii, persoana care se bucura de cel mai mare prestigiu în grup, spunea,
în momentul aºezãrii la masã, Tatãl Nostru. La nunþile de odinoarã din Nãdlac
sau ªetin, acest rol îi revenea naºului. Obiceiul îl gãsim ºi la românii din Ungaria.16
La fel de important era ºi locul pe care îl ocupa fiecare la masa de nuntã.
Poziþionarea era în funcþie de rolul pe care îl avea, în cadrul acestei ceremonii.
Astfel, în dreapta mirelui ºedea naºul, în a miresei, naºa. Dacã unul dintre pãrinþii
era mort, locul lui rãmânea gol.
În unele localitãþi, nunta se desfãºura în doua case, la mireasã ºi la mire, cu
douã petreceri, fiecare condusã de un grãitor. La casa miresei, rolul acesteia era
îndeplinit de prima „meselioucã” (sora miresei). Aceastã „fecioarã cu cununã”
ºedea la masã la loc de cinste, împreunã cu naºii miresei.
Referitor la consum, o secvenþã ritualã în timpul mesei de nuntã este mâncatul
din aceeaºi farfurie, cu aceeaºi lingurã, ºi bãutul din acelaºi pahar de cãtre miri,
practicã care se înscrie în seria riturilor de fixare, de unire.
Bucatele servite sunt cele îndãtinate la nunþi româneºti17: supa de gãinã cu
gîrceni sau cijele, tocanã de „bircã”, carne friptã de pui, plãcinþi, meniul alãturi
de obiceiul prezentãrii lui intrând în acea obligativitate de respectare a scenariului
arhaic, pentru a asigura reuºita nunþii.
Prin urmare, în obligaþiile grãitorului intrã ºi prezentarea bucatelor servite, cu
versuri glumeþe:
„Hop, ciur, casã,masã
Sã facã bine ,cumãtru mare,
Sã mã lese pãstã prag,
C-aº vorbi mai cu drag.
C-on taljer dã tocanã dã tuluc,
Care-a tras la moºu moºului în plug”.
Ca o prelungire a consumului din timpul ceremonialului nunþii, în prima
duminicã dupã aceasta, rudele mai apropiate merg sã-i vadã pe tinerii cãsãtoriþi
ºi sunt serviþi cu colac ºi vin.

Ospãþul de botez
Extrem de modestã în trecut, în parte ºi din cauza sãrãciei românilor din
Ungaria, masa de botez se limita la a-i oferi naºei ºi moaºei, dupã ce venea cu
pruncul de la bisericã, un „mneazãzuþ.”18 „Tãieu tare pui, fãceu niºte dospite, îi
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dãdeau tare pãhãruþ dã pãlincã uã dã vin ºi apu asta o fost tãt vendigºagu.”19
Cu vremea aceastã masã a început sã semene cu ospãþul de nuntã, la masã
fiind invitaþi toate neamurile ºi prietenii. Prin masa colectivã participanþii sunt
alãturi, îl recunosc ºi îl acceptã pe cel intrat în comunitatea lor religioasã.

Pomana ºi celelalte mese funerare
Reguli ºi o anumitã rigurozitate culinarã este prezentã ºi la pomeni. La pomanã
nu vine oricine. Cei consideraþi mai apropiaþi sunt invitaþi încã la cimitir, de
cãtre un om mai aproape de neam, cu o formulã consacratã: „Face-þi bine, oameni
buni, care v-aþi ustãnit ºi i-aþ dat cinste dã pã urmã lui (cutare), veniþi pînã la
casa lui împreunã, la un pahar douã dã pãlincã ºi zîcem ªi-l ierte Dumnezeu,
ºi-l hodihneascã!”
ªi într-adevãr „uarecine zice Tatãl nostru apoi beu pãlincã ºi mãnîncã”.
Românii sãraci ofereau odinioarã pitã cu clisã, însã cu vremea au început sã
serveascã tocanã de oaie ºi sarmale.
Tot o masã comunã, ritualizatã, cu valenþe funerare, este „Pãºtiþele,” la care
participã femeile din Micherechi de Paºtele morþilor, adicã lunea, dupã Duminica
Tomii 20. Comportamentul lor în timpul acestui consum colectiv de mâncare ºi
bãuturã „pentru morþi” urmeazã un vechi scenariu, care se repetã anual: se
adunã la o casã, ºi petrec. Singuri doi bãrbaþi în vârstã, numiþi „pãharnici”, aveau
voie sã participe. Înainte de a începe sã mãnânce femeile aruncã sub masã,
pentru morþi, primele îmbucãturi ºi puþinã bãuturã.

Mesele de familie la praznicele mari
În sfârºit, datini ºi meniuri precise existau ºi la sãrbãtorile mari. Cele mai
importante, prin valoarea lor simbolicã, erau masele servite la Crãciun, Anul
Nou ºi Paºti. Încã din Ajun, în unele localitãþi precum Bãtania ºi Pecica româneascã,
pe masã se punea cea mai frumoasã mãsãriþã ºi anumite obiecte simbolice
(colacul cu busuioc, farfuria cu grâu, etc.) care rãmâneau acolo din Ajun pânã în
a treia zi de Crãciun.
Asocierea primei zile din an cu timpul tânãr, care poate fi influenþat magic, a
transformat ºi masa de Anul Nou într-un consum ritualizat, marcat chiar de unele
interdicþii. În aceastã zi românii nu mãnâncã carne de gãinã, fiindcã gãina
imprãºtie totul, implicit ºi norocul. Se serveºte în schimb carne de porc, în
credinþa cã porcul împinge norocul cu râtul înainte.
În unele sate, cei aºezaþi la masã consumau împreunã un mãr. Acesta era tãiat
în atâtea bucãþi, câþi membrii avea familia. Fiecare lua o bucatã, crezând cã forþa
mãrului îi va aduce pe cei plecaþi, acasã. În Chitighaz, mãrul era examinat cu
atenþie. Dacã era vermãnos, se credea cã, cel care l-a tãiat, se va imbolnãvi.
Dacã era putred, se zicea cã acesta va muri21. În Bãtania se tãia, în bucãþi egale
cu membrii familiei, „plãcinta dã Anu Nou”, în care se punea un ban. Cel din
familie care gãsea banul era considerat norocos tot anul.
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Referitor la masa de Paºti, care venea dupã un post lung ºi sever, aceasta era
una abundentã. În plus era interzis ca sã se goleascã. La fel ca la Anul Nou, ºi la
Paºti era obiceiul sã se taie un ou în atâtea bucãþi câþi membrii avea familia ºi sã
se consume în colectiv. Din meniu nu lipsea nici ºunca, fiartã conform datinii,
în Sâmbãta Mare. În Pecica, ouãle care urmau sã fie aºezate pe masa de Paºti
erau sfinþite în bisericã în Joia Mare.
Alãturi de aceste mese, la care participau toate generaþiile, în tradiþia românilor
din Ungaria au existat ºi câteva mese colective cu participare limitatã. De pildã
Vergelul sau obiceiul numit Potolire22 din Micherechi erau petreceri în care, la
consumul colectiv, participau doar perechile cãsãtorite.
„Cînd iera gata ºezãtoare apu zîcem cã potolim. Punem banii laolaltã,
cumpãram bãrbaþî pãlincã, muierile duceu frituri, pogãciþã uã dospite, ne
petrecem..” La fel, la „Balul firului” din Sãcal participau doar femeile mãritate:
„Cînd am gãtat cu spãlatu tortului în leºie, ne-am petrecut numai noi muierile.
Ne-am copt pancove, cirigele, rãtiºe, moºocoarnã cu cureti ºi cu pisat.Am bãut
vin ºi ne-am petrecut pînã cãtã dimineaþã.”
În aceste cazuri vorbim de anumite solidaritãþi de grup, întãrite prin aceastã
comuniune alimentarã.

Diznotor la Chitighaz, anii 1990
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În sfârºit, ultimul tip de masã colectivã, la care ne referim este pomana
porcului. În acest caz participã ºi azi familia lãrgitã ºi vecinii iar consumul colecti
din animalul sacrificat, vizeazã prosperitatea viitoare. Scenariul acestei mese,
ca de altfel a întregii zile, era odinioarã unul ritualizat : „Cînd vine la diznotor
zîce: Fie clisa grasã ºi mînce gazdele cu sãnãtate!>Gazda zîce: Sã ai parte dîn
ie!>”.

Femei din Chitighaz la tãiatul porcului

Ritualistica meselor cotidiene de familie
Anumite norme ºi practici întâlnim ºi la mesele cotidiene, chiar dacã acestea
sunt mai puþin studiate. ªi în cazul lor existã o ordine strictã a locurilor la masã.
Locul central este ocupat de stãpânul casei, dupã care veneau ceilalþi bãrbaþi,
apoi femeile. Adesea acestea mâncau mai târziu. De asemenea, copiii pânã la
o anumitã vârstã mâncau separat, la o masã mai micã.
Înainte de a începe sã mãnânce, membrii familiei îºi fãceau cruce sau spuneau
în colectiv o rugãciune. Pîinea era tãiatã de bãrbat, dupã ce îi fãcea o cruce cu
cuþitul pe spate.

Ritualistica meselor de post
Mesele de post respectau odinioarã, foarte riguros, cele douã posturi
importante din calendarul bisericii ortodoxe: Postul Crãciunului ºi Postul Paºtelui,
ambele cu o duratã de 7 sãptãmâni. Pe lângã aceste intervale, se mai postea la

IZVORUL

36

Boboteazã, la Sf. Mãrie, în vinerea seacã, la Petru ºi Pavel, etc. În toate aceste
intervale, considerate de curãþire a trupului ºi sufletului, „nu s-o mîncat de
dulce”.
Respectarea cu rigurozitate a prescripþiilor în familiile româneºti era urmãritã
de cea mai vârsnicã femeie din casã.
De pildã, Postul Paºtelui, începea de lunea, printr-un gest radical: vasele
unse erau urcate în pod ºi în locul lor erau coborâte vasele, în care se gãtea
numai mâncarea de post. Înainte de a se utiliza ele se mai opãreau odatã cu
leºie.
Înainte de a intra în post þãranii aveau obiceiul sã mãnânce un ou, ca sã le
parã postul scurt ºi sã treacã mai uºor.
Mesele principale se luau ºi în timpul postului în comun. Înainte de a se
aºeza la masã familia se ruga. Cel care rostea rugãciunea cu voce tare ºi cu
capul ridicat era întotdeauna bãrbatul. Ceilalþi se rugau încet, cu capetele plecate.
Dupã mâncare, capul familiei mulþumea pentru masã, cu cuvintele: „Fie
numele Domnului lãudat, cã ne-a dat de mîncare ºi de bãut. Doamne þie-þi
mulþumesc cã ºi ziua de astãzi ne-ai dat mîncare ºi bãuturã bunã, putere ºi
sãnãtate.”

*

Relevanþa tradiþiei alimentare, azi
Privite la un loc, toate aceste tehnicile rituale de preparare, toate aceste
alimente ºi modul lor tradiþional de consum þin de un model cultural, pe care îl
gãsim, aºa cum am arãtat deja, în memoria culturalã a românilor de pe ambele
pãrþi ale frontierei româno-maghiare.
Vorbind despre reprezentativitatea în cazul preparatelor, pe care comunitãþile
româneºti din Ungaria ºi le asumã ºi despre care cred cã îi definesc identitar,
trebuie sã avem în vedere atât aria de rãspândire cât ºi frecvenþa preparãrii ºi
consumului lor. Bãtrânii intervievaþi vorbesc despre meniuri ºi despre un anumit
comportament care, în trecut, îºi aveau locul lor în viaþa comunitãþii româneºti.
Comparând acel trecut cu prezentul constatãm cã, în timp, în acest inventar,
stocat în stratul cultural profund, au avut loc numeroase pierderi dar ºi preluãri
din alte bucãtãrii, care au sfârºit prin a da meniurilor festive ºi cotidiene, actuale,
româneºti o anumitã amprentã central-europeanã, cosmopolitã.
Un rol în acestã schimbãrare a tradiþiei alimentare româneºti din Ungaria s-a
datorat ºi modernitãþii, oraºul devenind un model greu de refuzat. De asemenea,
de când doar bãtrânii mai þin postul, au dispãrut ºi o parte din preparatele de
post.
Dincolo de aceste schimbãri, românii de azi din Ungaria au conservat totuºi
acele preparate, care nu ºi-au pierdut funcþionalitatea religioasã, precum
preparatele rituale (coliva, prescura, colacii funerari), care continuã sã se prepare
ºi sã se consume, în forme tradiþionale ºi care reprezintã azi moºtenirea vie.
Alãturi de acestea, a supravieþuit ºi o parte din repertoriul culinar festiv, „ca
alimente consacrate” de anumite evenimente sau sãrbãtori.
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Transformate în mãrci identitare, ele sunt de multe ori reintroduse, în mod
voluntar, în meniurile ceremoniale sau la mesele de la sãrbãtorile mari, cu întreg
scenariul arhaic, semn cã, în aceastã trecere de la tradiþional spre modern,
desemantizarea mâncãrurilor româneºti simbolice a fost blocatã de mental, în
mod conºtient. În acest sens discursul despre tradiþia alimentarã, este explicit:
bucatele puse pe masã de românul din Ungaria reprezintã o formã de a se
defini ca neam.
Acest conservatorism voluntar devine evident dacã examinãm, comparativ,
reþetele din Nãdlac (judeþul Arad), adunate în anul 1936 ºi cele din satele cu
populaþie româneascã din Ungaria culese, unele, prin anii 1976, 1985 iar altele,
în urmã cu câþiva ani. În vreme ce românii din Nãdlac ºi-au schimbat meniurile
cotidiene, cândva comune cu ale românilor din Ungaria, aceºtia din urmã au
continuat sã le consume ºi dupã 40-50-60 de ani.
Multe sunt consumate ºi azi, cu aceeaºi savoare ca în trecut.Fiindcã în fond,
nimic nu este mai bun decât mâncarea cu care ai crescut.

