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Numele său este asociat revistei „Familia”, revistă pe care a scos-o şi a condus-o
aproape 42 de ani, prin care a oferit lecturi interesante şi utile cititorilor români din
Imperiul Austro-Ungar la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de al XX-lea,
fără să aştepte vreo răsplată, răsplata fiind însăşi valoarea publicaţiei.
Iosif Vulcan a fost publicist şi scriitor român, animator cultural, membru al Academiei
Române, fondator al revistei culturale Familia. Este considerat „naşul literar” al poetului
naţional Mihai Eminescu. „Iosif Vulcan a fost cea mai reprezentativă figură culturală din jumătatea a doua a veacului al nouăsprezecelea în Ardeal. Un merituos pedagog în ale literaturii
pentru copilăria unui popor. Cu multă abnegație și cu un real talent în descoperirea nevoilor
multiple, Vulcan a făcut »tuturor toate«, cum spune scriptura…”– scria despre el Octavian
Goga.1Iosif Vulcan a ocupat un loc de frunte în viaţa spiritulă a Bihorului.
Activitatea sa de aproape o jumătate de veac împînzeşte şi atinge diferite domenii
1

Octavian Goga, Un precursor al unității: Iosif Vulcan, In: „Foaia Școlară”, Oradea, 1926, nr.7-8, p. 2-7.
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ale culturii române transilvănene. Iosif Vulcan a fost pentru Transilvania ceea ce, în alte
condiţii istorice, au reprezentat Ion Heliade Rădulescu pentru Muntenia, şi Gheorghe
Asachi pentru Moldova.
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Prima lui participare, după alegere, la o şedinţă a societăţii a avut loc la 12 februarie
1871. La banchetul organizat după acea şedinţă, poetul Szász Károly toastează în sănătatea noului membru, salutîndu-l în numele societăţii ca pe primul român în mijlocul lor.

Iosif Vulcan la 29 de ani (1870)

Ca traducător în limba maghiară și comentator al unor piese de literatură populară
și-a cîștigat merite apreciabile pe terenul relațiilor folcloristice româno-ungare. Vulcan
s-a mai străduit să aibă relaţii culturale cu maghiarii, a publicat în reviste maghiare din
capitala ungară. Vulcan cu scrierile sale a pătruns și în cultura maghiară. Această activitate a sa a fost apreciată și de Societatea culturală maghiară Kisfaludy din Pesta, care
pe tînărul Vulcan – avea doar 30 de ani – îl primeşte membru extern în 1871. Discursul
său de recepţie a fost despre poezia populară română. Iosif Vulcan a fost primul român
care a devenit membru al Societății literare budapestane „Kisfaludy”.

5

Szász Károly

Vulcan răspunde cu următoarele cuvinte:
„Domnilor!
Dacă arunc o privire asupra celor două mai remarcabile institute ungureşti de cultură, dacă esaminez lista membrilor academiei ştiinţifice şi a societăţii kisfaludyene,
văd că eu sum primul român carele ca atare am onoarea a fi ales membru la una din
aceste societăţi şi anume la acea de a doua. Nu sum atît de ambiţios, domnilor, ca să

I ZVORUL

6

caut motivul acestei distincţiuni în valoarea nensemnatei mele individualităţi, ci o consider numai ca o spirituală strîngere de mînă ce naţiunea ungurească oferă prin aceasta
societate naţiunii române, a cărei fiu sum şi eu. Astfel primesc eu onoarea dedicată mie
şi, strîngînd ferbinte mîna întinsă, promit a conlucra cu debilele mele puteri pe acest
teren, ca legăturile noastre să devină cît mai intime.
Închin pocalul meu în onoarea acelei societăţi literare care vine a oferi o strîngere
de mînă naţiunii mele şi care prin traducţiunele sale din poezia poporală a diverselor
naţiuni din patrie întăreşte aceasta legătură şi mai mult !
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Societatea Kisfaludy

Să trăiască Societatea kisfaludyană!”2
În cei zece ani cît a activat în cadrul acestei societăţi (1871-1880), Vulcan a citit mai
multe traduceri în ungureşte din poezia română populară sau cultă, contribuind astfel
la cunoaşterea ei de către maghiari.

Semnătura în limba maghiară a lui Iosif Vulcan

Kisfaludy Károly

2

Kisfaludy Társaság évlapjai, VII (1872), p. 678-679.

Societatea Kisfaludy (în maghiară Kisfaludy Társaság) a fost fondată în anul 1836 la
Pesta de prietenii şi confraţii scriitorului maghiar Kisfaludy Károly, cu scopul de a publica toate scrierile acestuia şi de a-i păstra vie memoria. După moartea lui Kisfaludy,
societatea a devenit un cenaclu literar important pentru dezvoltarea gusturilor literare
şi promovarea literaturii maghiare. Sesiunile de lectură organizate de această societate
în secolul al XIX-lea au fost printre cele mai importante evenimente ale vieţii literare.
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Sigiliul Societății Kisfaludy
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Gyulai Pál

Anuarul Societății Kisfaludy

Societatea Kisfaludy a fost înființată în prima jumătate a secolului al XIX-lea pentru a
publica operele lui Kisfaludy Károly și a-i ridica acestuia o statuie, dar a avut contribuții
importante în dezvoltarea și răspîndirea literaturii maghiare. Membrii societății au descoperit poezia lui Arany János, iar apoi Arany a devenit membru al Societății Kisfaludy.
Revista Kisfaludy Társaság Évlapja a fost publicată în perioadele 1840-1846 și 18601940. Aici au apărut unele din lucrările teoretice ale lui Aristotel, Horațiu, Boileau sau
Alexander Pope. În 1846 a fost inițiată colecția Hellén könyvtár, în care au apărut fabulele
lui Esop, scrierile lui Pitagora și ale altor autori. Ulterior au fost lansate colecțiile de cărți
Nemzeti könyvtár și Külföldi regénytár.
Membrii societății au fost încurajați să adune creații folclorice, iar colecția Magyar
Népköltési Gyűjtemény a fost alcătuită din 14 volume publicate în perioada 1872-1924.
Sub conducerea conservatoare a lui Gyulai Pál societatea Kisfaludy s-a confruntat

9

cu schimbările intervenite în literatura maghiară la sfîrșitul secolului al XIX-lea (vezi,
de exemplu, Berzeviczy Albert vs. Babits Mihály: „A kettészakadt irodalom”), apoi cu
tendințele literare maghiare moderne din jurul revistei Nyugat, care promova academismul. Din acest punct de vedere, societatea a fost unul dintre polii literari ai epocii.
Ea a fost desființată în 1952.3

3

https HYPERLINK „https://ro.wikipedia.org/wiki/Societatea_Kisfaludy”:/ HYPERLINK „https://
ro.wikipedia.org/wiki/Societatea_Kisfaludy”/ro.wikipedia.org/wiki/Societatea_Kisfaludy
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Iosif Vulcan

Iosif Vulcan
Sore cu ploie Comedie într-un act de Iosif Vulcan
Iosif Vulcan (1841-1907) a fost unul dintre animatorii vieţii culturale transilvănene. Cum
a reuşit? Încă de pe băncile liceului, tînărul Vulcan şi-a început activitatea de publicist şi
scriitor. Cu toate acestea, la îndemnul tatălui său, s-a îndreptat spre Facultatea de Drept
din Budapesta. Literatura însă a exercitat o forţă de atracţie mult prea puternică pentru
ca Iosif Vulcan să-i poată rezista. Drept martori stau cei cincizeci de ani în care această
personalitate „a constituit îndemnul viu pentru crearea unei literaturi române” (Pliantul:
Muzeul Memorial Iosif Vulcan, text: Angela Popovici) şi cele patru decenii, de-a lungul

cărora a condus revista Familia cu admirabilă dedicaţie, Iosif Vulcan a scris foarte mult:
poezii, nuvele, romane, biografii, note de călătorie, traduceri din literatura universală,
nenumărate articole. În 1871 a fost ales ca membru extern al Societăţii Academice Maghiare „Kisfaludy”, iar în 1879, membru al Academiei Române, unde a fost printre puţinii
care au sprijinit tînăra generaţie de scriitori. De asemenea, a fost un devotat promotor
al teatrului românesc în Transilvania.
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Revista Familia a luat naștere în 1865, înființată de tânărul Iosif Vulcan și, de-a lungul
timpului, a devenit un adevărat focar pentru cei mai de seamă condeieri ai vremii și linia
de start a multor scriitori care și-au lăsat amprenta incontestabilă asupra literaturii
române. I. L. Caragiale, Vlahuță, Delavrancea, Șt. O. Iosif, Octavian Goga, George Coșbuc,
Emil Isac, Slavici, Duiliu Zamfirescu, Macedonski, Maiorescu, Ilarie Chendi, Nicolaie
Iorga și Dr. Victor Babeș sunt câțiva dintre colaboratorii valoroși ai revistei Familia. Toată
lumea știe, însă, că atunci când spunem revista Familia și Iosif Vulcan, spunem și Mihai
Eminescu. Marele poet a debutat în paginile acestei publicații în 1866 cu poezia De-aș
avea, fiind „botezat” de către Iosif Vulcan: Eminovici devine Eminescu.

Ioan Irinyi bunicul lui Iosif Vulcan din Leta Mare

Frontispicii ale revistei Familia

Iosif Vulcan s-a născut la Holod în 31 martie 1841. A fost fiul parohului unit Nicolae
Vulcan şi al Victoriei Irinyi. Tatăl său, Nicolae Vulcan, a fost nepotul de unchi al reputatului episcop-cărturar Samuil Vulcan. Mama-sa a fost fiica lui Ioan Irinyi, director de
şcoală în Leta Mare (azi Létavértes) timp de aproape 40 de ani. A fost soră cu Ioan Irinyi,
inventatorul chibritului cu fosfor şi cu revoluţionarul Iosif Irinyi.
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În 1844 familia Vulcan din Holod se mută în Leta Mare, unde servea ca preot tatăl său.
Iosif Vulcan şi-a făcut clasele primare la Leta. Aici şi-a petrecut vacanţele liceale. Studiind
dreptul la Budapesta şi ca student îl întîlnim adesea în Leta, unde scrie primele sale
versuri de dragoste: Amantei mele, O seară în grădină, Ţii tu minte, La despărţire, Cîte stele
sunt pe cer ş.a. În acelaşi timp îl găsim trecînd prin Pocei unde scrie poezia Vecina mea.
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În întreaga sa viaţă, Leta Mare, locul de odihnă veşnică a mamei sale şi a bunicilor săi,
locul copilăriei senine, îi lasă lui Vulcan amintiri puternice şi poetul mărturiseşte acest
lucru, cu multă căldură, în versurile:
Mii de amintiri mă leagă,
Să mă mai revăd aici:
Amintiri ce-n viaţa-ntreagă
Tot ca stele mi-ar luci
Anii veseli de pruncie
P-aste locuri mi-au trecut:
Şi de-aici îmi rîde mie
Fericirea din trecut

Crucea mortuară
a Victoriei Irinyi,
mama lui Iosif Vulcan,
din Leta Mare

Biserica din Leta Mare unde a slujit tatăl lui Iosif Vulcan

Prima întîlnire cu școala o are, așa cum am menționat deja, la Leta-Mare, unde tatăl
acestuia a preoțit timp de 36 de ani. Între anii 1847-1851 a urmat cursurile primare,
continuînd apoi la liceul romano-catolic al călugărilor premonstratenși din Oradea
pînă în anul 1859, cînd Iosif Vulcan termină liceul. Facultatea de Drept din Budapesta
este alegerea pe care tînărul o face, însă acesta are o afinitate spre literatură și nu spre
științele juridice.4
În anii aceştia de studiu, Iosif Vulcan a depăşit nesiguranţa oricărui început, este

Iconostasul bisericii din Leta Mare

4

Maria Berényi, Scriitori și personalități de seamă românești de pe teritoriul Ungariei de azi (secolul al
XIX-lea), In: „Cultura și istoria românilor din Ungaria”, Coord: Gabriel Moisa, Academia Română,
Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2013, p. 197-227.
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unul dintre membrii fondatori ai Societăţii „Petru Maior” din Budapesta, creată pentru
studenţii români, aflaţi în capitala Ungariei pentru studii. După terminarea Facultăţii de
Drept, în vara anului 1863, Vulcan rămîne în Budapesta. Cariera de avocat nu-l satisface
însă, deoarece îndrăgea literatura, primele sale încercări literare apar în publicația
Federațiunea, patronată de Alexandru Roman.5
La numai 21 de ani numele său devine cunoscut în presa românească a vremii din
Ungaria. La Budapesta s-a dedicat gazetăriei, activității culturale și literare, domenii
pe care le experimentase deja.
În ianuarie 1865, după retragerea lui Gheorghe Ardelean, Iosif Vulcan devine proprietar,
editor și redactor al Umoristului. Aceasta a fost una dintre primele reviste umoristicesatirice românești din Ungaria. Sub conducerea lui Iosif Vulcan, revista are meritul de
a fi printre primele publicații care au inițiat concursuri literare pentru sprijinirea și
îmbrățișarea tinerelor talente.
Tot în anul 1865 întemeiază revista Familia, scopul acesteia fiind de a răspîndi cultura
românească în Transilvania. Iosif Vulcan a fost și redactorul Calendarului Umoristului,
care s-a bucurat de o mare popularitate în epocă. Acest calendar și celelalte pe care le-a
scos Vulcan au fost renumite pentru umorul și caricaturile de bună calitate, precum și
pentru numeroasele lecturi interesante.

Anul 1875 este marcat de inițierea revistei Șezătoarea, concepută ca o publicație destinată lumii satului. A apărut la Budapesta și în Oradea, cu subtitlul de Foaia poporului
român. La sfîrșitul primul an de apariție, redactorul revistei mărturisea: „La întemeierea
ei scopul meu a fost răspîndirea iubirii de citire în popor”. Șezătoarea a devenit în scurt timp
una dintre cele mai populare reviste de acest tip a vremii, apărând într-un tiraj de 1800
exemplare.
Din anul 1880 Oradea devine casa celor două reviste, bucurându-se de o creștere
culturală, datorită redactorului lor mereu activ, inventiv și întreprinzător. Vulcan a fost
ales membru al celor mai cunoscute societății locale precum, Crucea Roșie, Societatea
Szigligeti, Societatea de arheologie și istorie din Oradea.
În 1897 susținea înființarea Băncii Bihoreana, aceasta avînd un rol însemnat în
propășirea economică a românilor bihoreni. Iosif Vulcan a desfășurat până în ultima
etapă a vieții sale o bogată activitate culturală. S-a stins din viață în 8 septembrie 1907,
la vîrsta de 66 de ani, în Oradea.

Iosif Vulcan redactorul revistei Familia

Mormîntul familiei Vulcan în cimitirul din Oradea

5

Ibidem
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Iosif Vulcan a reuşit să aducă cultura mai aproape de poporul român şi în special de
Oradea. El a dezvoltat beletristica naţională, precum şi cunoaşterea dintre unguri şi
români pe calea literaturii. A fost personalitatea care a încurajat tinerii scriitori, deschizător de drumuri şi cel care a investit în viitorul ţării.
Vulcan pregăteşte astfel, împreună cu alţi nuvelişti ardeleni, apariţia lui Ioan Slavici.
Mai puţin realizate au fost romanele lui, din cauza absenţei spiritului imaginativ, a repetării monotone a unor bune intenţii tematice, a penuriei stilistice. Într-o naraţiune
extinsă, ce inaugurează romanul ciclic la noi, reia aceeaşi tipologie din nuvele, aceleaşi
opoziţii morale simpliste, personaje artificiale, dialoguri articulate nu o dată fals, dar
mai cu seamă se face simţit un accentuat apetit pentru epicul senzaţional. Poate că, în
interpretarea dată de gazetar, acest gen de literatură – romanul popular – nici nu îşi
propunea altceva decît o „conversare” pe teme morale cu „cetitorii” şi „cetitoarele” care
căutau o compensaţie în ficţiune. 6
Capodopera vieţii sale a fost revista Familia unde şi-a publicat Mihai Eminescu primele
sale poezii, semnînd în acea vreme cu numele Eminovici. Alt talent literar remarcat de
Iosif Vulcan este George Coşbuc, care semnează versuri cu pseudonimul Boşcu. Tot aici
bate la uşă cu primele sale poezii Octavian Goga. În Familia debutează sau se formează
un mare număr de scriitori, poeţi, prozatori, critici literari şi publicişti. Revista atrage
în coloanele ei aproape toţi condeierii de frunte ai vremii, popularizează scrierile celor
ce n-au fost colaboratorii ei în mod permanent.
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Literatura populară a ocupat, timp îndelungat, un loc de frunte în presa românească
din Transilvania şi Ungaria. Pe meleagurile noastre au fost foarte cunoscute şi răspîndite
revistele redactate de către Iosif Vulcan Familia şi suplimentul pentru sate, Șezătoarea,
apărute la Pesta apoi la Oradea. Acestea au îmbrăţişat ideea de popularizare şi valorificare a creaţiilor folclorice. De la început şi mai ales pînă prin 1880, Familia publică
un bogat material folcloric din Ardeal şi din toate părţile locuite de români. Fiind un
remarcabil organizator, Vulcan reuşeşte să adune în jurul revistelor sale un mare număr
de folclorişti, ca Grigore Silași, Atanasie M. Marienescu, S. Fl. Marian, Scipione Bădescu, Miron
Pompiliu, Ion Pop-Reteganul şi alţii, care publică, pe lîngă creaţii populare, studii şi articole
despre însemnătatea folclorului.
În 1866 lui Iosif Vulcan îi apare la Pesta primul volum, intitulat Poesii.

Influența folclorului asupra creației literare a lui Iosif Vulcan

Civilizaţia noastră a fost permanent întru o tradiție, spune Noica, acest factor activ fiind
mai slab pronunţat la alte popoare. „Pe baza acestei tradiții, poporul român are o mai largă
întîlnire decît alții cu valorile spiritului; căci prin ea însăși tradiția înseamnă păstrarea întru
spirit a ceea ce a fost bun în trecut. Dar o asemenea potrivită așezare întru cele ale spiritului ar
fi putut să se traducă mai mult printr-o închidere, oricît de strălucită ar fi fost ea, anume într-o
cultură folclorică – și atît. Noi însă am avut veacul al XVII-lea, cel al marilor personalități, iar
a doua jumătate a veacului al XIX-lea a putut de asemenea da mari personalități culturale; și
de altfel, natura acestei culturi folclorice, ca și felul întîlnirii noastre cu valorile, nu se ridică
împotriva noutăților veacului, ci se împletesc în chip neașteptat cu ele” (C.Noica, Sentimentul
românesc al ființei, Bucureşti, 1966, p. 9).
Fiecare popor îşi exprimă personalitatea mai ales prin intermediul culturii. În structura
culturii naţionale un important rol îl ocupă bunurile materiale şi valorile spirituale care
s-au transmis de la o generaţie la alta. Printre valorile spirituale ale poporului român
create în zbuciumata sa istorie putem situa şi creaţiile folclorice, obiceiurile şi ritualurile sale. Secolul al XIX-lea este şi la români secolul interesului viu pentru producţiile
artistice populare, secolul „descoperirii” folclorului.
Iosif Vulcan: Poesii, Pesta, 1866
6