Anexe
Mic reþetar românesc transfrontalier
Reþete culese de la românii din Ungaria
Brînza iute de oaie23
Caºul de oaie este fãrmiþat, apoi condimentat cu sare ºi boia ºi frãmîntat bine,
dupã care este îndesat într-un ciubãraº, care este acoperit cu capac de scîndurã,
strîns cu un ºurub de lemn. Brînza iute se consumã cu mãmãligã, este pusã pe
aluat sau se mãnîncã cu taºte.
Sãmãchiºã 24
În laptele proaspãt muls se toarnã puþin lapte acru din ziua precedentã. În
felul acesta el se înãcreºte repede. Dacã se încãlzea uºor, din aceastã sãmãchiºã
se putea obþine scoaca de vacã25. Pentru asta, sãmachiºa încãlzitã se punea întrun sac de pînzã, ca sã se scurgã zãrul. Acest zãr era folosit la muratul castraveþilor.
Guluszta26
Se strînge într-un vas mai mare laptele de la primele 2-3 mulsuri, dupã fãtarea
vacii. Vasul cu acest lapte se pune pe soba de gãtit, sã se încãlzeascã. Cînd
laptele se încheagã, devenind brînzos se poate consuma. Deseori este îndulcit
cu zahãr.
Coade dã laboº27
Se rumeneºte în ulei ceapã tãiatã mãrunt ºi se adaugã puþinã boia. Aceasta va
fi umplutura aluatului. Se pun la fiert în apã sãratã morcovi, pãtrunjei ºi cartofi,
din care veþi obþine fondul pentru supã.
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Din 500 gr de fãinã ºi apã în cantitate potrivitã se frãmîntã, apoi se întinde un
aluat. Pe acesta se scurge umplutura din ceapã rumenitã, întinsã egal pe toatã
suprafaþa aluatului. Aluatul se face sul de grosimea degetului, se taie în bucãþi
de cca 7 cm, care apoi sînt rãsucite un pic la capete. Acest aluat se fierbe în
supã. Era o mîncare preparatã în zilele de post, mai ales vinerea.
Taºte cu brînzã28
Din fãinã, douã ouã, apã, sare, se face un aluat. Cu cca 500 de grame de
brînzã, amestecatã cu douã ouã, se umple colþunaºii. Se pun la fiert morcovi,
pãtrunjei, frunze de pãtrunjel, cu un pic de sare ºi piper. Cînd morcovii ºi
pãtrunjeii s-au cãlit, se pun în supa clocotitã ºi colþunaºii cu brînzã ºi se fierb.
Leveºe dã zãr29
Se frige slãnina într-un vas, apoi cînd bucãþile de slãninã sunt prãjite sunt
scoase din grãsime, iar în aceasta se pune fãinã ºi se învârte. Când fãina este
rumenitã se toarnã zãrul.
Zamã pârgãlitã30
Se face un rântaº cu puþin ulei, fãinã ºi ceapã. Se pune puþinã piparcã, se
adaugã apã ºi se lasã sã fiarbã.
Moare-ngroºatã31
Se fierbe un pumn de varzã muratã în zeama ceia, la care se adaugã o cantitate
de apã. Înainte de a începe sã fierbã din nou, zeama aceasta era îngroºatã cu
fainã de mãlai. Când se servea se picura pe ea undelemn amestecat cu boia.
Crumpe cu boþ32
Crumpile se fierb în apã sãratã, cu puþin pãtrunjel ºi o ceapã. Când sunt fierte,
se face aluat þapãn, de post, cu fãinã, apã ºi sare. Se frãmântã bine ºi se rupe din
el boþi mãrunþi, care se fierb împreunã cu crumpile.
Pãsulã groasã cu cureti33
Se fierbe fasolea cu zeamã multã, ºi se pune în ea pãtrunjel, morcov, tot ce
trebuie. Când fasolea este fiartã se strecurã zeama separat ºi se face rântaº cu
ulei, cu ceapã sau usturoi ºi cu boia. Ieºea groasã. În zeamã se fierbea aluat ºi
se servea ca primul fel.
Tocanã cu varzã 34
Se frige o bucatã de clisã de la porc. Dacã a lãsat zamã, se pune în ea ceapã,
apoi carnea, care se fierbe pânã la jumãtate. În altã oalã se fierbe varza acrã
pânã la jumãtate, apoi într-o oalã mai mare se pune varza ºi carnea în straturi.
Atunci se sarã. Pe deasupra se pune varzã. Se pune la fiert, la foc mic, cu capac.
Nu se mai învârte. Mâncarea este gata când varza este moale.
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Curit umplut35
Carnea vie ori afumatã e tãiatã bucãþi cu cuþitul. În carne se amestecã ºi o
bucatã de clisã. Mai demult se fãceau cu pisat. Acum se fac cu orez. În oalã pe
fund ºi deasupra se pun frunze de varzã muratã, nu varzã tãiatã. Se fierb pânã
când aceste frunze se topesc ºi rãmân numai sarmalele.Odinioarã sarmalele se
fierbeau în cuptor.
Pisat
Se încãlzeºte apã în care s-a pus sare ºi înainte sã clocoteascã se presarã în ea
încet porumb, mãcinat mai mare, ºi se învârte, pentru a nu se face cocoloaºe.
Când s-a îngroºat potrivit, se ia de pe foc. Se poate fi servit cu lapte rece, cu
ceapã rumenitã, cu jumere, cu unsoare în care s-a fript cârnaþul, cu cârnaþ fript
sau cu borº.
Mãmãliga36
Se ferbe mãmãliga apoi, cu o lingurã, se fac gãluºte, care sunt apoi tãvãlite în
pesmet sau în griº prãjit. Dupã ce gãluºtele sunt aºezate în formã de cerc, întro farfurie, se pune pe ele marmeladã ºi zahãr pudrã.
Balmoº 37
Zãrul rãmas dupã ce se bate untul este încãlzit pe soba de gãtit. Când e gata
sã dea în clocot se toarnã în el un amestec de fãinã ºi puþinã apã sau lapte.
Scrobu 38
Aluatul frãmântat era trecut prin rãzãtoare apoi se fierbea în apã puþinã. Se
mãnâncã îndulcitã sau sãratã cu puþin ulei.
Înnodate39
Se face o pãturã de aluat. Separat, se prãjeºte ceapã tãiatã mãrunt în ulei ºi
apoi, dupã ce s-a rãcit, se întinde pe toatã suprafaþa pãturii ºi se împãturã de
douã ori, ca sã se facã un rulou. Apoi se taie pe dungã pânã în capãt ºi se taie
bucãþi din ea de câþiva centimetri de lungi ºi se înnoadã ºi se fierb în supã. Se
mânâncã cu supa împreunã.
Dopurile40
Se preparã din aluat de pâine, din care se suceau fâºii de grosimea unui
deget ºi se coceau în tavã. Dupã ce erau coapte, se rupeau în bucãþele. Se turna
pe ele apã îndulcitã ºi se presãra pesmet dulce.
Sabagulere 41
Se face un aluat stors. În acelaºi timp se prãjesc sfãrmuri de pâine în ulei,
pânã se rumenesc. Apoi aluatul este strecurat ºi pus într-o cratiþã ºi se prãjeºte
cu puþin ulei ºi se pune peste el sfãrmurile rumenite.
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Cocoradã cu prune
Se face vara, tot din aluat de pâine. Se rupe o bucatã de aluat ºi se întinde
apoi, pe jumãtate din pãturã, se pun prune fãrã sâmburi, iar cu cealaltã jumãtate
se acoperã umplutura de prune ºi se apasã bine, dupã care se bagã, cu lopata,
în cuptorul de pâine.
Bugauã42
Se întinde subþire un aluat de pâine, se pune pe tavã, apoi, cu tãietorul de
cãlþunaºi, se taie în pãtrate. Se coace în cuptor, înainte de a se începe coptul
pâinii. Se toarnã într-un castron ºi se stropeºte cu apã caldã îndulcitã. Aceºti
tãiþei îngroºaþi se servesc cu mac sau nuci râºnite.
Lângãlãu de post43
Din aluatul de pitã se rupe un bot ºi se întinde frumos rotund ºi se bagã cu
lopata în cuptorul de pitã, când este ars pe jumãtate. Când este copt sã scoate
afarã ºi se mãnâncã cu sare ºi ulei.
Lângãlãu cu smântânã44
Din aluatul de pâine se întinde o bucatã pe lopata de pâine. I se ridicã marginile
ºi se pune smântânã ºi se bagã, în cuptorul de pâine.
Moºocoarnã45
Din aluatul de pâine se rupe un boþ, se întinde pe masã ºi pe jumãtate din el
se pune varzã acrã, bine stoarsã, cu ulei.Apoi aluatul este împãturat în douã ºi
bãgat în cuptorul de pâine.
Lepény46
Aluatul de pâine se întinde pânã ajunge la grosimea unui deget. Pe acestã
pãturã groasã se pune varzã muratã, amestecatã cu undelemn, apoi aluatul se
îndoaie ºi se coace în tavã în cuptor.
Béles 47
Se face un aluat moale din fãinã, sare ºi apã. Apoi este împãrþit în bucãþi cât
pumnu ºi astfel este lãsat sã stea. Dupã aceea aluatul este întins subþire ºi uns cu
undelemn. Se poate umple cu cartofi, cu varzã muratã sau cu mere. Fãcut rulou,
aluatul este sucit în forma unei cochilii de melc.
Rãtiºe 48
Se înmoaie aluatul, ca la plãcinta întinsã. Se întinde pe masã, se unge cu ulei
ºi se rãsuceºte, ca ºi coarda. Dupã aceea aluatul se taie bucãþi, mai mari ca o
nucã, ºi se face aºa, ca o lipie micã, ºi se lasã sã stea, apoi este întins cu o
sucitoare ºi apoi este copt în ulei.
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Plãcinta cu dovleac49
Dovleacul pentru umpluturã este ras ºi amestecat cu zahãr ºi scorþiºoarã apoi
înãbuºit în puþin unt. Cu aceastã compoziþie se umple foile de aluat.
Chisãliþã dã tãrâþã
Într-un vas mare de lut, se pune un pumn de tãrâþe, câteva boabe de porumb
ºi puþin mãlai. Se adaugã la toate acestea câteva bucãþi de cãrbune de lemn, un
pumn de sare, se toarnã peste ele întâi apã clocotitã, apoi apã rece, spre a grãbi
fermentaþia. Vasul de lut se acoperã cu o bucatã de pânzã curatã ºi se pune întrun coº cãptuºit cu paie. Se acoperã cu o pernã, pãstrându-se timp de nouã zile.
În vederea fermentaþiei mai rapide, în trecut, în cursul pregãtirii i se descânta :
„Pânã-oi mere la fântânã
Chisãliþa fie bunã!
Pânã-oi mere dupã apã
Chisãliþa fie acrã!”
Þâtoi50
Este o zeamã preparatã din chisãliþa de tãrâþe, în care se fierbe aluat de formã
trunghiularã, cu douã tãieturi mici de o parte, semãnând mult cu laba raþei.
ªauºpec 51
Se pune ulei în cratiþã ºi în el se prãjeºte fãinã pânã se rumeneºte uºor. Se
pune apoi chisãliþã ºi se fierbe, care cât vrea de gros.
Chisãliþã 52
Se fierbe din fructe uscate sau compoturi.La aceastã mâncare nu se face rântaº
de fãinã. Era îngroºatã cu pireu de prune grase, în care se punea scorþiºoarã.

Reþete culese de la românii din judeþul Arad

53

Crumpe sfârãite
Cartofii se fierb cu coajã cu tot, dupã aceea se curãþã, se zdrobesc ºi se sfârâie,
într-un vas, pe foc, cu unturã, ceapã ºi piparcã (de ardei).
Crumpe întregi
Cartofii se fierb întregi cu coaje ºi se mãnâncã cu sare.
Taºce cu brânzã
Se face pãturã de aluat, care se taie în pãtrate mari. Se fieb ºi dupã ce se storc
se pune pe ele brânzã.
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Gãluºte
Aluatul este frãmântat cu lingura de lemn într-o farfurie apoi se rupe cu lingura
de metal ºi se bagã în apã clocotitã. Gãluºtele se fierb puþin, se strecoarã ºi se
sfârâie într-un vas, cu unturã, cu brânzã sau ceapã.
Cocoradã
Se fac pãturi de aluat din fãinã de grâu, mari, groase ºi moi, fãrã ou. Se pune
pe jumãtate din pãturã brânzã, ludaie sau curechi, apoi cealaltã jumãtate din
pãturã se pune deasupra bãtucindu-se, dupã care se bagã în cuptorul de pâine.
Lângãlãu54
O pãturã ca pentru cocoradã, din aluatul de pâine. Se coace în cuptor, la jar,
se unge ºi se sarã bine.
Nodate
Se fac din pãturã moale, care se întinde pe masã, se unge cu sfãrmuri de
pâine prãjite în unsoare, cu ceapã ºi piparcã, apoi se împãturã formând o coardã
din aluat, din care se fac mai multe bucãþi (noduri). Se fierb ºi se preparã ca ºi
gãluºtele, cu zeamã sau stoarse.
Urechiuºe
Pãtura de aluat se taie în pãtrate mari, colþurile se prind cruciº, încât capãtã
formã de urechi. Se mãnâncã cu chisãliþã, de post.
Boþi
Aluatul se frãmântã bine apoi se rupe din el, cu douã degete, bucãþele care
se numesc boþi. Boþii se gãtesc cu zeamã sau storºi, cu rântaº, unsoare, ceapã
prajitã ºi piparcã, cu crumpe.
Rãtiºe
Aluat din fãinã de grâu, cu ou ºi cu unsoare este întins pe masã. Se pune pe
el brânzã ºi iarãºi unsoare, dupã care se suceºte ca o coardã. Se taie bucãþi ºi se
învârte fiecare bucatã în formã de melc ºi se apasã cu sucitoarea. Melcii aceºtia
se coc în unsoare fierbinte, ca ºi pancovele.
Pisat
Porumbul se macinã în formã foarte durã.Se fierbe ºi se gãteºte cu unsoare,
cu lapte ori cu brânzã.
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„Rãtiºe” din Micherechi
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Ana Borbély