Sursa: wikipedia; crispedia; adevarul.ro
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Aici sînt publicate creaţiile sale poetice pe care le-a scris în Leta, Pocei şi Pesta.
Poezia la sate
Sunt aici în Leta Mare,
Beu din apa Letei, dar
Orişicîtă încercare
Să fac versuri, e-n zadar;
Căci de cumva prind a scrie
Vreo mică poezie,
Caut so-ntrerup de loc,
Căci deloc nu am noroc...
Palid fiind de mînia,
Nu pot scrie poezia!
Cînd aş sta să scriu mai bine,
Şi am idei de a lucra,
Ce năpastă-atunce vine
Un fecior ce-mi zice-aşa:
„Domnişorule, pofteşte,
Ca să dăm la porci mălaiu!”
Merg şi cînd rentors, fireşte,
Nu mai ştiu ce plănuiam
Palid fiind de mînia
Nu pot scrie poezia!
Cînd uşoară fantezia
Mi-arată un cer plăcut,
Şi eu pînă de a scrie
Toate cîte am văzut:
Un viţel ce e prin curte,
Vine ca să-mi facă curte,
Şi mi-o spune băunînd,
Cum că dînsul e flămînd.
Palid fiind de mînia
Nu pot scrie poezia!
Şi cînd iar mă pun la masă,
Şi a scrie începui:
Iată-o cloşcă vinen-n casă
Cu vreo douăzeci de pui,
Şi-mi făcu zgomot foarte mare,
Apoi cînd voiesc să-i scot,
Cloşca chiar pe masă sare,
Varsă tinta mea de tot.
Palid fiind de mînia
Nu pot scrie poezia!
(Leta Mare, 13 mai 1864)
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Vecina mea
Faţă cu a mea fereastră,
Şede-o tînără nevastă;
O nevastă blondioară,
Mîndră ca şi o vioară.
Eu în gură cu-o ţigară,
Din fereastră caut afară;
Din acea vecinătate,
Aud la lucruri minunate.
Cînd bărbatul nu-i acasă,
La nevasta cea frumoasă,
S-aude rîs de fericire,
Sărutare şi şoptire.
Cînd bărbatul e p-acasă
La nevasta cea frumoasă,
S-aude plîns şi zgomot mare,
Ţipăt, vaiet, blăstemare.
(Pocei, 18 martie 1861)
O seară în grădină
Era o seară lină,
Şi luna strălucia,
Şezu-i într-o grădină
Cu mîndruliţa mea;
Un pom tufos şi mare
Ne-acoperea pe noi,
Şi-n dulce desfătare
Vorbeam, şopteam vioi.
În mîna-mi dalbă-i mîna
Ca frunza tremura,
Iar corpu-i ca de zînă
Pe sînu-mi se culca;
Guriţa-i răpitoare
Şoptea încetişor
O vorbă-ncîntătoare:
Amor, amor, amor!
Natura fuse mută,
Nimic nu se clătea;
Ci parca-r fi ştiut
Ce-mi zise mîndra mea, Căci frunzele subţire
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Îndată ce-au văzut
A noastra fericire,
Aplaudau plăcut.
Atunce parcă-ndată
Și ceriul s-a deschis,
Cu inima-ncîntată,
Privii sus în Elis;
Văzui de desfetare
Au îngerii în rai,
Dar ca şi-a mea de mare
Acolo nu aflai.
(Leta Mare, 12 octombrie 1862)
Fondatorul revistei Familia a mai publicat volumul de poezii (Lira mea, 1882), piesele
de teatru (Ștefan Vodă cel Tânăr, Gărgăunii Dragostei, Mireasă pentru Mireasă), o importantă
lucrare istorică (Panteonul Roman, 1869), nuvele, romane şi traduceri.
Iosif Vulcan nu a fost un scriitor de excepţie, dar a contribuit cu opera sa le netezirea
drumului pe care vor urca: Ioan Slavici, George Coșbuc şi Octavian Goga. Sursa lui de inspiraţie a fost, cum recomanda şi altora, poezia populară, versurile lui Alecsandri şi Bolintineanu. Tema poeziilor sale a fost amorul şi patriotismul. În creaţiile sale poetice apar
elementele romantice şi satirice. În proză a fost ceva mai fecund şi ceva mai norocos.
Ca scriitor, Iosif Vulcan nu s-a preocupat de stilizări exterioare, esenţa interesului
său precumpănind ca literatura, teatrul, orice activitate cultural artistică să crească din
rădăcinile active ale poporului. Această orientare către izvoarele populare, se constituie
în zonă de simţire autentică, firesc şi realist privită, fără căderi în dulcegării pitoreşti,
fără retorică de complezenţă, fără elogiu gratuit. Elogiu constă în relaţii posibile între
locuri şi oameni, prin literatură.
Activitatea literară a lui Iosif Vulcan este mai mult o formă de propagare a ideilor sale
politice, naţionale şi morale. Opera lui n-a prezentat, din punct de vedere literar şi artistic, o valoare deosebită, dar din punct de vedere cultural-naţional şi-a avut rolul ei bine
precizat. Iosif Vulcan în istoria literaturii – ca şi ceilalţi creatori români din Transilvania
şi Ungaria –, cu cîteva excepţii, a rămas mai degrabă un cîntăreţ local.
Chiar dacă aduce relativ puţine frumuseţi, poezia lui Vulcan rămîne un preţios document al românilor din Ungaria din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, al eforturilor
pe care autorul ei le-a depus pentru înviorarea vieţii literare, pentru răspîndirea în popor
a unei limbi mai îngrijite. În ciuda stîngăciilor stilistice ale poeziilor sale, prin bogăţia
tematică, prin răspîndirea şi afirmarea dragostei faţă de arta populară a adus o preţioasă contribuţie poeziei ardelene şi bihorene. Începîndu-şi cariera artistică prelucrînd
şi culegînd folclor, a scris în factura versului popular. Totuşi nu trebuie să uităm, că a
scris într-o perioadă cînd limba română lupta pentru supravieţuire în aceste locuri. În
pofida adversităţilor, prin aceste creaţii se închega o limbă literară, ca un instrument
supradialectal de intercomunicare românească.7

Preocupările folclorice ale revistelor Familia
și Șezătoarea redactate de Iosif Vulcan
A doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost marcată în Europa, de asaltul ştiinţei
etnografice şi folcloristice în deferite direcţii, prin fondarea de instituţii şi periodice, prin
teorii diverse. Direcţiile folcloristice s-au întîlnit uneori cu cele filologice sau istorice.
Secolul al XIX-lea a fost şi la români secolul interesului viu pentru producţiile artistice
populare, secolul descoperii folclorului. Astfel generaţia de la 1848, sub un puternic avînt
romantic resimţit în întreaga Europă, interpreta manifestările spirituale ale poporului
şi mai cu seamă literatura populară dintr-un unghi de vedere corespunzător epocii.
Nicolae Bălcescu, Ion Heliade Rădulescu, Costache Negruzzi, Mihai Kogălniceanu, Alecu Russo,
Titu Maiorescu, Alexandru Odobescu, Vasile Alecsandri şi alţii şi-au exprimat ataşamentul
pentru folclor, remarcîndu-i, rînd pe rînd, caracterul de izvor istoric, autenticitae, importanţă documenteră, mijlocitor de reforme sociale, oglindă a realităţii sociale şi morale,
sinteză artistică a manifestărilor spirituale, izvor al literaturii culte.
Acelaşi ideal călăuzea şi revistele româneşti apărute în Ungaria. Apare acum şi mai
distinctă dubla însemnătate a revistei Familia şi al suplimentului acesteia Șezătoarea,
datorită interesului arătat folclorului românesc de pretutindeni.8
Sub raportul interesului pentru folclor, Iosif Vulcan a avut predecesori în Transilvania
pe Timotei Cipariu şi pe nestorul presei româneşti ardelene, George Barițiu. Acestora le
revine primatul preocupărilor pentru literatura populară în Transilvania, ambii cerînd „a
se culege o dată cîntecele osianilor şi barzilor româneşti”. „Culegeţi cîntecele”, se adresa
Bariţiu folcloriştilor, „neschimbate, neatinse, așa cum se află în gura poporului în munți, în văi,
la șesuri. În cîntecele, în povestirile, în jocurile, obiceiurile și țeremoniile unei nații se află mai
cu deosebire trăsăturile adevăratului caracter”. Din cîntecele „secerătoarelor, ale maicilor
ce îşi leagănă pruncii” şi din strigăturile pe care le auzi la jocurile româneşti, s-ar putea
culege „tomuri întregi”.
Toate aceste fapte ne îndreptăţesc să susţinem că apariţia folclorului în coloanele revistelor româneşti din Budapesta a avut un precedent; barierele geografice erau trecute,
interesul mare pentru o viaţă culturală comună, o dată a trezit, nu se mai putea stăvili.9
Timp de aproape o jumătate de veac, revista Familia a cultivat în paginile sale un
interes deosebit pentru creaţiile folclorice. Încă din primele sale numere revista a publicat poezii populare. La toate acestea putem adăuga poveştile, snoavele, legendele,
tradiţiile, obiceiurile şi credinţele la sărbători, naştere, nuntă, înmormîntare, obiceiuri
sociale şi juridice, elemente de magie şi medicină populară, descîntece, mitologie, etnobotanică, etnozoologie, cosmologie, jocuri de copii, folclor al altor popoare şi multe
studii despre folclor.
Această succintă enumerare dovedeşte cu prisosinţă cît de mult a promovat revista
Familia interesele pentru patrimoniul popular al societăţii contemporane. În Transilvania interesul pentru creaţia populară s-a născut chiar în cercurile Școlii Ardelene, fiind
8

7

Maria Berényi, Influența folclorului asupra literaturii românești din Ungaria în secolul al XIX-lea, In:
„IZVORUL Revistă de etnografie şi folclor”, Nr. 29, Red. Emilia Martin, Giula, 2008, p. 3-19
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Maria Berényi, Revista Familia la 150 de ani de la apariție. Semnificații culturale și identitare, In:
„LUMINA 2015”, Red. Elena Munteanu Csobai, Giula, 2015, p. 24-40.
Alexandru Crişan, Familia (1865-1906) Contribuție monografică, Timişoara, 1973, p. 47-49.
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cultivat de Petru Maior, Damaschin Bojincă, Ion Budai Deleanu, Constantin Diaconovici Loga,
Eftimie Murgu şi alţii.10
Parcurgînd bibliografia folclorului revistelor Familia şi Şezătoarea, constatăm că aceste
publicaţii, din punct de vedere al contribuţiilor folclorice, au avut peste 400 de colaboratori, care au publicat aici doine, balade, colinde, basme şi datini culese de pe întreg
pămîntul românesc. Ca acest material să fie publicat în formele sale originale, Vulcan, în
1883, pentru a evita plăsmuirile, imitaţiile şi interpretările exagerate, îşi povăţuia astfel
colaboratorii: „Rugăm pe toţi cei ce ne trimit poezii şi poveşti poporale să nu schimbe nimic în
ele, ci să le decopieze întocmai cum le spune poporul.”11
În ceea ce priveşte folclorul publicat în Familia şi Şezătoarea, constatăm că el a fost
cules, în bună parte, de către cei mai reprezentativi folclorişti ai epocii. În Familia s-au
publicat baladele şi poveştile culese de Ion Pop Reteganul, cel mai cuprinzător folclorist ardelean, doinele, horele şi snoavele adunate din Munţii Apuseni de Grigore Sima,
colindele şi doinele bănăţene selecţionate de Atanasie Marian Marienescu, strigături
din Maramureş înregistrate de Teodor Michnea, bocete auzite în Bihor de Vasile Sala, şi
atîtea alte mărgăritare culese de pe Someş, din părţile Hunedoarei, din Ţara Oaşului,
din Năsăud sau de pe Mureş.
Ca legătura cu poporul să fie cît mai strânsă, la Şezătoarea au colaborat şi ţărani, precum acel Ioan Franti din Banat, care trimitea poveşti din satul său (1875) sau Ioan Panea cu
snoavele despre Păcală şi Tîndală (1877). O contribuţie apreciabilă la cunoaşterea folclorului
românesc sau a metodelor utilizate pentru colecţionarea şi valorificarea patrimoniului
popular a avut şi lungul şir de studii, recenzii şi comentarii asupra culegerilor de literatură
populară, publicate în volum. Din cînd în cînd, în paginele revistei apăreau şi materiale
din folclorul popoarelor conlocuitoare sau învecinate – balade sîrbeşti îndeosebi (1880
şi 1881) – şi chiar din lumea îndepărtată a Japoniei (1884).
Evident, nu tot folclorul publicat de Iosif Vulcan a avut un nivel de antologie naţională,
la fel cum nu toate studiile au fost de mare valoare ca interpretare literară, istorică sau
socială. Folclorul a fost însă o realitate şi a reprezentat o contribuţie incontestabilă la
dezvoltarea culturii româneşti.12
Încercînd schiţarea unei hărţi a teritoriilor din care provin culegerile de folclor din
Familia şi Şezătoarea, se constată prezenţa activă a localităţilor mari cu împrejurimile
lor. Din peisajul geografic nu lipseşte: Oradea, Arad, Timişoara, Baia Mare, Satu Mare,
Sighetul Marmaţiei, Carei, Dej, Alba Iulia, Bistriţa, Teiuş, Lugoj, Caransebeş, Turnu-Severin, Craiova, Bucureşti, Piteşti, Braşov, Făgăraş, Sibiu, Suceava, Bacău, Piatra Neamţ, etc.
Precum amintem, Şezătoarea a fost o anexă a revistei Familia, cu apariţie lunară apoi
bilunară, ce şi-a desfăşurat activitatea între anii 1875-1882. Despre această revistă s-a
exprimat şi Mihai Eminescu, recunoscînd meritul lui Vulcan „de a fi avut o idee sigură de
ceea ce va să zică literatura populară, căci cearcă a da ca în oglindă, cugetarea şi modul de a
vorbi al poporului.”13
Aşa cum am menţionat, revistele lui Vulcan au avut mulţi culegători de folclor, mul10 Ion Bradu, Folclorul poetic în revista „Familia”, In: „Familia 1865-1965. Centenar”, Oradea, 1965, p.
149
11 Familia, 1883, p. 232.
12 Vasile Netea, Contribuţia revistei „Familia” la dezvoltarea culturii româneşti, In: „Familia 1865-1965.
Centenar”, Oradea, 1965, p. 42-43.
13 Mihai Eminescu, Scrieri politice şi literare, Bucureşti, 1905, p. 306.
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ţi învăţători şi intelectuali din lumea satelor, oameni harnici şi pasionaţi de creaţiile
populare dar şi îndrumători pricepuţi ai activităţii de culegere ştiinţifică a folclorului
românesc. Ei au adunat din sate obiceiuri, tradiţii, cîntece populare.
Dintre cîntecele istorice publicate în paginile revistei, care evocă momente din
trecutul istoric al poporului român, e demn de amintit Munţilor, fiţi mărturii, ce evocă
pribegia lui Petru Rareş:
„Munţilor, fiţi mărturii,
Că prin voi călătorii,
Cu ce suflet plin de dor,
Cît eram p-aici să mor!
Arbori, copaci, înfrunziţi,
Şi voi mărturii să-mi fiţi,
Cu ce chin şi cu ce foc,
Am trecut prin acest loc!
Rîuri, ape mari şi mici,
Care v-am trecut p-aici,
Nu uitaţi cu ce nevoi,
Am băut apă din voi;
Mierliţe, privighetori,
Car-vă suiţi pîn-la nori,
Cîntaţi şi voi acest vers,
Care mă jeleşte-n mers!”14
Multe din cîntecele populare publicate în revista Familia şi-au cucerit o largă popularitate. Purtate de revistă în diferitele colţuri de ţară s-au făcut arhicunoscute, fiind
cântate şi astăzi cu aceeeaşi prospeţime tradiţională. Multe dintre ele au ajuns şi în
satele noastre populate de români, ca versul următor:
„Cucuruz cu frunza-n sus,
Ţucu-i gura cui te-a pus,
Că te-a pus cu patru boi,
Ţucu-i ochii amîndoi.
Cucuruz, stăi la săpat
Ca mîndra la sărutat!”15
Gama cîntecelor populare publicate în Familia şi Şezătoara e largă şi variată, e destul
de greu să identifici şi să numeşti simţirile pe care le exprimă.
Cu toate că versurile populare adunate în revistele sus-amintite provin din diverse
părţi ale ţării, limba lor are o mare unitate, claritate şi expresivitate. Diferenţierile de
grai nu împiedică înţelegerea acestora.
Într-o vreme cînd în Transilvania se duceau încă lupte filologice, Iosif Vulcan a ştiut
să canalizeze filoanele folclorice către limba literară, urmînd pilda lui Vasile Alecsandri
şi a altor pricepuţi culegători de folclor.
În climatul favorabil investigaţiilor în domeniul artei populare mai intervin şi alte
14 Familia, 1873, nr. 44, p. 494.
15 Familia, 1894, nr.15, p.55.
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elemente. Astfel, pe de o parte, capitala Ungariei devenise un centru destul de frecventat
de tineretul român plecat la studii în afara Transilvaniei. În Budapesta, Iosif Vulcan face
cunoştinţă cu Mircea V. Stănescu, cu care va conduce cîtva timp Gura satului şi va redacta
calendarul acestei publicaţii.
De o amplă cercetare se bucură în cercul Familiei şi Șezătorii doinele, cîntecele şi
strigăturile. Poezia lirică se ştie că exprimă mai direct şi mai spontan sentimentele,
reflectând în condiţii optime, specificul sufletului colectiv.
Culegerile făcute din toate regiunile româneşti, dar mai ales din Transilvania şi Banat,
impresionează prin numărul lor. În enciclopedia poetică a vieţii poporului sînt incluse
obiceiurile tradiţionale, cu poezia lor inspirată din muncile agricole de peste an, din
păstorit, din datinile sărbătorilor de iarnă, cuprinzînd sub titlul generic colindele, urările de Anul nou, pluguşorul. Colindele de copii sau colindele propriu-zise, dar mai ales
cele din categoria ultimă au amestec vizibil de elemente sociale: întîmplări deosebite,
fapte vitejeşti, logodne şi nunţi. Toate sfîrşesc printr-o urare menită a se împlini şi cu o
mulţumire pentru darurile primite.
Tot mai des apar în Familia reproduceri de costume româneşti îndeosebi din Transilvania, fotografii ale locuitorilor satelor româneşti, îmbrăcaţi de sărbătoare, studii
despre portul popular. Ca şi în alte direcţii, continuatoarea acestei forme de valorificare
a folclorului etnografic va fi cealaltă revistă românească, apărută tot la Budapesta, în
1902, Luceafărul.
Sute din paginile revistei Familia reprezintă dovezi ale atenţiei acordate de redactor
problemelor culturii populare: etnografiei, artei populare, folclorului. Sînt publicate
culegeri de folclor, studii, articole, note, recenzii despre etnografie. Arhiva folclorică a
Familiei şi Șezătorii, de o valoare inestimabilă, puţin cercetată şi sistematizată pînă în
prezent, cuprinde pagini despre ocupaţii, port şi ţesături, despre obiceiurile şi datinile
de la naştere, nuntă, moarte, despre sărbătorile de peste an, despre obiceiuri sociale,
jocuri de copii, şezători, tîrguri, nedei. Nu lipsesc nici materialele despre botanică,
medicină populară, meteorologie şi ornitologie populară.
Putem deduce din acestea că, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, folclorul s-a
bucurat de o atenţie sporită: atît din punct de vedere teoretic cît şi al culegerilor. În domeniul preţuirii şi valorificării patrimoniului popular, momentul Familiei şi Șezătorii face
folcloristica transilvană să înregistreze o etapă plină de realizări, după cea marcată de
apariţia volumelor Balade (Cântice bătrânești), 1852 şi Balade adunate și îndreptate partea
a II-a, 1853 de Vasile Alecsandri.
Continuînd şi în acest domeniu tradiţiile presei ardelene (Foaia pentru minte, inimă și
literatură, Gazeta Transilvaniei, Telegraful român) Familia şi Șezătoarea se aliniază, noilor
orietări promovate în cercetarea literaturii şi culturii populare de B. P. Haşdeu.
Ceea ce caracterizează a doua jumătate a secolului al XIX-lea este multitudinea de
probleme discutate, crearea unei concepţii ştiinţifice, tipărirea numeroaselor colecţii
de folclor, reprezentînd toate regiunile ţării, stabilirea unei tradiţii româneşti în spiritul
marilor şcoli folclorice europene.
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Discursul de recepție a lui Iosif Vulcan Despre poezia populară
românească la Societatea Kisfaludy din Budapesta (1871)