O nouã dimensiune a limbii ºi
culturii româneºti din Ungaria:
tendinþe în alegerea numelor de botez
în secolele XVIII-XX 1
1. Introducere
Atribuirea numelui unui nou-nãscut este un act în care, la naºterea unui copil,
pãrinþii îi aleg unul – sau mai nou douã (ori trei) – nume. Prin acest nume se
distinge fiecare membru al aceleiaºi familii. Acest nume poate fi denumit: nume
de botez sau/ºi prenume.
În cadrul sfîntului botez, copilul nou-nãscut îºi primeºte numele. Botezul
este sãvîrºit în bisericile creºtine, la cei mai mulþi români în cele ortodoxe, ºi
este taina prin care omul, prin întreita afundare în apã sfinþitã de cãtre preot,
este botezat cu un nume de botez (v. Catehism 17, BOR). Numele de botez,
împreunã cu datele copilului (numele pãrinþilor ºi al naºilor) este înregistrat în
protocol (în registrul bisericesc). Dat fiind cã fiecare individ este înregistrat în
registrul de stare civilã, în actele oficiale de stat se foloseºte – faþã de bisericã –
o altã denumire, care ºi în limba românã ºi în limba maghiarã, cum ºi în multe
alte limbi, s-a format pe baza poziþiei numelui de botez faþã de numele de
familie. În actele româneºti, numele de botez se pune în faþa numelui de familie:
nume de botez + numele de familie. Din aceastã ordine a rezultat denumirea:
prenume (din fr. prénom, lat. praenomen 2 v. DEX 1996: 842). În actele
maghiare, numele de botez se aflã dupã numele de familie: nume de familie +
nume de botez, de aici denumirea utónév (postnume). Prin urmare, unii indivizi
au nume de botez ºi prenume, iar alþii au numai prenume. Înregistrarea (în
administraþia oficialã de stat) a românilor din Ungaria s-a s-a fãcut în limba
maghiarã ºi numai cea din bisericile ortodoxe s-a fãcut ºi se face în limba românã.
Paragraful 68 din Constituþia Republicii Ungare aratã cã minoritãþile þãrii
au dreptul de a folosi numele de persoane în limba lor maternã. Alãturi de
constituþia Ungariei, dupã 1993, odatã cu apariþia legii pentru minoritãþile
naþionale ºi etnice din Ungaria, în articolul 12 al legii minoritãþilor s-au stabilit
normele privind folosirea prenumelui în felul urmãtor.
Legea nr. LXXVII din 1993 privind drepturile minoritãþilor naþionale
ºi etnice
Art. 12
(1) Persoana care aparþine unei minoritãþi are dreptul sã aleagã liber
propriul prenume ºi cel al copilului, sã înscrie numele ºi prenumele în
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conformitate cu normele limbii materne ºi sã înscrie numele în acest
mod – în limitele stabilite de normele juridice – în registrul de stare
civilã ºi în actele oficiale. În cazul înscrierii cu alte caractere decît cele
latine, folosirea concomitentã a scrisului fonetic cu litere latine este
obligatorie.
(2) La cerere, înmatricularea ºi redactarea unor documente – în
conformitate cu cele stabilite în alineatul (1) – pot fi ºi bilingve.

Conform legii minoritãþilor, oficiile stãrii civile folosesc registre de prenume
ale minoritãþilor autohtone din Ungaria. La solicitarea AÞRU-lui3, în anul 2003 a
fost alcãtuit registrul prenumelor româneºti de autoarea acestui studiu. Registrul
de prenume româneºti, alãturi de registrele armenilor, bulgarilor, croaþilor,
grecilor, polonezilor, rusinilor, sîrbilor, slovacilor, slovenilor, rromilor ºi
ucrainenilor stau la dispoziþia fiecãrui ofiþer al stãrii civile din Ungaria. Aceste
registre au fost redactete în volumul: S. Dávid Emese (ed.) Magyarországi nemzeti
és etnikai kisebbségek utónévkönyve. Ed. Aranyhal, Budapesta. Fãrã an.
(Prenume româneºti: 549–587)4. Registrul prenumelor româneºti se compune
din registrul prenumelor masculine ºi registrul prenumelor feminine. Lista
prenumelor româneºti conþine trei informaþii de bazã, utile pentru ofiþerii stãrii
civile din Ungaria:
• prenumele românesc (scris cu literele alfabetului român), de ex.:
RÃZVAN; EMILIA
• prenumele românesc (scris cu literele alfabetului român), de ex.:
RÖZVAN; EMILIA
• varianta maghiarã (dacã existã) a prenumelui românesc, de ex.:
Radvány, Emília
Nu au fost incluse în registrul prenumelor româneºti acele prenume care au
forma scrisã identicã cu varianta maghiarã a prenumelui, de exemplu Adalbert,
Regina. La fel, nu au fost incluse în registru acele prenume care, în limba
maghiarã, au (parþial) un sens ce ar cauza neplãceri posesorului lor în viaþa
socialã: Despina, Didina, Evlampia.
Registrul prenumelor româneºti se bazeazã pe urmãtoarele izvoare:
Ungaria:
– Protocoalele bisericilor ortodoxe române din Ungaria;
– Prenume care figureazã în inscripþiile funerare din cimitirile ortodoxe
române din Ungaria;
– Lista prenumelor nou-nãscuþilor publicate în Calendarul Românesc
începînd cu anul 2001;
– Rezultatele cercetãrilor privind prenumele românilor din Ungaria, de
exemplu: Mokán (1993);
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România:
– Christian Ionescu, Micã enciclopedie onomasticã, Editura Enciclopedicã
Românã, Bucureºti, 1975.
– N. A. Constantinescu: Dicþionar onomastic românesc. Bucureºti, 1963.
(v. S. Dávid, f.a.: 554–555).

1.1. Studierea prenumelor la românii din Ungaria –
metode de cercetare
Scopul cercetãrii este de a clasifica prenumele ºi tendinþele care se desprind
din datele legate de comunitatea românilor din Ungaria. Cercetarea nu îºi
propune prezentarea prenumelor din perspectiva originii ºi a istoriei lor. Despre
sensul ºi etimonul prenumelor s-au scris mai multe cãrþi, dar ºi internetul oferã
posibilitãþi de a gãsi aceste informaþii.
În cercetarea consacratã numelor de botez ale românilor din Ungaria,
datele ce urmeazã sã fie prelucrate sînt variate ºi au fost culese cu diferite
metode:
• date culese de Gyöngyi Mokán pentru lucrarea sa de diplomã (1993);
• date din inscripþii funerare din Micherechi culese de Hatvany Csaba în
27 septembrie 2000, pentru Registrul inscripþiilor funerare din Micherechi
(a intrat ºi în posesia Arhivei Institutului de Cercetãri al Românilor din
Ungaria, Giula);
• liste de persoane botezate între 2000–2009, publicate în Calendarul
Românesc5;
• date culese prin interviurile realizate de autoare în diferite localitãþi cu
populaþie româneascã din Ungaria.
Menþionãm aici totodatã cã nu toþi indivizii înregistraþi în bisericile ortodoxe
române din Ungaria sînt de origine românã. Familiile mixte în general sînt
româno-maghiare, iar în localitãþi ca Bãtania ºi Cenadul Unguresc, pot fi ºi
româno-sîrbe. Existã însã localitãþi, de exemplu Chitighaz, unde rromii (în mare
mãsurã) sînt de religie ortodoxã. Se întîmplã, uneori, ºi faptul cã viitorul soþ sau
viitoarea soþie, nefiind botezat(ã) în copilãrie, la maturitate este botezat(ã) dupã
ritul ortodox, deoarece doreºte sã fie cununat(ã) în biserica ortodoxã. Între aceste
persoane se aflã unele care nu au nimic cu comunitatea românilor din Ungaria,
motivul cã este botezat în biserica ortodoxã românã fiind acela cã viitorul soþ
sau viitoarea soþie este român(cã). Cu toate cã încercãm sã descriem în acest
studiu tendinþele alegerii numelor de botez la românii din Ungaria, trebuie sã
menþionãm cã aceste tendinþe sînt influenþate de unele caracteristici preluate
din afara comunitãþii: este vorba de cele ungureºti, sîrbeºti din Ungaria. Totodatã,
este important sã amintim cã denominaþia personalã româneascã din Ungaria a
fost întotdeauna influenþatã de cea româneascã din România. Vom prezenta
aceste influenþe la mometul oportun.
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1.2. Originea ºi formarea tradiþiei alegerii prenumelor:
Nomen est omen
Alegerea numelui de botez este decizia pãrinþilor, a familiei, iar într-o
comunitate apar, în decursul generaþiilor, tendinþe, tradiþii legate de alegerea
numelor de botez. „Ideea cã între nume ºi posesorul lui se stabileºte o legãturã
a existat în toate timpurile. Iorgu Iordan asociazã aceastã legãturã cu aceea «de
la cauzã la efect, de fapt de la dorinþã la realizarea dorinþei». (Iordan 1979: 42.)”
(Zãbavã 2008: 395). Dupã cum afirmã Sorin Stati (1964: 129–130): „Formarea
ºi alegerea numelor propii se leagã de o mentalitate de mult depãºitã sau de
sensuri pe care azi nu le mai înþelegem. În ciuda aparenþelor, aceste nume nu
sînt împerecheri întîmplãtoare de sunete, transmise din generaþie în generaþie
ºi de la un popor la altul. Marea majoritate a numelor de persoanã sînt foarte
vechi, datînd încã din Antichitate sau din Evul Mediu. Prin urmare e firesc sã
reflecte gîndirea oamenilor de atunci, încãrcatã de superstiþii. Una din aceste
idei era cã numele are puteri magice, putînd influenþa destinul copilului. Pãrinþii
alegeau ca nume cuvinte care se refereau la calitãþile fizice ºi morale pe care
doreau sã le aibã urmaºii lor”. Stati ne dã urmãtoarele exemple cu origini din:
antichitatea latinã:
August = puternic, bine crescut
Constantin = statornic, constant
Marcel = rãzboinic, iscusit în rãzboaie
Valeriu = sãnãtos;
antichitatea greacã:
Alexandru = apãrãtorul, ocrotitorul oamenilor
Andrei = viteazul
Anghel cu femininele Anghelina, Angela, Angelica = înger
Atanas = nemuritor
Basileus (rom. Blaziu; rom. Vasile) = rege
Grigore = cel mereu treaz, neadormit, vioi
ªtefan = coroanã.
slava veche:
Dobre = bun
Radu = vesel, bucuros
Vladislav = cel slavit ca stãpînitor;
origine germanicã:
Albert = nobil, celebru
Genoveva = femeie de neam nobil
Ernest = serios
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Konrad = cel care dã sfaturi îndrãzneþe
Ludovic = glorios în luptã
Richard = stãpîn puternic
Robert = glorios, ilustru
Siegfried = cel care obþine o pace victorioasã.

Provenite din cuvinte ce denumesc animale6 (germanice):
Adolf = lup nobil
Bernard = cel tare ca ursul 7
Bruno = cel de culoare cafenie (nume dat tot ursului).
Fenomenul este întîlnit ºi în alte limbi, de ex. în limba maghiarã:
Barna = cafeniu;
Farkas = cu coadã (nume dat lupului).
În opinia lui Sorin Stati, alãturi de superstiþiile medievale, ca un alt motiv în
alegerea numelor, era acela de a asigura fericirea urmaºilor: pãrinþii alegeau,
aºadar, nume prin care invocau ajutorul sau protecþia divinitãþii (1964: 130).
Autorul aminteºte ca exemple urmãtoarele nume:
Bogdan (slav) ºi Teodor (grecesc) ambele cu înþelesul = cel dãruit de zei
Diogene (grecesc) = cel din neamul lui Zeus
Dumitru = cel ce slujeºte lui Demeter (zeiþa agriculturii, la greci)
Gabriel (ebraicã) = puterea lui Dumnezeu
Emanuel (ebraicã) = Dumnezeu e cu noi
Mihai (ebraicã) = care este ca Dumnezeu.

1.3. Tradiþii în alegerea prenumelui nou-nãscutului la
români: solidaritate familialã
La români – dupã cum ne descrie Elena-Camelia Zãbavã în articolul intitulat
Onomastica româneascã sub influenþa modei lingvistice europene –,
un rol hotãrîtor în alegerea numelui nou-nãscutului l-a avut ºi îl mai are încã
tradiþia, acea lege nescrisã care continuã sã reziste unor tendinþe inovatoare.
Potrivit autoarei, copilul va purta fie:
–
–
–
–
–

numele unuia dintre pãrinþii spirituali, naºii,
numele unuia dintre copiii naºilor,
fie numele unuia dintre pãrinþii naturali,
numele unuia dintre bunici,
al unui unchi sau al unei mãtuºi.

În felul acesta se asigurã o tradiþie de continuitate în sistemul românesc de
denominaþie personalã, tradiþie care se bazeazã pe aceleaºi criterii de solidaritate
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familialã, menitã sã pãstreze vie amintirea ascendenþilor dispãruþi, capabilã în
acelaºi timp sã limiteze într-o anumitã mãsurã tendinþa de modernizare care
se face puternic simþitã în sfera numelor de botez din ultimul timp (2008: 395).

1.4. Procesul de modernizare a sistemului prenumelor
româneºti în România
În articolul amintit, Elena-Camelia Zãbavã (2008) îºi propune sã urmãreascã
ultima linie a modei în onomastica româneascã. Analizînd procesul de
modernizare a sistemului prenumelor româneºti, autoarea face referire la studiul
lui Al. Cristureanu (1969) ºi la studiul lui Teodor Oancã (1995).
Anii 1960
Al. Cristureanu constatã, la sfîrºitul anilor 1960, existenþa a trei surse
principale manifestate în aceastã direcþie:
(1) prenume de origine latinã: Aurel, Aurelia, Cornel, Cornelia, Liviu,
Remus, Romulus, Titus, Traian etc. Acestea au apãrut în cercul intelectualitãþii
româneºti din Transilvania, prin a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, ca o
replicã datã oficialitãþilor austro-ungare, care tindeau sã maghiarizeze prenumele
românilor. De la intelectualii ardeleni, aceste prenume au cunoscut o rãspîndire
treptatã în toate mediile sociale ºi în toate provinciile româneºti, fiind acceptate
cu oarecare uºurinþã datoritã noutãþii ºi valorii lor evocatoare (Cristureanu 1969:
21–23).
(2) prenume de provenienþã cultã occidentalã (preluate mai ales din
onomastica romanicã, germanicã ºi rusã) a cãror apariþie a fost favorizatã de
transformãrile sociale, politice ºi culturale din secolul al XIX-lea. ªi aceste
prenume apar mai întîi în mediul intelectualilor, pãtrunzînd apoi în mase, cu
precãdere la oraº (Cristureanu 1969: 24–25).
(3) prenume de provenienþã cultã româneascã preluate din istoria ºi
literatura naþionalã: Bogdan, Vlad, Rãzvan, Despina, Radu, Tudor; Cãlin, Dan,
Doina, Monica, Rodica etc. Unele sunt derivate sau hipocoristice ale unor nume
româneºti vechi sau moderne: Dana, Daniela, Puica, Sãnducu; Anda, Andi,
Lena, Dinu, Nelu, Nicu, Sandu etc., iar altele sunt aduse ca inovaþii dintr-o zonã
geograficã în alta ori sunt la origine substantive comune româneºti: Afina,
Brânduºa, Crina, Codruþ, Codruþa, Crenguþa etc. (Cristureanu 1969: 26–43).
Anii 1990
În opinia lui Teodor Oancã, existã trei tendinþe principale care se manifestã
în antroponimia româneascã dupã 1990:
În opinia lui Teodor Oancã, existã trei tendinþe principale care se manifestã
în antroponimia româneascã dupã 1990:
(1) negarea (într-o oarecare mãsurã) a antroponimelor româneºti tradiþionale
– cu deosebire în mediile orãºeneºti – ºi înlocuirea lor tot mai mult cu forme
diminutivale ºi hipocoristice;
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(2) interesul manifestat pentru unele nume strãine;
(3) înmulþirea cuvintelor care alcãtuiesc numele personal, atît la acordarea
numelui nou-nãscutului, cît ºi ulterior, la cerere (Oancã 1995: 7).