Societatea Kisfaludy de la începuturi a oferit un spaţiu larg creaţiilor populare. În
cadrul ei apar, între 1846-1848, primele trei volume ale primei colecţii propriu- zis de
poezie populară maghiară: Magyar Népköltési Gyűjtemény (Culegere de literatură populară maghiară).
Iosif Vulcan a publicat în revistele maghiare numeroase articole privitoare la literatura
română şi a tradus în limba maghiară diferite poezii din literatura română. Precum
aminteam mai sus, în semn de preţuire şi recunoştinţă, este ales în 1871 membru „extern”
al Societăţii Kisfaludy. Discursul său de recepţie, rostit cu acest prilej, tratează un subiect
de folclor: Despre poezia populară românească, constituind cea dintîi prezentare mai
amplă, în limba maghiară, a folclorului românesc. La sfîrşitul discursului, Iosif Vulcan a
citit cîteva poezii populare româneşti traduse de el însuşi în limba maghiară. Cu cîteva
luni înainte scriitorul mai citise una dintre poeziile traduse de el: Mănăstirea Argeșului.
Ședinţa, unde Vulcan a dat citire discursului său de recepţie, a stîrnit un viu interes în
cercurile culturale ale celor două naţionalităţi. Ziarele au scris deosebit de elogios despre
discursul lui Vulcan, iar cele maghiare au publicat numeroase din poeziile traduse de
el. Dar chiar în cadrul aceleiaşi şedinţe, în urma propunerii lui Gyulai Pál, s-a hotărît ca
poeziile să fie publicate într-o colecţie de poezii populare româneşti. Gyulai propune
ca discursul lui Vulcan să apară în fruntea colecţiei, ca studiu introductiv .
La deschiderea şedinţei în care şi-a citit Vulcan discursul de recepţie, secretarul
societăţii făcea următoarea constatare: „Legile existente care asigură libertăți depline și
românilor sînt formale, dar că legăturile de prietenie și colaborare dintre oamenii de cultură
vine să vindece rănile provocate de șovinismul național.”Acţiunea intreprinsă de învăţatul
român s-a încadrat unor asemenea eforturi şi a reprezentat în istoria relaţiilor culturale
româno-maghiare un moment important.
A doua zi după şedinţa Societăţii Kisfaludy, ziarul maghiar A Hon ocupîndu-se de
discursul şi de traducerile lui Vulcan, scria: „O Poezie a restituit deja multe simpatii conturbate de politici, deoarece în schimbarea tezaurilor spirituali exercita o stimă reciprocă, iar
arta naște simțăminte frățești.”16
În climatul favorabil investigaţiilor în domeniul artei populare mai intervin şi alte
elemente. Capitala Ungariei devenise un centru destul de frecventat de tineretul român
plecaţi la studii în afara Transilvaniei. Încă din Budapesta, At. M. Marienescu adresează
apeluri cititorilor, mai ales preoţilor şi învăţătorilor, să i se trimită poezii populare. Au
fost solicitaţi şi studenţii români din capitala Ungariei ca să culeagă folclor în satele lor
băştinaşe. Acestea şi alte circumstanţe favorabile au stimulat îndeajuns pasiunea lui

16 Poezia poporală română în ziarele din Pesta, Familia, 1871, nr. 21, 260-263. Iustin Popfiu, O ședință
la Societatea maghiară Kisfaludyană care ne interesează și pe noi mai de aproape, Familia, 1871 nr. 21,
249-250
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Iosif Vulcan pentru folclor, dragostea pentru poezia populară, exprimată mai tîrziu în
unele articole, studii şi cuvîntări ocazionale.17
Iosif Vulcan în calitate de membru extern al Societăţii Kisfaludy din Budapesta, la
31 mai 1871 şi-a ţinut discursul de recepţie. Discursul, intitulat A román népköltészetről
(Székfoglaló) (Despre poezia populară română – Discurs de recepţie), a fost rostit în limba
maghiară,18 Fiind vorba de o cuvîntare de excepţie, în continuare reproducem cîteva
fragmente din traducerea românească a discursului.
„Onorată Societate!
Invitat în acest cerc de scriitorii distinşi, în calitate de modest muncitor pe terenul
literaturii române şi ca singurul ei reprezentant aici, cu greu mi-aş fi putut alege un
subiect de prezentare mai corespunzător şi mai potrivit mie decît poezia neamului meu.
Dar poezia se împarte în două: cultă şi populară. Pentru a le prezenta pe amîndouă
în cadrul unei scurte conferinţe, ar fi o muncă peste puterile mele. Tabloul pe care vi l-aş
înfăţişa ar fi şters, melodia pe care v-aş cînta-o ar fi lipsită de armonie, iar statuia care
v-aş prezenta-o ar fi lipsită de fineţe, cioplită doar în linii mari.
A trebuit deci să aleg. Eu am ales poezia populară şi iată pentru ce.
Poezia populară şi cea cultă trebuie să le socotim ca mamă şi fiică. Prima e mai vîrstnică, mai veche; a doua e mai tînără. Prima a dat naştere la a doua. Prin urmare poezia
cultă s-a dezvoltat din cea populară.
Poezia populară – dacă-mi permiteţi să mă folosesc de această comparaţie – e o vale
deasupra căreia se înalţă Parnasul poeziei culte. Dacă vrem deci să ajungem pe culme,
unde aerul e mai înviorător, unde orizontul e mai larg, mai bogat în coloratură, mai
artistic cizelat, în primul rînd trebuie să ne oprim în vale, întîi trebuie să cunoaştem
cărările care duc spre creste.
Despre relaţia poeziei culte faţă de cea populară, un estetician maghiar, care a avut
bunăvoinţa mai adineaori a mă prezenta dvs., scrie: »Prima posedă avantajele şi dezavantajele artei, a doua, pe cele a firii; prima e adesea o mască falsă, a doua întotdeauna
exprimă o simţire adevărată; ori de cîte ori prima se îmbolnăveşte, îmbătrîneşte, îşi
sleieşte forţele, e în agonie, cea populară de-atîtea ori o vindecă, o întinereşte, o înviorează, o învie.«
Această părere m-a determinat să-mi aleg ca subiect al dizertaţiei mele poezia populară română. […]
Poezia nu este un scop în sine, ci un mijloc cu ajutorul căruia poetul doreşte să atingă
un anumit scop.
Acest scop nu poate fi niciodată urît sau necinstit, ci numai frumos şi nobil.
O poezie care nu urmăreşte acest scop nu e îndreptăţită. Ea nici nu e poezie, ci alterarea ei. În privinţa aceasta poezia populară se află pe poziţia cea mai corect posibilă,
fiindcă tonul ei fundamental se află în inimă. Are drept caractere principale veridicitatea
şi naturaleţea. Nimic nu-i este mai străin ca sclifoseala.
17 Iosif Vulcan, Publicistică, Ediţie îngrijită, note şi indice de nume de Lucian Drimba, Bucureşti,
1989, p.666-678
18 Textul a fost publicat în Kisfaludy Társaság évlapjai, VII (1872), p.146-167. Discursul – fără partea
introductivă – s-a publicat apoi ca introducere la volumul Román népdalok (Cîntece populare
române), Budapesta, 1877, conţinînd traduceri făcute de Ember György, Iulian Grozescu şi Iosif
Vulcan

I ZVORUL

29

Poezia populară este oglinda cea mai fidelă a gîndirii unui popor. Această oglindă
îi reflectă caracterul pînă în cele mai mici amănunte. Ne descoperă toate însuşirile lui,
datinile, predilecţia, sentimentele vesele şi triste, virtuţile şi viciile, într-un cuvînt toate
însuşirile-i caracteristice.
Poezia populară – spune un scriitor român e întotdeauna ecoul cel mai fidel al gîndirii
poporului.
Acest ecou ne spune tot ce a auzit. Şi el aude tot, de la secretul cel mai mare pînă la
cele mai neînsemnate evenimente; căci poporul cîntă tot: de la dragostea fetei pînă la
viforul bătăliei. Şi între aceste cîntece simple, nu rareori se găsesc de acelea care luminează drumul nebulos al istoricilor, dezleagă enigmele misterioase şi îndrumează pe
scriitori şi poeţi spre veritate.
Artistul, care cu ajutorul condeiului, penelului sau al daltei vrea să ne prezinte figuri
naţionale, e nevoit să folosească la baza realizării operei sale literatura populară. Neglijînd aceasta, strădania lui va fi lipsită de succesul scontat şi opera lui, ca şi caracter
naţional, lipsindu-i elementul necesar, nu va avea nici o valoare.[…]
Ca la orice popor, aşa şi la români, mai întîi s-a dezvoltat poezia populară. Aceasta,
ca leagăn al istoriei, a precedat istoricii, aşa cum Apollo, Orpheus, Amphion şi Homer
au precedat pe Herodot.
Azi poporul român are o poezie populară foarte bogată. Ea e un izvor atît de nesecat,
încît folcloriştii cu cît iau mai mult dintr-însul, cu atît el izbucneşte mai proaspăt şi mai
curat.
Înzestrat de natură cu darul unei bogate închipuiri şi cu o inimă profund simţitoare,
el îşi revarsă tainele sufletului în melodii armonioase şi în poezii improvizate. De-l
munceşte dorul, de-l cuprinde veselia, de-l înflăcărează vreo faptă măreaţă, el îşi cîntă
durerile şi mulţumirea, îşi proslăveşte eroii, îşi eternizează istoria şi astfel sufletul său
e un izvor nesecat de poezie de-a pururea frumoasă. Poeziile populare române, care
cuprind atîtea comori de nepreţuite simţiri, atîtea idei înalte, notiţe istorice, credinţe
superstiţioase, datini strămoşeşti, compun a adevărată avere naţională şi scoaterea lor
la lumină aduce glorie naţiei române.[…]
Românul, ca popor neolatin, în privinţa poeziei populare, mai îndepărtat este de
francezi, mai apropiat italianului şi foarte apropiat spaniolului şi portughezului.
În ce priveşte popoarele vecine, poezia populară română este mai apropiată de cea
a sîrbilor.
Adică, poezia populară română e o poezie lirică cu fond epic.
Îmi vine să spun: trup epic în strai liric.
Sau altfel: făptura ce-o avem în faţa noastră este epică, dar sunetul pe care-l scoate
este liric.
În continuare, vorbind despre baladă, voi avea onoarea să ilustrez mai bine această
caracterizare.
Şi-acum cîteva cuvinte despre clasificarea poeziei populare române.
Poezia populară română se împarte în trei părţi principale: 1. Colinde, 2. Balade şi
romanţe, 3. Cîntece.
I. Colindele sau corindele – din latinescul: colo, colere, colenda – după cum arată şi
numele lor, sînt cîntece care se cîntă în cinstea cuiva.[…]
Colindele se împart la rîndul lor în două: religioase şi laice. Primele sînt continuarea
mitologiei păgîne amestecată cu ideile creştinismului. Celelalte perpetuează cele mai
vechi obiceiuri naţionale.[…]
II. Baladele şi romanţele formează mai mult de jumătate din întreaga poezie populară
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română. Socot deci că nu va fi lipsit de interes de-a lămuri puţin noţiunea baladei române.
Să vedem cum o definesc scriitorii români.
V. Alecsandri le numeşte „cîntece bătrîneşti”şi stabileşte că sînt „poezii eroice asupra
evenimentelor istorice şi a faptelor măreţe.”[…]
Cîntecele bătrîneşti – zice Russo, vorbind despre balada populară română – sînt
adevărate cronici. Ele ne scot la iveală toate întîmplările pe care poporul răsăritean de
neam latin le-a trăit de la început pînă în zilele noastre.
Prin urmare baladele populare române, ca şi cronicile, nu ne reproduc evenimentele dramatic, ci le povestesc. Exclamaţiile scurte întrerupte şi adesea misterioase şi
naraţiunile sînt înlocuite în baladă prin exclamaţii şi dialoguri lămuritoare, descrieri
informative şi adesea prin revărsări lirice.
Astfel se explică faptul că poeziile clasate sub numele colectiv de »balade« în culegerile de literatură populară română în mare parte nici nu sînt balade, ci romanţe sau,
mai precis, cîntece eroice sub formă de romanţă.
III. În categoria cîntecelor propriu-zise, intră toate poeziile scurte de dragoste şi petrecere sau cele înrudite cu ele, care vor împodobi de-a pururi cîmpul poeziei populare
române cu flori nemuritoare.
În aceste cîntece ne sînt prezentate mii şi mii de nuanţe ale sentimentului iubirii, în
culorile veşnic noi şi curate ale unei poezii emoţionante şi adevărate.
În cîntecele acestea femeia e ruptă din soare, e mai sprintenă decît o căprioară şi
boiul ei e atît de subţire încît ar putea fi trasă printr-un inel.
Cîteva cuvinte încă despre versificaţie.
În ce priveşte măsura, poezia populară română nu cunoaşte decît versuri trohaice
de cîte 7-8 silabe. Versuri mai lungi nu are, ci numai trohaice, deoarece măsura aceasta
este expresia regulilor de accent al limbii.
În ce priveşte rima, avem rimă împerecheată şi e atît de perfectă încît asonanţe avem
foarte rar. Aceasta se datoreşte bogăţiei în rimă a limbii, care dă creatorului posibilitatea
ca aceaşi rimă să ne-o redea în 10-16 variante.
Strofe nu vom găsi nici în cele mai scurte poezii. Dar dacă am dori să le aranjăm pe
strofe, potrivit melodiei, le-am putea împărţi în distihuri.
Poezia populară română, acest bogat tezaur poetic, a atras asupra ei mai repede
atenţia străinilor, decît a consîngenilor mei.
Înainte ca scriitorii români să fi întreprins culegerea ei, a apărut la Berlin o culegere
de poezie populară tradusă în limba germană de către Kotzebue.
Între timp şi-a pregătit culegerea V. Alecsandri, cel mai de seamă poet liric român,
care, apărînd în 1852, a dat mare avînt culegerii poeziei populare, aşa că de atunci această
carte a apărut în mai multe ediţii augmentate.
După aceasta au apărut culegerile lui At. Marienescu în 1859 şi 1866; apoi au continuat alţii cu noi culegeri. Și această acţiune continuă, iar periodicele româneşti publică
mereu material inedit.
În timpul acesta poezia populară română a dat peste alţi traducători în limba germană. Aceştia au fost: Schuller şi Mokesch N. din Sibiu.
Ubicini, Philaréte Chasles şi alţii au făcut-o cunoscută publicului francez, iar Stanley,
englezilor; Ruscalla, italienilor şi Ács Károly, maghiarilor.
Mai nou această onorată societate va face o surpriză publicului maghiar cu o culegere
mai voluminoasă.
Această hotărîre a Societăţii Kisfaludy o salut cu îndoită bucurie.”
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În comunicarea sus-amintită şi în alte studii şi comunicări, Vulcan vede în poezia
populară nu numai un izvor de isnpiraţie, dar şi un model de măiestrie artistică, necesară oricărei ramuri de creaţie, chiar şi istoricului în munca sa. Insistă mult asupra
necesităţii culegerii poeziei populare din toate ariile şi zonele folclorice pentru ca apoi
să fie utilizată în lucrările de artă şi istorie ca „material productiv”.

Volumul Román nédalok (Cîntece populare românești)
redactat de Iosif Vulcan
și apărut sub egida Societății Kisfaludy în 1877
Influenţele reciproce între literatura română şi cea maghiară pot fi datate din epoca
Reformei, începînd cu poezia lui Balassi Bálint, ele fiind deosebit de bogate în domeniul folclorului. Crearea conştientă a legăturilor începe în ultima perioadă a revoluţiei
şi luptei pentru libertate din 1848 (Cezar Bolliac, Nicolae Bălcescu) şi după înăbuşirea
acesteia din urmă. Ács Károly a publicat la Pesta o antologie a literaturii populare româneşti (1858), Iosif Vulcan redactează de asemenea la Pesta săptămînalul cultural-literar
Familia, care cuprinde şi traduceri şi recenzii ale operelor literare maghiare. În acelaşi
timp, maghiarii emigraţi în Ţara Românească, reuniţi în jurul pastorului Koós Ferenc ,
publică primul ziar maghiar de peste hotare, Bukaresti Magyar Közlöny [Buletinul maghiar
din Bucureşti, 1860], lansînd astfel viaţa literară maghiară de la Bucureşti. Legăturile

Ember György
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Iosif Vulcan

Volumul Román népdalok

Iulian Grozescu
se intensifică începînd cu anii 1870, prin publicarea unor traduceri literare, antologii
şi manuale şcolare. În 1877, Societatea Kisfaludy a scos de sub tipar volumul intitulat
Román népdalok (Cîntece populare româneşti), în urma căruia se dezvoltă activitatea
de traducere şi recenzie literară susţinută de către Gheorghe Alexici, Şt. O. Iosif, Márki
Sándor, Grigore Moldovan, Révai Károly, Iosif Vulcan. Încă la începutul secolului al XXlea, Academia Română publică culegerea de folclor românesc a lui Bartók Béla (1913).

Volumul Román népdalok (1877), înmănunchiază 104 balade, cîntece lirice și colinde,
traduse în limba maghiară de Ember György, Iulian Grozescu și Iosif Vulcan și precedate,
așa cum s-a anunțat, de textul discursului de recepție al acestuia din urmă. 29 dintre
cele 104 producții pe care le cuprinde volumul au fost tălmăcite de Vulcan. Între ele
se găsesc și capodoperele cele mai cunoscute ale poeziei populare românești: Miorița,
Mănăstirea Argeșului, Soarele și Luna, etc. Corectitudinea și frumusețea traducerilor a fost
de natură să facă poeziei populare românești o faimă de bun augur în rîndurile cititorilor maghiari. Volumul are o foarte mare importanţă pentru etnografia românească
și maghiară deopotrivă.19
În semnalarea volumului din revista Familia, se precizează faptul că, deşi este vorba
despre o „carte ungurească”, este interesantă pentru români pentru că „deşi prin altă limbă,
dar prin ea vorbeşte spiritul românesc”. Volumul, prevăzut cu o introducere privind poezia
populară română, „înfăţişează cea mai mare parte din cele mai frumoase inspiraţiuni ale ge-

19 Dumitru Pop, Iosif Vulcan si folclorul românesc, In: „Revista de folclor”, 1959, nr. 3-4, p.81-88.
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niului poetic popular al nostru, aflătoare în cărțile domnilor Alecsandri, Marienescu și Marian”20.
Culegerea conţine nouă balade şi 22 de doine traduse de Ember György, nouă balade
şi 35 de doine traduse de Iulian Grozescu, 13 balade şi 17 doine în tălmăcirea lui Iosif
Vulcan. Dintre traducerile lui Grozescu amintim: Blestemul, Brâncoveanu Constantin,
Glasul codrului, iar dintre cele făcute de Iosif Vulcan: Cucul și turturica, Mioara, Soarele și
luna, Mănăstirea Argeșului.
„E bine, oricît de multe căderi să aibă această culegere de traduceri, meritul ei nu se poate
contesta. Traducătorii desigur au făcut un serviciu dublu: întîi literaturii ungurești, și a doua –
literaturii române, căci astfel productele acesteia devin cunoscute și de altă națiune”.21
Semnalarea acestei lucrări se găseşte şi în publicaţiile ungureşti Petőfi Társaság Lapja
nr. 18, 1877; Hon, nr. 90 ,1877 şi Pesti Napló, 1878, nr. 71.