2. Tradiþii pentru alegerea numelor de botez
în comunitatea româneascã din Ungaria
în secolul al XVIII-lea, al XIX-lea ºi al XX-lea
Pe baza informaþiilor primite de la subiecþii români din diferitele localitãþi cu
populaþie româneascã, numele biblice (ale apostolilor, sfinþilor) Ioan, Gheorghe, Gavril; Ana, Maria au fost transmise de la tata, bunicul, unchiul, naºul
baieþelului nou-nãscut sau de la mama, bunica, mãtuºa, naºa fetiþei nou-nãscute
– aºa cum aratã Elena-Camelia Zãbavã (2008: 395). Pe baza acestei tradiþii am
observat cã:
(a) de la o localitate la alta circulau diferite nume de botez ºi cã
(b) fecvenþa unor nume de botez era mai mare într-o localitate decît în cealaltã.

2.1. Chitighaz
Tradiþia de a alege prenumele potrivit solidaritãþii familiale ºi schimbarea
acesteia sunt ilustrate într-o lucrare de diplomã, în care se parcurg – în linii
foarte mari – 300 de ani din istoria numelor de botez ale românilor din Chitighaz. În lucrarea sa de diplomã – susþinutã la Catedra de Limba Românã de la
Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta – Gyöngyi Mokán (1993) prezintã,
pe baza protocolului bisericii ortodoxe române din Chitighaz, lista persoanelor
botezate între anii 1779 ºi 1879 precum ºi numele de botez ale elevilor înscriºi
la ºcoala româneascã din aceastã localitate, nãscuþi între anii 1976–1980, preluate din matricolele ºcolii. În cele ce urmeazã prezentãm cîteva din rezultatele
acestei cercetãri din Chitighaz.

2.1.1. Secolul al XVIII-lea
La sfîrºitul secolului al XVIII-lea, în anul 1779 –conform protocolului bisericesc ortodox – cele mai frecvente nume de botez au fost : Dimitrie, Vasilie
(Vãsãlicã), Toader, Chirila, ºi Gligor8. Din cei 25 de bãieþi chitighãzeni nãscuþi
în 1779, 5 au primit la botez fie numele Dimitrie, fie Vasilie (v. Tabelul 1), 3
Toader ºi cîte 2 numele Chirila sau Gligor. Tot în acest an, din cele 16 fete
botezate la biserica ortodoxã, 7 au primit la botez prenumele Oana (cu diferite
variante), 5 numele de botez Maria ºi 2 fete Pãrasca9 (v. Tabelul 2).
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2.1.2. Secolul al XIX-lea
La sfîrºitul secolului al XIX-lea, în anul 1879, dintre cei 102 bãieþi botezaþi,
34 (o treime) au primit la botez numele Georgie (varianta de azi al numelui de
botez Gheorghe) (v. Tabelul 3). Pe locul al doilea s-a clasat numele Mihaiu cu
16 botezaþi, pe locul trei s-a clasat Petru (14 botezaþi), pe locul patru Ioan (12
botezaþi) ºi pe locul al cincilea Teodoru (6 botezaþi).
Dintre cele mai frecvente nume de botez purtate de 90 de fete botezate în
1879 amintim: Maria (21), Ana (19), Floarea (19), Sofia (15), Susana (8) (v.
Tabelul 4).
Comparînd numele de botez din anul 1779 cu cele din anul 1879 se observã
o schimbare în apariþia/dispariþia unor nume sau o mutaþie, în ceea ce priveºte
frecvenþa lor. La bãieþi, peste o sutã de ani, printre cele mai frecvente 5 nume
de botez nu apar 4 nume: Dimitrie, Vasilie, Chirila ºi Gligor. În cazul numelor
de botez feminine, diferenþele dupã o sutã de ani se aratã în frecvenþa numelor.
Maria ºi Ana (Oana) rãmîn cele mai frecvente nume, iar Floare devine tot atît
de frecvent cum este Ana (atribuite celor 19 fete botezate), iar Sofia devine un
nume frecvent, dintre 90 de fete 15 primind acest nume de botez.
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2.1.3. Secolul al XX-lea
La sfîrºitul secolului al XX-lea, între anii 1976–1980, dintre cele 39 prenume
purtate de bãieþi, doar 2 prenume din 5 sunt la fel de frecvente ca în urmã cu o
sutã de ani: Gheorghe (7) ºi Ioan (5). Variabilitatea numelor se lãrgeºte, deoarece
apar nume de botez necunoscute pînã acum în comunitate: Csaba ºi Cristian (v.
Tabelul 5).

La fete, din 54 de nume de botez, între cele 5 mai frecvente, nu mai apar
prenume tradiþionale, ci nume care nu au fost înregistrate în Chitighaz: Mariana, Silvia, Andrea, Angéla, Edit. Apariþia acestor nume se înregistreazã dupã
anii 1960, cînd comunitatea româneascã intrã treptat într-un contact tot mai strîns
cu societatea maghiarã. Contactul presupune mai multe influenþe maghiare asupra
culturii ºi vieþii românilor printre care ºi cele din aria prenumelor preluate din
presa scrisã ºi electronicã, din filme etc. (v. Tabelul 6).

Menþionãm aici ºi ceea ce nu a fost consemnat în lucrarea lui Gyöngyi Mokán
anume cã, înainte de pãtrunderea influenþei maghiare, în secolul al XX-lea,
alegerea numelor de botez la românii din Ungaria (printre care ºi la românii din
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Chitighaz) a fost influenþatã de numele de botez provenite din Criºana ºi Transilvania. Contactul cu românii din Criºana ºi Transilvania pînã la primul rãzboi
mondial ºi cu România dupã primul ºi al doilea rãzboi mondial s-a realizat prin
rude. Mulþi români din Chitighaz au avut rude în satele ºi oraºele din România
din apropierea graniþei cu Ungaria. Aceasta se explicã prin faptul cã chitighãzenii
s-au cãsãtorit cu români din România sau cã românii din Ungaria s-au stabilit în
România. Subiecþii cercetãrilor de teren ne-au relatat faptul cã, pînã în anii 1970–
1980, legãturile între aceste douã þãri erau chiar foarte vii (sãptãmînale, lunare). În perioada comunistã, înainte de 1989, dar ºi cu decesul generaþiilor care
aveau rude mai apropiate (pãrinþi, fraþi, cumnaþi, veriºori) s-au întrerupt legãturile dintre rudele care trãiau în cele douã þãri. Prin aceste legãturi, multe prenume la modã în România au ajuns în comunitatea românilor din Ungaria dintre
care amintim: Aurelia, Cornelia, Doina, Livia, Lucia, Lucreþia, Hortenzia, Otilia,
Valeria, Zenobia ºi Aurel, Cornel, Emil, Sabin, Traian, Valeriu etc.

2.2. Micherechi
2.2.1. Informaþii culese prin interviuri realizate
cu micherecheni
În monografia comunii Micherechi (v. Berényi, red. 2000) am cercetat, printre altele, caracteristicile numelor de botez. În cele ce urmeazã, prezentãm
cîteva din rezultatele cercetãrilor referitoare la prenumele din Micherechi
(Borbély 2000a).
Denumirea oficialã a românilor din Micherechi este reprezentatã de numele
de familie ºi numele de botez, iar cea neoficialã de (numele de botez +) supranume. Cele mai frecvente nume de botez tradiþionale în Micherechi sînt:
Ana, Eva, Floarea (Floare), Maria, Marta, Irina, Gheorghe, Ioan (Joan),
Mihai, Teodor, Vasile (Vasilie/Vaszilie/Vasiliu). Majoritatea sînt folosite în
forma lor diminutivatã: Anuþa, ,evuþa, Florica, Lica, Mariºca, Nuþu. Dintre cele
mai puþin frecvente amintim: Rafila, Rozalia, Saveta (Savita), Ileana, Iuliana
(Juliana), Alexandru, Dimitrie, Dumitru, Iosif (Iosiv), Nicolae, Petru,
Trãian.
Din cauza administraþiei oficiale civile, numele de botez româneºti au fost
maghiarizate. Cele mai frecvente nume de botez maghiarizate sînt: Floarea:
VIRÁG, Teodor: TIVADAR, TIBOR ºi Vasile: LÁSZLÓ11. Maghiarizarea numelor
de botez a avut loc nu numai la Micherechi, ci ºi în alte localitãþi din Ungaria,
unde trãiesc familii de români (de exemplu în Apateu: Gróza Virág). Menþionãm cã, pînã în urmã cu cîteva decenii, românii din Ungaria îºi alegeau nume
latino-romanice, sub influenþa celor purtate de românii din Criºana ºi Transilvania (v. mai sus). Dupã aceastã perioadã, în onomastica maghiarã au început sã
pãtrundã o serie de prenume noi, mai moderne, care au fost preluate ºi de
români. Iatã cîteva exemple: Evelin, Dzsenifer, Odette, Attila, Zoltán, Zsolt. În
unele familii, numai fetele primesc un nume modern, în timp ce bãieþii sînt
botezaþi cu un nume tradiþional, în special numele tatãlui. Pentru a ilustra mani-

IZVORUL

56

era actualã de denominaþie la Micherechi, am ales o familie în care mama are
prenumele tradiþional: Maria, tata: Tiberiu, fetiþa: Marta Lidia ºi bãiatul: Petru
Tiberiu. Într-o altã familie mixtã (româno-maghiarã) mama are prenumele Ana,
tata: András, fetiþa Enikõ, iar bãiatul: András ºi nepoþica Ramona. O femeie din
Micherechi (n. 1958) ne-a mãrturisit, în interviul sociolingvistic realizat în 1997,
cã a ales numele copiilor din Biblie, iar o altã femeie (n. 1954) ne-a spus cã a
ales numele fetiþei sale dintr-un calendar maghiar.
Sufixul diminutival -uþ, -uþã este vechi în limba românã. El a fost ºi a rãmas
productiv în partea de nord ºi de vest a României. Este productiv ºi în graiul din
Micherechi. Derivatele acestui sufix diminutival sînt substantive, adjective ºi
numerale, dar apare ºi la nume de botez (de ex.: Anuþa, Ievuþa).
În cîteva proverbe ºi zicale locale apar nume topice, nume de botez, nume
de familie ºi supranume. Iatã exemplele referitoare la unele prenume:
Umblã ca guda Uañi!
Vînt ºi plàie, c-aºè-i plaçe nañi Flàre!
Þàrca, þàrca, Ioºca nost!