Iosif Vulcan la bătrîneţe
Iosif Vulcan scoate în evidenţă meritele Societăţii Kisfaludy, prin frumoasele cuvinte:
„Iar Societatea Kisfaludyană, care a purtat spesele acestei edițiuni, merită recunoștința noastră”. 22
20 Familia,1877 nr. 16, p. 192.
21 Ibidem
22 Ibidem
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Concluzii

Putem deduce că, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, folclorul s-a bucurat de
o atenţie sporită: atît din punct de vedere ideologic cît şi al culegerilor. În domeniul
preţuirii şi valorificării patrimoniului popular, momentul Familiei şi al Șezătorii face
folcloristica transilvană să înregistreze o etapă plină de realizări, după cea marcată de
apariţia Baladelor… lui Vasile Alecsandri. Continuînd şi în acest domeniu, la un nivel superior, tradiţiile presei ardelene Foaia pentru minte, inimă și literatură, Gazeta Transilvaniei,
Telegraful român, Familia şi Șezătoarea se aliniază, totodată, noilor orietări promovate în
cercetarea literaturii şi culturii populare de B. P. Haşdeu.
Ceea ce caracterizează a doua jumătate a secolului al XIX-lea este multitudinea de
probleme discutate, crearea unei concepţii ştiinţifice, tipărirea numeroaselor colecţii
de folclor, reprezentînd toate regiunile ţării, stabilirea unei tradiţii româneşti în spiritul
marilor şcoli folclorice europene.
Literatura populară ocupă un loc de frunte în programul cultural al lui Iosf Vulcan.
Revista Familia, încă în anul 1866, îşi anunţă cititorii că o să publice un ciclu de articole
despre datinele poporului român. De fapt, era şi firesc ca Familia să îmbrăţişeze ideea
de popularizare şi valorificare a creaţiilor populare, cu atît mai mult cu cît operele literare ale lui Vulcan şi ale scriitorilor din jurul revistei sale au fost inspirate, în marea
majoritate, din folclor. De la început şi mai ales pînă prin 1880, Familia publică un bogat
material folcloric din Ardeal şi din toate părţile populate de români. Fiind un remarcabil
organizator, Vulcan reuşeşte să adune în jurul revistei sale un număr mare de folclorişti,
ca Grigore Silaşi, Atanasie Marienescu, S. Fl. Marian, Scipione Bădescu, Miron Pompiliu,
Ion Pop Reteganul şi alţii, care publică, pe lîngă creaţii populare,şi studii şi articole
despre însemnătatea folclorului.
Vulcan a sesizat de timpuriu şi faptul că folclorul constituie un mijloc prielnic de
atestare a vitalităţii şi mîndriei naţionale. Creaţiile populare sînt apreciate apoi pentru
valoarea lor de document istoric. „Poezia populară e istoria unei naţiuni. Ea ne conservă
tradiţiunile, moravurile şi datinile poporului, faptele sale glorioase, bravurele, luptele,
învingerile acestuia.”23
Familia şi-a continuat activitatea în admiraţia ce i se arăta ca celei mai „bătrîne” şi
mai trainice publicaţii pînă în 1906. La 31 decembrie, cu ultimul număr al anului, revista
şi-a încetat apariţia.
În articolul Încheiere, putem citi aceste mişcătoare cuvinte semnate de Vulcan: „Etatea
înaintată și sănătatea slăbită mă silesc să mă retrag de la masa redacțională și să sistez această
revistă. Este un moment de mare importanță acesta pentru mine, căci schimbă toată viața mea.
Un moment de o mare impresiune cu mult mai pătrunzătoare decît să fiu în stare a-l descrie
(...). Recunosc că revista aceasta pornită atunci cînd nu prea erau scriitori și era singura făclie
literară română în Ungaria, de multe ori s-a prezentat cu lucrări de ale începătorilor, dar am și
bucuria că unii din aceștia au devenit căpeteniile literaturii noastre (....). Știu bine că am rămas
departe de succesul pe care îl doream; dar sufletul meu e liniștit că am întrebuințat tot ce am
avut la dispoziție pentru ridicarea culturii naționale.
23 Iosif Vulcan, Poporul român în poezia sa, In: „Familia”, 1869, nr. 32, p.373.
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Constatînd toate acestea, înfăşur cu linişte flamura Familiei, salutînd cu bucurie tinerimea
noastră menită a continua cu succes mai mare activitatea literară, căreia i-am închinat şi eu
toată viaţa mea. Mulţumesc tuturor care mi-au dat ajutorul lor.”
Cu un an mai tîrziu, la 8 septembrie 1907, moare şi Iosif Vulcan, acel om, care decenii
de-a rîndul a activat pentru promovarea culturii, literaturii şi folcloristicii româneşti din
Transilvania şi Ungaria.
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ELENA RODICA COLTA

Schimbări în ceremonialul
funebru la comunitățile
românești din Ungaria

Pentru a înţelege cum au ajuns azi românii, între care îi includem și pe românii din
Ungaria, la o „moarte sărăcită”, pentru a vedea ce s-a pierdut din ceremonialul funebru
de odinioară şi mai ales cum, este nevoie, credem, să ne întoarcem în trecut, spre acea
„moarte bună”, perfectă, sigură pentru mort şi pentru cei vii, funcțională pe durată lungă
la românii de pretutindeni. În desfăşurarea funerariilor descoperim o adevărată strategie
comportamentală, susţinută de o solidă construcţie de practici de apărare, de separare,
de îndrumare, care au în spate un imaginar primitiv absorbit de creștinismul popular.
Elaborat de gândirea mitico-magică proprie societăților tradiționale, ceremonialul
funerar avea în spate o serie de credințe, de tabuuri, de reprezentări ale morții ca personificare și ca acțiune.
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Moartea personificată
Niciunul din momentele vieţii omului nu a concentrat atâta mister şi nu a produs
atâta nelinişte precum moartea. Forma primară de raport a omului cu moartea a fost
frica. De aici nevoia oamenilor de a da Morţii o anumită identitate, o anumită imagine
(reprezentare), necesară cunoaşterii, re-cunoaşterii, în vederea unei posibile gestionări
a contactului cu ea.
„Moartea cu chip” şi lumea morţilor ca destinaţie finală a sufletelor, constituie părţi
componente ale mitologiei morţii, prezentă la toate populaţiile antice şi la societăţile
tradiţionale, care le urmează.
În mitologiile populare sud-est europene, din care face parte şi mitologia românească,
moartea este descrisă ca o „femeie bătrână, urâtă, cu ochii înfundaţi în orbite şi dinţi
lungi, ieşiţi în afară, care poartă o coasă, cu care taie viaţa omului”1.
Cât priveşte „ întâlnirea” omului cu moartea, în tradiţia românească există câteva
legende justificatve pentru invizibilitatea ei actuală. Într-una se spune că, în vechime,
moartea umbla prin lume şi înfricoşa oamenii, până când un cioban ardelean a alungat-o.
Atunci Dumnezeu ar fi făcut-o invizibilă şi a rânduit astfel lucrurile încât omul să nu
cunoască ziua şi ora când va muri2.

Reprezentarea Lumii de dincolo
O nelinişte aproape la fel de mare ca întâlnirea cu Moartea a produs şi sfârşitul
călătoriei sufletului, adică trecerea în existenţa postfunerară, în altă lume. Nevoia de
clarificare a necunoscutului „de dincolo” a generat, în toate culturile, o sumă de descrieri
ale acestei lumi a morții, pe înţelesul tuturor.
Referindu-ne la imaginarul european, descoperim, în ciuda unor diferenţe, o viziune
unitară. Astfel, toate culturile arhaice vorbesc despre „o altă lume”. Se credea că „lumea
cealaltă” este plasată fie sub pământ fie în cer, dar în vecinătatea celei „pământeşti”, că
„există trup şi suflet” şi că „trupul moare în vreme ce sufletul merge pe lumea cealaltă”.
Călătoria ascendentă sau descendentă implica traversarea unei ape cu o barcă3. În sfârşit,
chiar dacă nimeni nu se mai putea întoarce din lumea morţilor, toate populaţiile credeau
că există o comunicare între cele două lumi prin mesageri (strigoi).
1
2

3

Taloş Ion, Gândirea magico-religioasă la români.Dicţionar, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001,
p. 96-97
Primul care vorbeşte despre această credinţă este Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviae
( „aproape tot norodul de rând crede că fiecărui om Dumnezeu îi hotărăşte ziua morţii”). Totuşi
ea nu a fost specifică doar românilor, credinţa că firul vieţii omului este trasat fiind întâlnit de
pildă şi la scandinavi.
În basmele româneşti această apă ce desparte cele două lumi se numeşte Apa Sâmbetei.
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La români, lumea de dincolo este gândită ca o copie a lumii pământene. Satul viilor are
un echivalent în cimitir, care este satul morţilor, la fel cum groapa este casa mortului.
Sufletele celor morţi, ca să ajungă la locul de hodină, trebuiau să treacă Vămile Văzduhului, drumul fiind unul ascendant.