2.2.2. Nume în biserica ortodoxã din Micherechi
În bisericã, scaunele credincioºilor nu sînt semnate cu nume, cum e de
exemplu în biserica ortodoxã din Chitighaz12. Numele credincioºilor figureazã
pe prapure ºi pe perete. Iatã cîteva nume de pe prapuri: PR. TEODOR
MISAROª, MARIA IUHAS, 198313; ALEXANDRU GURZÃU, ANA RUJE, 1984;
GHE. ROXIN, ANA KORA, 1994; MÓNIKA, ILDIKÓ, 1994. La ultima renovare
a bisericii, pe peretele interior s-au scris numele credincioºilor ortodocºi, care
au o funcþie în conducerea bisericii, ºi ale acelora, care au ajutat la zugrãvirea
bisericii. Textul din partea dreaptã de la intrare conþine urmãtoarele nume:
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2.2.3. Prenume din registrul cu inscripþii funerare
din Micherechi
Arhiva Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria deþine Registrul cu
inscripþii funerare din Micherechi realizat de Hatvany Csaba în 27 septembrie
2000. În cercetãrile sale etnografice despre cimitirile din Micherechi, Emilia
Martin a obþinut informaþii importante, culese de la micherecheni (v. Martin
2001). Autoarea aminteºte existeþa a patru cimitire din comunã:
• Primul a fost cel din partea de nord a localitãþii, la capãtul strãzii, care se
numeºte azi Bocskai, sau, cum îl cunosc sãtenii, „temeteuu d-îngã fîntîna
viþãilor”. Aici, în partea dinspre Crîstor a satului, au fost înmormîntaþi cei
rãposaþi în secolul trecut (sec. al XIX-lea nota AB), strãbunicii vîrstnicilor
de azi; tocmai pentru aceasta este cunoscut ºi sub denumirea de „temeteuu
bãtrînilor”. (...) Începînd cu anii 1940, înmormîntãrile nu se mai fãceau
aici, însã cîteva morminte sau pietre funerare au existat ºi la începutul
anilor 1970, perioadã cînd cimitirul era deja pãrãsit, neîngrijit, fiind locul
de joacã preferat al copiilor. Aici se afla monumentul ridicat în amintirea
familiei pãrintelui Roxin ºi a notarului Santay, care ºi-au desfãºurat activitatea în a doua jumãtate a secolului trecut (sec. al XIX-lea nota AB).
• Al doilea cimitir numit „temeteuu vechi” este cel încercuit de strãzile
Arany János, Vasút ºi Bãlcescu, deschis în anii 1940. Aici sînt înmormîntaþi
aproximativ 400 de oameni, care au decedat pînã în anii 1970, cînd cimitirul a fost desfiinþat. Cu excepþia a douã rînduri de morminte, din partea
de nord a cimitirului, în locul cãrora s-au construit clãdiri, cimitirul s-a
pãstrat pînã în zilele noastre, pentru a se cinsti amintirea rãposaþilor. (...)
• La Micherechi, în perioada 1930-1950, familiile trecute la baptism au
avut un cimitir separat, la cealaltã margine a satului, în partea de sud,
„lîngã gropoaie”, locul unde se fãceau vãlãtuci, iar mai tîrziu se muia cînepa.
În aºa-numitul „temeteuu pocãiþîlor” de pe strada Dankó, numitã ºi „ºiru
þîganilor”, erau, pe vremuri, douã rînduri cu aproximativ 60 de morminte,
dintre care azi mai existã doi stîlpi funerari, cu formã antropomorfã stilizatã (...).
• Cimitirul nou, cu peste 1000 de morminte, se aflã tot la marginea satului, dincolo de calea feratã, fiind plasat în partea de est a localitãþii, cu
intrarea spre ºoseaua care duce spre Újszalonta, calea feratã marcînd linia
de despãrþire între satul viu ºi cel mort. De la sfîrºitul anilor 1970 sînt
înmormîntaþi, de-a lungul drumurilor perpendiculare, micherechenii, indiferent de naþionalitate, confesiune sau rang social (v. Martin 2001: 146–
148).
În cele ce urmeazã, pe baza Registrului cu inscripþii funerare din Micherechi,
vom prezenta frecvenþa ºi varietatea prenumelor din localitate. În acest registru
apar 758 de cruci/pietre/monumente funerare pe care figureazã 1287 de nume
de persoane: nume de familie ºi prenume (v. Tabelul 7). Datele referitoare la
numele de familie, prenumele ºi data naºterii sînt complete pentru 1246 de
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persoane. În cazul a 43 de persoane, datele lipsesc parþial (lipseºte data de
naºtere sau prenumele) ori nu s-au putut descifra (în registru apare indicaþia:
necunoscut). Prin urmare, vom analiza datele privind 1246 de persoane. Dintre acestea, 137 s-au nãscut în secolul al XIX-lea, iar 1109 în secolul XX. (v.
Tabelul 8). Inscripþiile funerare apar în douã limbi: în românã ori în maghiarã.
În tabelul 9 ilustrãm structura datelor înscrise pe un monument funerar, registrul, conþinînd 758 de astfel de tabele (v. Sírhelyadatlap). Literele alfabetului
românesc nu apar în acest registru (de ex: Gurzau, Anuta [în loc de Gurzãu,
Anuþa]). În analiza prenumelor, acestea vor fi prezentate în ortografia originalã, dupã cum apar în registrul lui Hatvany (2000).
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2.2.3.1. Secolul al XIX-lea
Cea mai veche datã de naºtere care apare în inscripþii este anul: 1858. 137 de
persoane înmormîntate aici s-au nãscut în secolul al XIX-lea, între 1858–1899,
dintre care 67 femei ºi 70 bãrbaþi (v. Tabelul 8).
Prenume feminine
Dintre cele 67 de prenume feminine, 10 sînt scrise în limba maghiarã. La 2
persoane nu apare prenumele (de ex.: Szûcs Sándorné), iar la 8 apare ºi
prenumele (de ex.: Martyin Anna). Prin urmare, 57 nume sînt scrise în limba
românã la care apar ºi prenumele. Acestea din urmã sînt menþionate în felul
urmãtor:
• numele de familie al soþului + prenumele + numele de familie al soþiei
(de. ex.: Marc Andronica Roxin); ori
• numele de familie + prenume (de ex.: Netye Floare).
Cele 65 femei nãscute în sec. al XIX-lea (la care pe monumentul funerar
apare prenumele) au primit la botez urmãtoarele prenume: Ana, Andronica,
Domnica, Elisabeta, Eva, Floarea, Ilona, Maria, Marta, Rafila, Savita. Cele mai
frecvente prenume au fost Floarea (15 femei, cu variantele: Flarea ºi Floare),
Maria (15 femei), Ana (13 femei), Eva (10 femei) (v. Tabelul 10).

Prenume masculine
Dintre 70 de nume de bãrbaþi, 65 au fost scrise în limba românã (de ex.: Marc
Gheorghe) ºi 5 în limba maghiarã (de ex.: Gurzó Flórián). Prenumele bãrbaþilor nãscuþi între anii 1858–1899 la Micherechi au fost: Dimitrie, Flórián, Ioan
(Joan, János), Josif, Kodra, Mihai, Nicolae, Sándor, Stefan, Teodor, Vasile (Vasilie,
Vasiliu). În aceastã perioadã, cele mai frecvente prenume masculine au fost:
Gheorghe (19 bãrbaþi), Ioan (17 bãrbaþi, cu variantele: Joan ºi János), Vasile (13
bãrbaþi, cu variantele Vasilie, Vasiliu) ºi Teodor (7 bãrbaþi) (v. Tabelul 11).
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2.2.3.2. Secolul XX
1109 persoane din registru s-au nãscut în secolul XX, dintre care 581 sînt
femei ºi 534 bãrbaþi (v. Tabelul 8).
Prenume feminine
Prenumele femeilor nãscute în secolul XX apar în diferite feluri ºi variazã (a)
dupã douã limbi ºi (b) douã nume: al soþului, al soþiei, dar ºi (c) prin ordinea
acestor douã antroponime:
Nume în limba românã
• numele de familie + prenumele (de ex.: Radici Floarea);
• numele de familie al soþului + prenumele + numele de familie (de
ex.: Cozma Ana Ciote);
Nume în limba maghiarã
• numele de familie ºi prenumele soþului + sufixul –né (de ex.: Jova
Mihályné);
• numele de familie ºi prenumele soþului + sufixul –né + prenumele +
numele de familie (de ex.: Borszéki Tivadarné Ilona Czizmadia);
• numele de familie al soþului + prenumele + numele de familie (de ex.:
Dézsi Anna Martyin);
• numele de familie + prenumele (de ex.: Csóka Virág);
Nume în douã limbi
• numele de familie + prenumele (de ex.: Rocsin Juliana)
• numele de familie al soþului + prenumele + numele de familie (de ex.:
Bogyó Sidonia Stir).
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Numai pe un monument funerar apare prenumele dublu, la o fetiþã care s-a
nãscut în 1977. Pe baza registrului, prenumele botezatelor în secolul XX au
fost: Ana (variante: Anuta, Anna), Andronica (variante: Andronika,
Andrónika), Angéla, Aurelia, Aurica, Ecaterina (varianta: Gatita [probabil:
Catiþa]), Elisabeta (varianta: Erzsébet), Eszter, Erica, Eva (variante: Éva, Évike),
Floarea (variante: Florica, Flara, Virág), Ibolya, Gyöngyike, Ileana (variante:
Ilena, Elena, Ilona), Irina (varianta: Irén), Iuliana (variante: Juliana, Julánna),
Maria (variante: Marioara, Mária), Marta, Monica, Rachel (varinata: Ráchel),
Rafila (varianta: Rafilla), Rebeka, Rozalia (varianta: Rózsi), Sarica (varianta:
Sára), Savita (varianta: Saveta), Sidonia, Silvia, Tünde, Valeria, Veronica.
Menþionãm faptul cã unele variante ale prenumelor nu se pot delimita în mod
clar: astfel, Savita poate fi varianta prenumelui: Elisabeta. Dat fiind cã în secolul
al XIX-lea Savita este purtat de douã persoane, iar Elisabeta numai de una, am
decis sã le considerãm prenume pe amîndouã.
Cele mai frecvente prenume (cu variantele lor) din Micherechi sînt în secolul
XX: Maria (156 fete/femei), Ana (131), Floarea (107), Eva (65), Rafila (31),
Ileana (18), Andronica (12), Iuliana (6) (v. Tabelul 12). Prin urmare, frecvenþa
lor în comunitate este foarte mare, deoarece 526 de persoane au primit la botez
aceste 8 prenume. Celelalte 23 de prenume apar doar la una, douã sau trei
persoane.
Varianta maghiarã a prenumelui Floarea: Virág apare prima datã pe
monumentul funerar al unei femei nãscute în 1900.

Prenume masculine
Prenumele bãrbaþilor nãscuþi în secolul XX apar în felul urmãtor:
Nume în limba românã
• numele de familie + prenumele (de ex.: Sava Gheorghe);
Nume în limba maghiarã
• numele de familie + prenumele (de ex.: Hocopán József);

62

IZVORUL

Nume în douã limbi
• numele de familie + prenumele (de ex.: Czirle Alexandru).
Conform registrului, prenumele persoanelor botezate în secolul XX au fost:
Alexandru (variante: Sándor), Andrei, Béla, Codre, Csaba, Dan, Dimitrie (variante: Dumitru, Demeter), Gavril (varianta: Gábor), Gheorghe (varianta:
György), Gyula, Ferenc (varianta: Ferencz), Flore (varianta: Flórián), Imre,
Ioan (variantele: Joan, János), Jenõ, Iosif (variantele: Iosiv, Josif, József), Kálmán,
Lajos, Lõrincz, Mátyás, Mihai (varianta: Mihály), Nicolae (varianta: Miklós),
Pavel, Petru (variantele: Petre, Patru, Péter), Stefan (István), Teodor (variantele: Tivadar, Tibor), Traian, Vasile (variantele: Vasilie, Vasiliu, Vaszilie, László),
Zsolt.
Dintre aceste 29 de prenume masculine (cu variantele lor), cele mai frecvente au fost în secolul XX urmãtoarele: Ioan (103 bãieþi/bãrbaþi), Gheorghe
(101), Teodor (88), Mihai (65), Vasile (53), Iosif (22), Petru (22), Alexandru
(17), Gavril (8), Imre (7), Stefan (7), Nicolae (6). Aceste 12 prenume apar la
499 de persoane. Celelalte 17 prenume apar de la un bãrbat pînã la maximum
5 bãrbaþi, în total la 35 de persoane.
Varianta maghiarã a prenumelui Vasile: László apare prima datã pe monumentul funerar al unui bãrbat nãscut în anul 1902; varianta prenumelui Teodor:
Tivadar în 1901, Tibor în 1926, György în 1904.
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2.2.4. Variabilitatea prenumelor: index de frecvenþã
Variabilitatea prenumelor din Micherechi va fi analizatã pe baza unui index
de frecvenþã. Acest index va fi calculat pe baza prenumelor ºi a persoanelor
care le poartã:
numãrul persoanelor : numãrul prenumelor
Cu ajutorul acestui index vom afla, în medie, la cîte persoane apare un
prenume. Acest index de frecvenþã ne aratã cît de variate au fost prenumele în
comunitate, adicã cît de des/rar apare acesta.
La prenumele feminine din secolul XIX, indexul de frecvenþã este 5,90, iar
în secolul XX este 16,99. (v. Figura 1). Aceasta aratã cã mai puþine persoane au
acelaºi prenume în secolul XIX decît în secolul XX, ºi în secolul XIX mai puþine
fete/femei au purtat acelaºi prenume decît în secolul XX.
Indexul de frecvenþã al prenumelor de bãrbaþi în secolul al XIX-lea este
6,36, iar cel din secolul XX este 18,41. Tendinþa este la fel ºi la bãrbaþi: mai
puþini au avut acelaºi prenume în secolul XIX decît în secolul XX (v. Figura 1).
Figura 1
Indexuri de frecvenþã ai prenumelor din Micherechi
IDE FIGURA 1.

3. Variabilitatea prenumelor în localitãþi româneºti
din Ungaria
3.1 Prenume din Giula
În lucrarea despre manuscrisul lui Teodor Voniga din primul rãzboi mondial,
Elena Csobai alcãtuieºte arborele genealogic al familiei Voniga (v. Csobai 1988),
în care membrii familiei Voniga sînt prezentaþi, dupã gradele de înrudire, pe
trei generaþii, adicã cei nãscuþi între anii 1839–1921. Studiul, scris în limba
maghiarã, conþine urmãtoarele prenume (în limba maghiarã) ale acestei familii:
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Soþi: Voniga Illés 1839–1919 ºi Fogarasi Katalin 1850–1920
Copii: János, Dávid, Zsófia, György, Mária, Katalin, Tivadar
Nepoþi: Anna, Ilona, Mária; Traján, Lucia; Katalin, Ilona, Péter;
Mária, Rozália; György, Illés, János; György, Lukrécia, Péter,
Aranka.
Între 2003–2004 am efectuat o cercetare de teren în Giula14 ºi, între cei 16
români giulani, cu care am fãcut interviul, s-a aflat ºi Aurica Voniga, cea mai
tînãrã nepoatã a lui Ilie Voniga, fiica lui Teodor Voniga, autorul manuscrisului
amintit. Din interviul realizat cu Aurica Voniga, în 2003, 15 voi prezenta
prenumele din familia ei, aºa cum mi le-a rostit în interviu, împreunã cu
informaþiile oferite de aceasta cu privire la unele rude:
Mãtuºa: Katica néni;
Bunicul: Iliie N’icoara;
Pãrinþii: tata, Teodor Voniga; mama Maria Nicoara;
Fraþii: D’ord’e, cel mai bãtrîn; dîp-açei-o fos’ Lucreþiiè, sora; Petrè ºi
io (i-àm fos’ çèièmai tînãrã);
Fraþii ºi surorile mamei: Iouan; Lazar; mãtuºèJulcsi (Pojãràe); Flàre;
Fica; Sida; (MãtuºèFica, iè s-o mãritat dîpã Gomboº, ºi dîpã çe s
-or cununat s-or dus la Rîmâiiè.)
Fraþii ºi surorile tatei: Iouan (unt’u Jani); Vidu (David, care o fost
preuot la Rîmâiiè, c-acolo s-o ºi însurat; copiii lu Vidu:
Nicu; Eughenia); Sofie; Mari; Catiþa (mãtuºa Cãtiþa a lu Cohanu, sora
lu tata; copiii: D’uri Iliie, Iouan).

Pe baza acestor date referitoare la 35 din membrii familiei Voniga–Nicoarã
din Giula amintiþi mai sus, putem concluziona cã cele mai frecvente prenume
din secolul al XIX-lea ºi al XX-lea sînt: Catiþa, Maria ºi Gheorghe, Ioan (v.
Tabelul 14).
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3.2. Prenume din Bãtania ºi Cenadul Unguresc:
influenþe sîrbeºti
Cum am arãtat mai sus, unele prenume sau/ºi frecvenþa lor din Chitighaz
diferã de cele din Micherechi. La Chitighaz nu apare prenumele: Andronica,
Savita, iar Teodor ºi Vasile nu au o frecvenþã atît de ridicatã. În comunitatea
românilor din Micherechi nu sînt folosite prenumele vechi din Chitighaz: Chirilã,
Gligor, Pãrasca. Prenumele Floarea ºi Gheorghe apar în ambele localitãþi cu o
frecvenþã ridicatã, dar, în timp ce în Micherechi Floarea este tradusã în maghiarã
ºi prin Virág, la Chitighaz circulã exclusiv varianta latineascã maghiarizatã: Flóra.
În localitãþile Bãtania ºi Cenadul Unguresc, populaþia româneascã a trãit alãturi
de cea sîrbeascã. Aceste douã comunitãþi minoritare fiind de aceeaºi religie
(ortodoxã), românii ºi sîrbii s-au cãsãtorit între ei. Aceste cãsãtorii mixte româno-sîrbe au adus astfel influenþe sîrbeºti în cultura româneascã, prin urmare
acestea s-au exercitat ºi asupra prenumelor.
La Bãtania, numele de botez sau o adresare pot fi folosite (de exemplu în
familie) în limba sîrbã (în interviurile înregistrate în Bãtania aceastã trecere la
limba sîrbã este cea mai frecventã): Strãbunicul s-a numit JIVA. / Pãrinþî mamei DEDA ºi MACA. / Mama pentru copii surorii ºi a fratelui a fost TETCA. /
Fratele tatãlu meu nu l-am numit unu ci el a fost CICA ºi soþia lu era STRINA.
(Borbély 1995: 139). Dintre subiecþii care ne-au dat interviul sociolingvistic,
unii au avut urmãtoarele prenume: Cornelia, Felica, Ieftimie, Lina, Mircu, Traian
(Borbély 1993: 131). Alte nume caracteristice pentru Bãtania sînt: Daniþa,
Darinca, Iacob, Ivan, Ioþa, Maxa, Manuilã, Mãnãilã, Milca, Miliþa, Olga,
Radoian, Radu, Svetozar, Uroº (v. Berényi red. 1993). Acestea nu sînt atribuite
nici la Chitighaz ºi nici la Micherechi.
Numele de botez în familiile românilor din Cenadul Unguresc sînt urmãtoarele:
Aurel, Gheorghe, Ionel, Svetozar, Trãian, Vãsãlie, Viorel, Zãhãrie; Ana, Bia,
Coasãva, Emilia16, Veturiþa (v. poza din Anexe). Dintre aceste prenume Bia,
Coasãva, Svetozar ºi Veturiþa nu sînt folosite la Chitighaz ºi Micherechi.
În opinia unui român din Cenadul Unguresc, numele de botez Aurel este cel
mai frecvent (v. Borbély 2000b). În Micherechi, nici un bãrbat, consemnat în
registrul lui Hatvany, nu a primit la botez acest prenume.

3.3. Structura ºi ortografia numelor de persoane în
comunitatea românilor din Ungaria
Într-o comunitate bilingvã sînt întotdeauna în competiþie limbile folosite de
membrii acesteia. În cele mai multe cazuri, competiþia este foarte mare, deoarece
limba comunitãþii îºi pierde importanþa ºi locul ei este luat de cealaltã limbã.
Membrii comunitãþilor bilingve, conºtienþi de aceastã situaþie, încearcã sã-ºi planifice o strategie de supravieþuire pentru menþinerea limbii ºi a identitãþii. Din
rezultatele cercetãrilor privind bilingvismul cunoscute pînã acum, se ºtie cã în
aceste comunitãþi limbile au diferite funcþii iar aceste funcþii sînt bine conturate
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ºi nu se întrepãtrund. De exemplu, limba A este folositã în anumite situaþii de
vorbire ºi limba B, în celelalte situaþii. Dacã aceste situaþii se amestecã prin
folosirea limbilor, bilingvismul se va transforma, în scurt timp, în monolingvism.
Situaþiile informale (cele din familie, cu prietenii, vecinii) ºi formale (la ºcoalã,
la bisericã etc.) sînt, de obicei, acele situaþii, în care limba folositã este cea a
comunitãþii (în cazul nostru limba românã [graiul ºi limba literarã]). Situaþiile
formale (cele de la casa satului, de la medic, de la alte oficii de stat etc.) sînt
acelea în care se vorbeºte cealaltã limbã (în cazul nostru limba maghiarã).
Folosirea numelor de persoane din comunitatea româneascã în cele mai multe
sate, unde identitatea româneascã este vitalã – adicã este folositã limba românã
în situaþiile informale –, are un sistem informal ºi unul formal. Sistemul informal
se referã la folosirea numelor de botez + a supranumelor; iatã cîteva exemple
din Chitighaz: Fica lu Veljanu, Ana lu Lasc; Iliè, Iloncului, D’ord’e lu Bobè. Cu
ajutorul acestui sistem informal (neoficial) se cunosc românii din sat. Acesta
este un sistem absolut românesc, cu toate cã, uneori, apar între supranume ºi
unele de origine maghiarã (de exemplu: Iloncu, Király, Chiºolai), germanã (de
exemplu: Gudman, Hanþi, Herman, Iþicaº) etc. Existã însã ºi un sistem informal
(oficial) ce presupune o relaþie între numele persoanelor ºi societatea maghiarã. Aceste nume figureazã în buletinul ºi în paºaportul nostru, dar ºi în celelalte
acte oficiale: Sztezsán Zsófia, Lászk Anna, Drágos Illés, Borbély György. În
aceste condiþii se pune întrebarea: cum vor apãrea numele românilor din Ungaria într-o publicaþie româneascã? Ar pãrea ciudat sã se foloseascã numele de
botez + supranumele. În cazul numelor ungureºti se foloseºte grafia maghiarã:
Nagy Imre. Apare însã o problemã la românii care au un nume de familie maghiar. Numele de familii româneºti se scriu cu o ortografie româneascã: Sofia
Stejan, Ana Lasc, Ilie Dragoº, iar cele maghiare devin româneºti prin numele
de botez românesc ºi prin ordinea numelui: nume de botez + nume de familie
(adicã inversã): Gheorghe Borbély. Dacã s-ar transcrie în limba românã numele
de familie Borbély, forma ar fi Borbei. Pe de altã parte, prenumele românesc
Dragoº nu poate fi transcris în limba maghiarã: Drágás, ci se scrie cu litere
maghiare corespunzãtoare literelor româneºti. În opinia unor intelectuali români din Ungaria, numele Borbély trebuie transliterat româneºte: Borbil. În acest
caz, nu e vorba de transcrierea numelui maghiar cu litere româneºti, ci este o
integrare foneticã a substantivului maghiar borbély prin forma borbil. Înainte
de toate aº aminti cã numele bunicului meu era în copilãria sa: Botaº. Potrivit
unei legende, nu a fost silit sã-ºi schimbe numele, doar i s-a „propus” ºi el a
acceptat. În felul acesta, tata a moºtenit numele de familie de la bunicul, iar eu
de la tata.
Atunci cînd realizez o cercetare sociolingvisticã într-o localitate româneascã
din þarã, þin sã-i întreb pe interlocutorii mei (în caz cã se declarã ca atare) de ce
sînt ei români. Aproape în toate localitãþile româneºti din Ungaria, unde am
putut face interviul în limba maternã, am fãcut o astfel de cercetare. Rãspunsurile tipice au fost: pãrinþii sînt români, aºa ne-am nãscut, vorbim româneºte,
ne bate inima româneºte, sîntem de religie ortodoxã, ne-am nãscut într-un sat
român etc. Niciunul dintre informatori nu mi-a spus însã: sînt român, cãci am
nume român! (v. Borbély 2000c).
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3.4. Nume de familie formate din prenume
În studiul sãu despre numele de familie ale românilor din Ungaria, Viorica
Goicu, o cunoscutã cercetatoare în domeniul onomasticii româneºti, analizeazã
originea acestora, arãtînd rolul prenumelor în formarea numelor de familie. În
cele ce urmeazã vom cita fragmentul în care este prezentatã aceastã relaþie:
Din punctul de vedere al originii tematice, numele de familie al
locuitorilor din Chitighaz se clasificã în trei grupe: nume de botez,
supranume ºi nume de origine toponimicã. Fixarea ereditarã a numelui
de botez este urmarea faptului cã un mare numãr dintre acestea au fost
purtate din tatã în fiu în cadrul aceleiaºi familii, astfel, încât dupã douã
sau trei generaþii ele se ataºeazã familiei, devenind ereditare. Deºi,
considerã ªtefan Paºca, „o putem documenta cu acte mai recente decât
în Occident, aceastã tradiþie are la bazã aceleaºi criterii de solidaritate
ºi adulaþie familialã, care au adus tendinþa de a renaºte necontenit ºi de
a pãstra vie în viaþa unui nucleu familial amintirea ascendenþilor
dispãruþi, în ciuda veºnicilor tendinþe de modernizare care se remarcã
în lumea numelor de botez” (Paºca: 1936, 28). Numele de familie din
Chitighaz aratã, cã acest criteriu genealogic, s-a aplicat mai frecvent
decât criteriul calendaristic, adicã obiceiul de a-i boteza pe nou-nãscuþi
cu numele de sfinþi sau dupã numele sãrbãtorilor creºtine la români.
Vom prezenta numele de familie din aceastã primã categorie,
provenite din nume de botez: Achim, Baba, Babuc, Benþe, Boc, Bota,
Bria, Brindea, Burdea, Buºa, Buþea, Clepe, Coza, Dragoº, Gancea,
Ghile, Grama, Here, Iancu, Ienþ, Istin, Lasc, Laþiu, Lãzuþiu, Lup, Lupa,
Mihoc, Palea, Pantea, Puncea, Ristin, Todicuº, Torsin.
O analizã a originii acestor nume aratã, cã cea mai mare parte dintre
ele sunt de origine slavã; mai exact, ele reprezintã hipocoristice slave,
înþelegând prin hipocoristic fie un nume diminutiv, fie, cel mai adesea,
un nume trunchiat dintr-unul mai lung, care redã mai bine un sentiment
de afecþiune, fiind mai dezmierdãtor, mai alintãtor. (...)
Numele de familie formate de la nume de botez creºtine reflectã
importanþa factorului religios, care a inspirat în mare mãsurã sistemul
antroponimic românesc. Numele de familie evidenþiazã caracterul
popular ºi arhaizant al antroponimiei româneºti din Chitichaz, arãtând, în
acelaºi timp, cã purtãtorii lor au avut cultul sfinþilor ºi al sãrbãtorilor:
Alexa, Avrãmuþ, Damian, David, Filip, Lazãr, Marcu, Mateuþ, Roman,
Timotia (<Timotei), Todoroaga (<Teodor). Numele de familie Naghi
(<magh. nagy „mare”), Pap (<magh. pap „popã, preot”) sunt maghiare,
fiindcã românii din Ardeal nu folosesc în graiul lor termenii, care stau la
baza acestor nume. (Goicu 1999: 116–118).
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În acest studiu sînt analizate ºi prenumele care apar în monografia satului
scrisã de Iosif Ioan Ardelean, preotul ortodox din Chitighaz (1895 [1986]):
Vom prezenta, în ordinea frecvenþei, prenumele celor 286 de persoane:
Ioan – 49, Gavrilã – 18, Petru – 17, Teodor – 17, Vasile – 14, Grigore –
11, Simion – 9, ªtefan – 8, Urs – 8, Dimitrie – 7, Ilie – 7, Lup – 6, Toma –
6, Ieremie – 5, Nichita – 5, Florian – 4, Lazãr – 4, Martin – 4, Alexiu – 3,
Andrei – 3, Dãnilã – 3, Filip – 3, Ignatie – 3, Nicoarã – 3, Pascu – 3,
Crãciun – 2, Luca – 2, Precup – 2, Alexandru – 1, Cornea –1, Damian –
1, Flore – 1, Francisc – 1, Iacob – 1, Iosif –1, Ispas – 1, Matei – 1, Zaharie
– 1 etc. O comparaþie între numele de familie, la origine nume de botez,
ºi prenumele de bãrbaþi din Chitichaz din anul 1768 aratã cã între cele
douã categorii s-au produs diferenþieri importante. Prima categorie, a
numelor de familie, se caracterizeazã printr-o mai mare diversitate ºi printro frecvenþã redusã, predominante fiind numele ºi hipocoristicele slave.
În cea de a doua categorie, predominã numele calendaristice, cunoscute,
încã din Antichitate, la popoarele semitice, unele având o frecvenþã ridicatã:
Ioan, George, Gavrilã, Petru, Teodor, Vasile, Grigore, Simion, ªtefan.
(Goicu 1999: 121–122).

3.5. Supranume formate din prenume
Multe supranume din comunitatea românilor din Ungaria s-au format, din
cele mai frecvente prenume. Prezentãm în continuare cîteva supranume din
Chitighaz, care au ca etimon un prenume masculin:
Mihai (7): Haicu, Mihãièº, Mihãiiþa, Mihoc, Miºè, (a) Miºki (mgh.), Nod’ Mihai
(mgh.).
Gheorghe (5): D’ord’oc, D’urca (mgh.), D’urcoi, D’urcuþa, D’uri Popi (mgh.).
Teodor (4): D’icu, Tod’erica, Tod’eroi, Tod’inca
Petru (3): Petruca, Petriçii Mari, Truca.
ªtefan (3): Fañè, Fanu, ªt’efãnuþ.

3.6. Toponime formate din prenume
Dintre toponimele localitãþilor cu populaþie româneascã din Ungaria, unele
s-au format din prenume: Elek – Aletea – Lèt’è; Bedõ – Bedeu; Békéscsaba –
Bichiºciaba – Ciaba; Magyarcsanád – Cenadul Unguresc – Cenad ºi Giula –
Gyula – Jula – Ghiula.
Redãm aici, ca exemplu, opiniile cercetãtorilor despre originea toponimul
Gyula. Prenumele Gyula – dupã Kiss Lajos – provine din jula, denumirea unui
post de demnitar turcesc, care în limba turcã veche avea înþelesul de fãclie.
Într-un document, care a fost datat în realitate în anul 1334, dar care a fost
falsificat în 1214, Boleslo, episcopul din Vác, a dãruit mãnãstirii din Gyula satul
Árpa, care azi este identificat cu satul Árpád, aºezat spre sud-est de SalontaMare (Kiss 1980: 256). De aici concluzia cã, în unele lucrãri despre oraºul Giula,
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apare în mod eronat anul 1214, ca primã atestare. Fényes Elek presupune cã
provine fie din prenumele latin Julia (denumirea coloniei romane de odinioarã,
o dovadã în acest sens fiind banii ºi obiectele romane descoperite în urma
sãpãturilor arheologice), fie din Gyula, Gila, prenumele unei cãpetenii maghiare
(Fényes 1851, II:74–76).
Românii din Ungaria folosesc douã variante pentru toponimul Gyula. În
vorbire este folositã varianta (dialectalã) Jula, iar în scris, dupã normele româneºti
din Ungaria, varianta (literarã) Giula. Este interesant mai ales pentru românii
din Ungaria, cã românii din România folosesc în vorbire o a treia variantã, Ghiula.
Aceastã rostire se bazeazã, probabil, pe denumirea maghiarã ºi nu pe cea
românã a oraºului.

4. Concluzii
Numele de botez, care face parte din cultura unui popor, a unei naþiuni sau a
unui grup minoritar, este un mijloc de a distinge douã culturi, douã grupuri
minoritare, chiar douã localitãþi din acelaºi grup de vorbire. „Cercetarea
etimologicã dovedeºte cu prisosinþã cît de strîns e legatã limba de istoria societãþii
ºi de evoluþia gîndirii” (Stati 1964: 130). La finalul studiului, care a avut ca scop
prelucrarea ºi descrierea tendinþelor de a alege prenumele de cãtre românii din
Ungaria, vom arãta în ce constã legãtura dintre prenume ºi istoria societãþii,
precum ºi legãtura dintre prenume ºi evoluþia gîndirii comunitãþii.
Istoria societãþii
• În comunitatea românilor din Ungaria, prin frecvenþa prenumelor de
sfinþi se reflectã profunda credinþã ortodoxã a întregii comunitãþi (de ex.:
Gheorghe, Ioan, Maria, Ana).
• Frecvenþa foarte mare a unor prenume din secolul XX aratã structura
închisã a comunitãþii. Amintim aici în special frecvenþa mare a prenumelor
în comuniatea românilor din Micherechi: Maria (156), Ana (131), Ioan
(103), Gheorghe (101).
• Influenþa prenumelor sîrbeºti reflectã cãsãtoriile mixte dintre ortodocºii
sîrbi ºi români din Bãtania ºi Cendul Unguresc: Bia, Miliþa, Ivan, Svetozar.
• Înscrierea antroponimelor în actele oficiale maghiare a favorizat apariþia
prenumelor maghiare, variante ale prenumelor româneºti Vasile: László;
Teodor: Tivadar, Tibor; Floarea: Virág.
• Pãtrunderea prenumelor maghiare presupune un contact tot mai strîns
cu societatea maghiarã (dupã anii 1960): Andrea, Enikõ, Csaba, Zoltán.
Evoluþia gîndirii
• Solidaritatea familialã în alegerea prenumelor reflectã respectul faþã de
pãrinþi, bunici, naºi, adicã, în general, faþã de instituþia familiei.
• Prenumele feminin caracteristic întregii comunitãþi Floarea indicã atît
importanþa frumosului ºi legãtura strînsã cu natura înconjurãtoare cît ºi
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obiceiul de a atribui acest nume persoanelor, care s-au nãscut în preajma
Floriilor.
• Influenþa prenumelor româneºti la modã în România (Transilvania,
Criºana) reflectã dorinþa românilor din Ungaria de a se apropia tot mai
mult de naþiunea româneascã, respectul faþã de cultura româneascã (de
ex.: Doina, Stela, Aurel, Traian).
Rezultatele cercetãrii întreprinse în acest studiu pot fi rezumate într-o singurã
frazã. Parcurgînd, cu ajutorul prenumelor româneºti din Ungaria, secolele XVIII,
XIX ºi XX, se desprind caracteristicile de bazã ale comunitãþii: religia profundã,
respectul faþã de familie, legãtura cu naþiunea românã, iubirea frumosului,
deschiderea spre modern.
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Note
Acest proiect a fost realizat în cadrul cercetãrilor anuale ale Institutului de Cercetãri al
Românilor din Ungaria ºi a fost sponsorizat de grantul „Subvenþionarea cercetãrilor din
anul 2009 necesare pentru realizarea materialelor pedagogice în grãdiniþe ºi pedagogicodidactice în ºcoli minoritare din Ungaria/A magyarországi nemzetiségi óvodai nevelésben,
iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások 2009. évi támogatása” – Ministerul
Învãþãmîntului ºi Culturii (OMK), de Departamentul pentru Învãþãmîntul Naþionalitãþilor
precum ºi de grantul OTKA K 81574 (Fundaþia pentru Cercetãrile ªtiinþifice Ungare).
02
În DEX se aratã cã prenume s-a adaptat dupã nume (1996: 842).
03
În cazul cînd un prenume – care dupã voinþa pãrinþilor români din Ungaria este ales pentru
cel nou-nãscut ºi care nu figureazã în acest registru de prenume româneºti, în oficiile stãrii
civile pãrinþii sînt rugaþi ca printr-o scrisoare sã cearã aprobare de la AÞRU pentru dreptul
de înmatriculare a prenumelui românesc.
04
Prezentarea publicaþiei v. http://www.origo.hu/itthon/20040129fiubol.html.
05
Studiul despre alegerea prenumelor în comunitatea româneascã din Ungaria în secolul al
XXI-lea va fi publicat în urmãtorul numãr al Izvorului, în anul 2011.
06
Acestea s-au format cînd omul admira forþa sau viclenia unor vieþuitoare ºi dorea ca
progenitura lor sã aibã aceste calitãþi (Stati 1964: 130).
07
Denumirea eufemisticã a animalelor (de ex. cu culoarea cafenie, cu coadã) se explicã prin
urmãtoarea superstiþie: prin rostirea numelor animalelor sãlbatice, aceste vor apãrea în
faþa noastrã.
08
În comuna Chitighaz este folosit ºi în prezent supranumele Gligoraº, format din prenumele
Gligor + sufixul diminutival -aº. De obicei, supranumele formate cu sufixe diminutivale
redau o caracteristicã fizicã („mic de staturã”) sau se referã la alte calitãþi de care este
lipsitã acea persoanã la care s-a referit iniþial supranumele. Un alt supranume din Chitighaz
din aceeaºi categorie este ªtefan + -uþ – ªt’efãnuþ (v. Borbély 1993).
09
Din prenumele Pãrasca, în Chitighaz s-au format supranumele a lu Pãrasca ºi Pãrãscoi
(v. Borbély 1993).
10
Numele de botez Oana poate fi varianta prenumelui: (a) Ana/Anca/Oana (nume evreiesc
care înseamnã: ‘graþia favoritã´), dar, totodatã, ºi (b) Ioana/Ion/Ioan (nume evreiesc,
însemnînd ‘binecuvîntarea Domnului´). Aceastã variantã de prenume din Chitighaz nu
mai este cunoscutã în zilele noastre, dar se pãstreazã în supranumele: a lu Uãñiþa/ a
Uãñiþî (v. Borbély 1993).
11
Forma maghiarã a prenumelui Floarea este Flóra, a lui Teodor este Tódor, iar a lui Vasile
este Vazul.
12
În biserica ortodoxã din Chitighaz fiecare scaun are un proprietar. Scaunele se cumpãrã prin
„licitaþie”. Dupã decesul proprietarului, scaunul ajunge iar la licitaþie. De obicei este
cumpãrat de fiica, bãiatul proprietarului anterior. Licitaþia se face în exteriorul bisericii, pe
„holumb” (în incintã), ºi este organizatã de „t’itor”. Femeile nu au dreptul sã participe la
licitaþie, scaunele pentru ele fiind cumpãrate de un bãrbat din familie. Prin aceste licitãri
de scaune, biserica obþine sume convenabile pentru întreþinerea ei.
13
Prapurele a fost dãruit de pãrintele vicar Teodor Misaroº (1921–1983) ºi de soþia sa Maria
Misaroº. Pãrintele vicar a fost preotul Bisericii Ortodoxe din Micherechi în ultimii ani ai
vieþii.
14
Cercetarea a fost realizatã în cadrul proiectelor din anii 2003 ºi 2004 ale Institutului de
Cercetãri al Românilor din Ungaria (v. Borbély 2007).
15
Aurica Voniga (nãcutã în 1921) a decedat în 2004. Memoria ei ºi a familiei sale va rãmîne în
studiile care descriu istoricul ºi cultura comunitãþii româneºti din Giula.
16
Hipocoristicele mai frecvente ale acestui prenume feminin: Emica (cu accentul pe prima
silabã) ºi Miþuca sînt sîrbeºti.
01
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Cruci funerare din cimitirul ortodox din Cenadul Unguresc

Cruce din cimitirul din Aletea
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Cruci funerare din cimitirul din Micherechi
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Narcisa ªtiucã

Reprezentanþii ASER la Festivalul
Castraveþilor din Micherechi
Asociaþia de ªtiinþe Etnologice din România este o organizaþie
nonguvernamentalã cu caracter profesional ºtiinþific ce funcþioneazã în baza
dovezii disponibilitãþii de numire nr. 29341 / 2.11.2004 eliberatã de Ministerul
de Justiþie.
Aceasta a luat fiinþã prin iniþiativa unui grup de muzeografi, cercetãtori ºi
cadre didactice universitare întruniþi cu prilejul organizãrii de cãtre Complexul
Muzeal ºi Direcþia pentru Culturã ale judeþului Arad.
Astãzi, asociaþia numãrã aproape 200 de membri, între care se numãrã
personalitãþi de seamã din domeniul etnografiei, folcloristicii ºi etnologiei: acad.
Sabina Ispas, dr. Georgeta Stoica, prof. dr. Nicolae Constantinescu, prof. dr.
Otilia Hedeºan, prof. dr. Ilie Moise, prof. dr. Ioan Godea, prof. dr. Aurel Chiriac,
dr. Ligia Fulga, dr. Mihai Dãncuº, prof. dr. Ion Cuceu, prof. dr. Ion H. Ciubotaru,
prof. dr. Pozsony Ferenc, prof. dr. Keszeg Vilmos, dr. Rodica Raliade.
Începând cu 2008, la ASER au aderat ºi cercetãtoarele dr. Stella Nikula, Emilia
Martin Nagy ºi conf. dr. Mihaela Bucin, precum ºi conf. dr. Antonii Moisei de la
Universitatea Naþionalã „Iurii Fedcovici”, Cernãuþi (Ucraina). Din acelaºi an, a
luat fiinþã secþiunea de tineret în care au fost incluºi tineri specialiºti în formare
(doctoranzi, masteranzi, asistenþi cercetãtori ºi studenþi) din toate provinciile
istorice româneºti.
Activitatea noastrã se concretizeazã în derularea de proiecte de cercetare la
care participã, în calitate de parteneri, instituþii muzeale ºi de învãþãmânt
superior. Un astfel de proiect a fost iniþiat ºi coordonat de dr. Ligia Fulga,
directoarea Muzeului Etnografic din Braºov, ºi a avut ca scop descãrcarea de
sarcinã etnologicã a localitãþilor Mândra ºi ªercaia plasate pe traseul drumului
european Braºov – Borº. Sub genericul „Sate contemporane din România,
deschideri spre Europa”, membrii echipei – muzeografii braºoveni alãturi de
studenþii ºi profesorii Catedrei de Etnologie ºi Folclor din cadrul Universitãþii
din Bucureºti – au derulat activitãþi de recuperare a memoriei colective axate în
principal pe reconstituirea obiceiurilor ºi tradiþiilor locale, de identificare a
purtãtorilor de folclor ºi a meºterilor populari, de tezaurizare a datelor, martorilor
vizuali ºi materialelor înregistrate într-o arhivã digitalã ºi de completare a colecþiei
muzeului braºovean. Finanþat în anul 2006 de Adiminstraþia Fondului Cultural
Naþional iar în 2007 de Ministerul Culturii ºi Cultelor, proiectul s-a finalizat printro interesantã expoziþie la care au fost invitaþi locuitorii celor douã comune
investigate.
Aceastã idee a fost preluatã ºi de alte instituþii precum: Muzeul Judeþean
Mureº în parteneriat cu Universitatea „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca, Muzeul
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Judeþean Zalãu ºi Muzeul Judeþean Satu Mare, acestea desfãºurând cercetãri
pluridisciplinare în alte aºezãri plasate pe acelaºi traseu.
În anul 2009, tot cu finanþare din partea AFCN, s-au organizat douã sesiuni
informativ-formative în colaborare cu douã instituþii de culturã judeþene din Slatina ºi Timiºoara, care au avut ca scop iniþierea în elaborarea de proiecte ºi
solicitãri de finanþare pentru accesarea fondurilor naþionale ºi europene. Proiectul a fost coordonat de conf. dr. Narcisa ªtiucã ºi s-a bucurat de participarea
activã a peste 100 de specialiºti din domeniul culturii, educaþiei ºi cultelor din
localitãþi urbane ºi rurale ale judeþelor Olt ºi Timiº.
Tot în domeniul ºtiinþific menþionãm organizarea anualã a unei conferinþe
naþionale, cadru generos de dezbatere a principiilor care trebuie sã stea la baza
demersurilor etnologilor, etnografilor ºi folcloriºtilor în epoca actualã. Însãºi
tematica manifestãrii vorbeºte clar despre coerenþa ºi interesul constant ale
membrilor ASER pentru documentare ºi perfecþionarea metodelor de cercetare
ºi punere în valoare a culturii populare româneºti: Patrimoniul etnologic la
început de mileniu (2005, Oradea), Patrimoniu etnologic ºi integrare europeanã (2006, Busteni), Patrimoniul etnologic: concepte, atitudini, tendinþe (2007,
Busteni), Patrimoniul etnologic din România: imperativul modelelor (2008,
Busteni), Interogaþii ale etnologiei actuale (2009, Piteºti), ªtiinþe, tehnologii ºi
arte tradiþionale (2010, Sibiu).
Organizarea acestor manifestãri nu ar fi fost posibilã fãrã acelaºi spirit solidar
care ne caracterizeazã concretizat, pe de o parte, în efortul depus de preºedinþii care s-au succedat la conducerea asociaþiei – dr. Georgeta Stoica, dr. Ligia
Fulga ºi prof. dr. Silviu Angelescu – iar pe de alta, de sprijinul financiar al
Ministerului Culturii ºi Cultelor, al Muzeului Þãrii Criºurilor, Muzeului Judeþean
Prahova, Muzeului Olteniei, Complexului Naþional Muzeal Goleºti ºi Complexului Naþional Muzeal ASTRA. Comunicãrile ºi studiile prezentate apar anual în
publicaþia „Caietele ASER” aflatã deja la al cincilea tom.
Pe aceeaºi linie, ne-am propus sã-i integrãm într-o activitate care sã consolideze pregãtirea teoreticã ºi studiul documentar ale membrilor secþiunii de tineret. Astfel, în vacanþele de varã din 2009 ºi 2010, un grup de studenþi ºi absolvenþi ai secþiei de etnologie de la Universitatea din Bucureºti au participat la
tabãra de cercetare de la Nãdlac susþinutã financiar de Consiliul Judeþean Arad
prin Complexul Muzeal ºi coordonatã de dr. Rodica Elena Colta, specialist recunoscut în domeniul studiilor interetnice. Rezultatele cercetãrilor s-au concretizat în alcãtuirea unei arhive tematice ºi în elaborarea de rapoarte ºi comunicãri ºtiinþifice prezentate la manifestãri naþionale.
O altã iniþiativã generoasã a seniorilor care a venit în sprijinul tinerilor cercetãtori a fost instituirea – începând cu anul 2006 – a unui fond obþinut din donaþiile membrilor care sã se constituie într-un premiu anual acordat prin concurs
celui mai bun proiect elaborat de debutanþi. „Bursa Mihai Pop” în echivalentul
a 1000 de dolari a revenit în 2008 muzeografului Cãtãlin Stoian de la Muzeul
Naþional al Satului „Dim. Gusti” pentru proiectul „Poveºti cu ºi despre italienii
din Sântãmãrie Orlea”, în 2009, cercetãtoarei Cristina Mihalã de la Institutul de
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Etnografie ºi Folclor „C. Brãiloiu” pentru proiectul „Influenþa fenomenului graffiti
asupra spaþiului urban”, iar în 2010, doctorandei Cosmina Timoce-Mocanu de
la Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca pentru proiectul „Din poveste
în poveste. Studiu asupra narativitãþii contemporane în localitatea Sulina, judeþul Tulcea”.
În aceastã varã, la invitaþia Catedrei de limba ºi literatura românã a Universitãii
din Seghedin ºi a ªcolii Generale ºi Bibliotecii din Micherechi juniorii ASER
însoþiþi de conf. dr. Narcisa ªtiucã au avut privilegiul de a participa la Festivalul
Castraveþilor care a avut loc la Micherechi. A fost o experienþã emoþionantã
aceea de a descinde într-o localitate româneascã, despre care doar citiserã în
cãrþi ºi unde au fost întâmpinaþi cu prietenie ºi interes de cãtre cadre didactice,
cercetãtori ºi jurnaliºti. În cuvântul de întâmpinare, conf. dr. Mihaela Bucin a
menþionat cã este pentru prima datã când un grup de tineri români descind în
aceastã veche aºezare româneascã pãstrãtoare a unor tradiþii de valoare
incontestabilã.
Întâlnirea gãzduitã de Biblioteca „Vasile Gurzãu” a avut ca scop prezentarea
unor proiecte de anvergurã internaþionalã, în care sunt implicaþi specialiºti de
marcã ºi experþi în domeniul culturii populare din România. Acestea decurg din
acceptarea de cãtre þara noastrã a Convenþiei din 2003 privind salvgardarea
patrimoniului cultural imaterial: elaborarea registrului naþional al patrimoniului
cultural imaterial, includerea ritualului Cãluºului ºi a doinei pe lista valorilor
reprezentative ale umanitãþii recunoscutã de UNESCO ºi acordarea titlului
„Tezaur uman viu” celor mai talentaþi creatori populari. Dupã proiecþia a douã
filme documentare au urmat discuþii, prezentarea instituþiilor de profil etnologic
din România ºi a proiectelor acestora, iar în final, grupul de invitaþi a fãcut o
donaþie de cãrþi de specialitate în limba românã atât bibliotecii locale, cât ºi
celei a Catedrei de Limba ºi Literatura Românã a Universitãþii din Seghedin.
Pentru a pãstra o legãturã permanentã cu Asociaþia de ªtiinþe Etnologice din
România ºi a afla noutãþi despre aceasta, vã invitãm sã vizitaþi pagina noastrã
web http://etnoaser.ro.
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Emilia Martin

Vechi icoane româneºti pe sticlã
din Transilvania
Expoziþie la Muzeul Munkácsy Mihály
„Expoziþia Vechi icoane româneºti pe sticlã din Transilvania (secolele XVIIIXX) este datoratã unor instituþii ºi oameni, din Ungaria ºi România, care au
reuºit, dupã anul 1989, sã închege o relaþie oficialã ºi interumanã fireascã.”
Cuvintele domnului Aurel Chiriac, directorul Muzeului Þãrii Criºurilor din Oradea
se referã la relaþiile tot mai restrînse care s-au creat între instituþiile culturale ºi
specialiºtii celor douã þãri, în ultimele decenii.
Dupã 1990, Direcþiunea Muzeelor din judeþul Békés a semnat iniþial un
protocol de colaborare cu Complexul Muzeal Arad. În cadrul parteneriatului
dintre cele douã instituþii, muzeografii arãdeni au organizat o expoziþie etnograficã
itinerantã, care a fost deschisã în sãlile de expoziþii ale unor muzee, aflate în
subordinea muzeului judeþean, din localitãþile Békéscsaba, Szarvas, Gyula ºi au
participat la câteva tabere de cercetare etnograficã în Ungaria. La sfîrºitul anilor
1990 specialiºtii Muzeului Judeþean Békés au efectuat muncã de cercetare în
tabãra organizatã de muzeul din Arad în localitatea Grãniceri, iar începînd cu
anul 2002, au participat cu lucrãri ºtiinþifice la simpozioanele internaþionale de
antropologia minoritãþilor, organizate la Arad. Colaborarea dintre cele douã
instituþii s-a intensificat din anul 2003, cînd au fost implementate proiectele
Phare CBC, finanþate de Uniunea Europeanã. Muzeografii secþiilor de etnografie
au derulat împreunã 5 proiecte, în cadrul cãrora au desfãºurat cercetãri, au
organizat expoziþii ºi au lansat publicaþii, cu rezultatele cercetãrilor.
În anul 2009 Muzeul Judeþean Békés, cu sediul la Békéscsaba, ºi Muzeul
Þãrii Criºurilor din Oradea au semnat un protocol de colaborare dintre muzeele
celor douã judeþe în scopul întãririi colaborãrii oficiale între cele douã instituþii,
dar totodatã ºi pentru revitalizarea relaþiilor interumane.
Conform protocolului, cele douã instituþii s-au angajat sã ofere spaþiu de
publicare în propriile volume de specialitate, pentru articole ºi studii ºtiinþifice
realizate, în colaborare, de specialiºtii celor douã muzee. În activitatea de
colaborare privind editarea unor volume comune, un bun început îl reprezintã
redactarea unei publicaþii care va cuprinde istoricul a 4 muzee înfiinþate în secolul
al 19-lea: muzeul din Arad, Oradea, Gyula ºi Békéscsaba. Cartea va apãrea ca
publicaþie a Societãþii de Arheologie ºi Istoria Civilizaþiei, înfiinþatã în secolul al
19-lea ºi reînfiinþatã, la iniþiativa Direcþiunii Muzeelor Judeþului Békés.
Protocolul muzeelor din Oradea ºi Békéscsaba vizeazã ºi derularea unor
proiecte comune de activitate ale specialiºtilor. Prevede, printre altele, schimburi
de muzeografi – arheologi, etnografi, istorici de artã – la reciprocitate, pe bazã
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de proiecte, precum ºi asigurarea posibilitãþilor de participare la cercetãri etnografice ºi arheologice organizate de cele douã pãrþi. Specialiºtii celor douã muzee
ºi-au propus ºi o colaborare în vederea realizãrii unei expoziþii permanente
dedicate artei religioase a românilor din Ungaria. Expoziþia ar urma sã valorifice piese din Colecþia Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria ºi din colecþiile
de istorie ºi etnografie ale Muzeului Judeþean Békés.
Pentru anul 2010 cele douã muzee ºi-au propus realizarea unui schimb de
expoziþii. Muzeul Þãrii Criºurilor a organizat la Muzeul Munkácsy Mihály
expoziþia Vechi icoane româneºti pe sticlã din Transilvania, în schimb, în luna
decembrie va fi vernisatã la Oradea expoziþia montatã de muzeografii Muzeului
Judeþean Békés care va prezenta obiceiul tãiatului porcului specific în judeþ.
Icoanele pe sticlã din expoziþia vernisatã în 12 noiembrie aparþin colecþiei
Muzeului Þãrii Criºurilor ºi Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei. Piesele de
artã sînt completate cu cãrþi vechi de cult din proprietatea Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria, precum ºi cu piese de îmbrãcãminte ºi textile populare
care provin tot din colecþia Muzeului Þãrii Criºurilor.
Pentru publicul larg pictura de icoane poate fi unul dintre cele mai interesante
domenii ale artelor, deoarece icoanele, prin reprezentãri, compoziþii, stilizãri ºi
cromaticã ne dezvãluie o lume artisticã deosebitã. Ca obiecte de cult, icoanele
au avut un rol important, formînd în biserici iconostasele, decorînd palatele,
reºedinþele episcopale, interioarele locuinþelor. S-au rãspîndit în numãr mare,
pãstrîndu-ºi însemnãtatea în viaþa tuturor credincioºilor, dar devenind totodatã
ºi principalele elemente de podoabã în interiorul bisericilor ºi în locuinþele
oamenilor.
La început, termenul de icoanã era folosit pentru reprezentarea unor personaje, unei scene sacre, indiferent de forma de reprezentare (cuvîntul grec eikon
însemnînd imagine pictatã sau figurã sculptatã), mai tîrziu fiind utilizat doar în
cazul picturilor pe lemn ºi pe sticlã. În
icoane, imaginile de obicei reprezintã
scene din istoria bisericii, din Vechiul ºi
Noul Testament, înfãþisãrile Sfinþilor, aspecte din viaþa acestora, scene sacre.
Cu icoane de valoare documentarã ºi
artisticã se poate mîndri ºi comunitatea
româneascã din Ungaria. O mare parte
din icoanele din proprietatea bisericilor
ortodoxe române din judeþele Bichiº,
Hajdú-Bihar, Csongrád sînt depozitate în
clãdirea Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria ºi fac parte din Colecþia Bisericilor Ortodoxe Române. Valoarea lor
Constantin cu Elena, Þara Oltului, constã în faptul cã existã, cã s-au pãstrat
secole de-a rîndul în ciuda condiþiilor
sfârºitul secolului al XIX-lea,
tempera, foiþã de aur
nefavorabile din biserici.
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Conform dicþionarului de artã popularã: icona este „imagine cu subiect religios pictatã pe un suport mobil de lemn sau de sticlã.”
Pictura pe sticlã este un meºtesug popular dezvoltat în secolul al 18-lea în
Transilvania ºi în nordul Moldovei. Icoanele pe sticlã sînt creaþii de artã popularã,
individuale, cu reprezentãri ºi simboluri adoptate din iconografia bizantinã,
realizate într-un limbaj simplu. Piesele de artã realizate în ateliere din mãnãstiri,
icoanele pe lemn, au fost înlocuite în cercul populaþiei rurale de icoane pe
sticlã, pentru cã au putut fi receptate ºi cumpãrate de oamenii de la sate mult

Sf. Haralambie, ªcheii Braºovului, secolul al XIX-lea, tempera, foiþã de aur
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mai uºor. Sursele de inspiraþie au fost icoanele pe lemn, însã cele pictate pe
sticlã au fost fãcute de cãtre meºteri zugravi þãrani pentru popoulaþia ruralã.
În ce priveºte tematica picturilor pe sticlã, primele dintre acestea au
reprezentat-o pe Maica Domnului, tematica lãrgindu-se treptat cu reprezentarea
sfinþilor protectori (Sf. Ilie, Sf. Gheorghe, Sf. Nicolae, Sf. Haralambie, Sf.
Parascheva, etc.) ºi cu subiectele care parcurg viaþa Mîntuitorului.
Pictura se executa pe dosul suportului transparent, figurile fiind desenate cu
ajutorul modelelor, ºabloanelor de hîrtie, în ordine inversã, iar pictarea se realiza
cu vopsele naturale ºi foiþã de aur.
Icoanele pe sticlã au fost distribuite de creatorii lor, meºterii iconari, care le
transportau prin sate, pe cai sau cu cãruþe, ºi le vindeau pe bani sau produse.
Deseori însã au fost rãspîndite prin sate ºi de negustori. Epoca de înflorire a
meºteºugului a fost secolul al 19-lea, cînd au activat mai mulþi meºteri iconari
talentaþi, care au reuºit sã ridice nivelul artistic al icoanelor pe sticlã.
Obiectele, care fac parte din expoziþia de icoane pe sticlã organizatã la Muzeul
Munkácsy din reºedinþa judeþeanã, dovedesc talentul meºterilor iconari, a
zugravilor þãrani autodidacþi ºi sînt o mãrturie a credinþei comunitãþilor româneºti
din Transilvania. Icoanele pe sticlã din expoziþie provin din principalele centre
de iconari din Transilvania: Nicula, ªcheii Braºovului, Þara Oltului, Fãgãraº,
Iernuþeni.
Expoziþia este împãrþitã pe trei secþiuni. Prima secþiune este focalizatã pe
tehnica de execuþie a icoanelor ºi pe caracteristicile diferitelor centre de
producþie, a doua pe utilizarea icoanelor pe sticlã în cultul public ºi individual,
iar a treia pe temele prezente în icoanele pe sticlã. În centrul expoziþiei se aflã
un iconostas reconstituit, în jurul cãreia sunt expuse piese de port popular din
zonele respective.
În pliantul tipãrit special pentru expoziþia din Békéscsaba, citim: „Icoana pe
sticlã este o creaþie de artã unicat în peisajul civilizaþiei din Europa, în general,
din Europa Centralã ºi de Sud-Est, în
special, de la sfârºitul evului mediu ºi din
epoca modernã, creaþie care vine sã
certifice, peste veacuri, ce a însemnat
trãirea lumii româneºti întru credinþa
creºtinã, încã din mileniul I, ºi, în egalã
mãsurã, întru respectul celuilalt.”
Expoziþia Vechi icoane româneºti pe
sticlã din Transilvania, organizatã de Aurel
Chiriac, directorul Complexului Muzeul
Þãrii Criºurilor, poate fi vizitatã în perioada
12 noiembrie 2010 – 27 februarie 2011
Sf. Gheorghe, Nicula, începutul
la Muzeul Munkácsy Mihály din
secolului al XIX-lea
Békéscsaba.
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