Acțiunea de a muri
Ca acţiune, moartea încheie un ciclu, este sfârşitul timpului pământean al omului,
perceput de comunităţile arhaice ca o întoarcere în acea lume a strămoşilor, generatoare
de noi vieţi4. În această ciclicitate, între naştere-moarte-renaştere nu există o ruptură
(mors ianua vitae), moartea fiind în acelaşi timp un sfârşit a ceva şi un început a altceva,
superior calitativ, adică o înnoire, o renaştere.
Ţăranul ştie că la un moment dat fiecăruia „îi va veni vremea”, că moartea nu poate fi
evitată. De aici acceptarea şi pregătirile pe care le fac încă din timpul vieţii şi românii
din Ungaria: „Dă multe uări n-am avut a mânca, da o trăbuit să ne strânjem bani dă moarte.
Mai bine nu și-o luat uomu porc dă clisă, numa și nu rămîi dă rușine satului. Pîn cîtă sărăcie pîn
tăt uomu trabă să-și țeasă lipideu dă bumbac, cosît pă el cu brînca, și dosu dă moarte tăt așe o
trăbuit făcut. La muieri s-o țesut și o măsăriță cu pene cosîte cu brînca.
Mai trabă hane negre dă moarte, la uom clop și chimeșe albă, la muiere poale și cîrpă în cap.
Hanele aște nu-i sclobod purtate pînă trăiește uomu.”5

Ceremonialul funerar – un scenariu ritualizat

Considerând moartea ca un dat, de la care nimeni nu se poate sustrage, preocuparea
oamenilor s-a mutat de pe a muri pe cum trebuie să mori şi ce trebuie făcut ca moartea să
fie una bună, încât cel ce pleacă din această lume să ajungă în locul care îi este destinat,
să nu rătăcească între lumi, să rămână în armonie cu universul din care face parte.
Ca urmare, la contactul cu moartea, cei vii începeau procedurile, de la rituri prefunerare de cunoaştere, de temporizare a morţii la riturile obligatorii de separare şi trecere,
care se desfăşurau pe tot parcursul înmormântării şi, mai departe, după depunerea
sicriului în mormânt.
Toate aceste practici, devenite în timp obiceiuri de înmormântare, perpetuate întocmai, sunt şi azi adânc înrădăcinat în memoria colectivă.
4
5

Traco-dacii credeau că, după moarte, su�letul se desparte de trup, se integrează cosmosului, se
uneşte cu natura, formând un întreg.
Florentina Marc, Obiceiuri care marchează momente importante în viața omului: Mormîntarea, în
Izvorul. Revistă de Etnografie şi Folclor, Giula 1/ 1982, p. 12
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Modul similar de a gândi viaţa de după moarte la fel ca şi credinţele, interdicţiile,
superstiţiile, gesturile care se fac şi cuvintele care se spun, dezvăluie în toate teritoriile
locuite de români un scenariu materializat într-o sumă de variante ceremoniale funerare locale. De pildă, referindu-ne la comunităţile româneşti din Ungaria descoperim în
unele sate (Bătania, Cenadul Unguresc) elemente specifice înmormântărilor bănăţene
iar în altele (Micherechi, Apateu, Săcal) practici performate la înmormântările din Bihor.
Dincolo de particularităţi, schema comportamentală este una unitară.

Înmormântarea tradițională ca model
În comunităţile româneşti, unde toată lumea cunoaşte pe toată lumea şi unde fiecare individ este un membru al comunităţii, ceremonialul funerar este unul colectiv,
mortul fiind nu numai mortul unei familii, a unor rude, el este implicit şi mortul unei
comunităţi, care este înştiinţată prin clopotele ce bat „a mort” şi care se implică, ajută,
participă la înmormântare. Această socializare maximă a morţii are la bază armonia
perfectă dintre individ şi colectivitate.6
Decesul ca separare, ca plecare dintre cei vii era considerat dificil pentru cel mort,
de unde nevoia de a fi îndrumat, de cei rămaşi, ca să îşi găsească drumul spre noua lui
lume: „românii cred că familia, comunitatea joacă un rol important în decursul tuturor
fazelor de trecere a unui suflet din existenţă în postexistenţă. Prin acţiunile lor rituale ei
cred că pot ajuta sufletul să parcurgă în bune condiţii drumul spre lumea morţilor. Prin
urmare, pentru români moartea nu înseamnă o întrerupere totală a relaţiilor intime şi
sociale pe care mortul le-a avut, ci se crede că întotdeauna va fi o legătură între lumea
aceasta şi lumea de dincolo, legătură ce trebuie întreţinută prin rituri.”7
Pretutindeni, din momentul când muribundul şi-a dat ultima suflare, încep pregătiri
minuţioase pentru călătoria „ mortului” spre noua sa lume.
Fiecare acţiune, gesturile, cuvintele spuse, cântecele cântate aveau o semnificaţie
precisă, un rost, reprezentau părţi din ceea ce am putea numi lecţia românească a morţii.
Suma de rituri, coordonate şi uneori practicate chiar de familie, într-o cronologie
riguroasă, sunt organizate în economia ceremonialului funebru în trei etape, ce corespund detaşării progresive a sufletului de trup, călătoriei sufletului şi integrării lui în
comunitatea strămoşilor.
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Mesageri și semne de moarte
Invizibilă, moartea, ca să se facă simţită, trimitea mesageri sau anumite semne, vise,
menite să-i conştientizeze pe cei vii şi pe muribund că se apropie sfârşitul.
Inventarul de animale (câine, pisică), păsări funeste (corbul, cucuveaua), sunete, zgomote, comportamente nefireşti (găina ce cântă cocoşeşte), visele „urâte”, care anunţau
moartea, este şi azi valabil pentru generaţia în vârstă de români8: „ Dacă cineva să visază
că-i pică dintile, asta însamnă boală uă moarte. Dacă vez și sînje atunci mortu ț-i d-aproape,
dacă nu îi dă dăparte”.9
Nevoia de protejare a făcut ca, pe lângă aceste semne, să fie transmis şi un inventar
de lucruri „ce nu trebuiau săvârşite”, pentru a nu atrage moartea.

Practici rituale prefunerare
În momentele pline de incertitudine faţă de soarta muribundului, în trecut atitudinea
şi comportamentul românilor a glisat de la neacceptare şi încercarea de întoarcere a
sorţii, spre acceptare şi ajutare a celui în agonie, ca să moară liniştit.
Odinioară, dacă familia bănuia că îmbolnăvirea bruscă, a unui om în putere, a fost
provocată de cineva, asupra bolnavului erau săvârşite practicile magice de scoatere
din moarte. În părţile Aradului se întorcea urma sau statul bolnavului, se sacrifica găina
care a cântat cocoşeşte vestind moartea, se rosteau rugăciuni de către femei anume10.
Cu vremea însă aceste activităţile precereştine au început să fie înlocuite cu rugăciuni
de vindecare rostite de preot.
Când încercările de însănătoşire nu dădeau roade iar muribundul se chinuia şi nu
putea să moară, se trecea la practicile de uşurare a morţii, de ajutare a sufletului să
părăsească trupul. Familia chema preotul, ca muribundul să-şi mărturisească greşelile,
să-şi ceară iertare, să fie spovedit şi să i se facă maslu, (ungerea din urmă) – principalul
ritual creştin de uşurare a morţii.

8
6
7

Panea Nicolae, Zeii de asfalt.Antropologie a urbanului, Cartea Românească,Bucureşti, 2001, p. 140
Ionescu, Ioana Maria, Rumänische Űbergangsriten.Dargelegt am Beispiel der Lebensbräuche
in Oltenia, Dissertaäie, Münster, 1987apud Sperl, Ingo, Ţara fără dor. Funcția psihologică a bocetului
românesc, Editura Univers, Bucureşti, 2000, p. 36
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Etnologii au identificat 35 de asemenea semne ce indicau moartea iminentă a cuiva din casă.
Vezi Olinescu, Marcel, Mitologie românească, Editura SAECULUM I. O., Bucureşti, 2001, p. 224-225
9 Inf. Emilia Tîrnovan născ.Mureşan în 1909, Bătania, vezi Emilia Martin, Moartea, înmormântarea
şi cultul morţilor la românii din Ungaria, în Administraţie Românească Arădeană, Volumul V,
Vasile Goldiş – University Press, Arad, 2012, p.454
10 Rodica Elena Colta, De la naştere la moarte, Editura Etnologică, 2015, p. 213
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Practicile funerare

În ultimele clipe de viaţă, bolnavul era vegheat tot timpul, pentru a i se aprinde o
lumânare şi a i se pune în mână, când îşi dădea duhul, în credinţa că dacă moare fără
lumânare va sta în lumea cealaltă pe întuneric. Membrii familiei nu trebuiau să-l plângă
zgomotos, ca să nu-l întoarcă din moarte: „Îndată după moarte n-o fost sclobod și să plângă
după mort, nu cumva să gîndească că-l plânjem napoi”.11
Odată constatat decesul, familia, rudele şi vecinii făceau ceea ce trebuie. Nimic nu
era omis: se oprea ceasul, semn că viaţa s-a oprit, se trăgeau clopotele şi se punea steag
negru pentru înştiinţarea comunităţii, se acoperea oglinda, ca mortul să nu se vadă
în ea, se deschideau ferestrele, ca să iasă sufletul. Urma baia, odinioară făcută cu apă
neîncepută, în care s-a pus aghiasmă şi tămâie.
Rudele, vecinii erau tot timpul prezenţi, ajutau: „On neam mere după copîrșeu, altu și
vorovască cu popa”.12
Spălarea mortului, când nu o făceau femeile în vârstă din familie, era făcută de cineva
din vecini. În Bătania dacă mortul era femeie era spălat de o vecină, dacă era bărbat de
bărbat: „Tăte aște uarecînd ciosu mormintelor le făce, da așe știu că numa la oamini, la muieri
nu. Pîntru asta, la săptămîna o căpătat colaci și o cîrpă”.13În Micherechi, prin 1980 toţi morţii
îi spăla o femeie săracă, care primea pentru munca ei hainele mortului.
Cum cei vii, prin contactul cu mortul, cu obiectele sale, se puteau contamina de
moarte, era necesară o anumită protecţie prin rituri de separare: „vecinile îngroapă blidu
dîn care o spălat mortu, și nu mai facă nimica cu el… Să pune teaptănu cu care o periet mortu la
o streșină și nu să mai perie nime cu iel” .14
Mortul, spălat şi pieptănat, era îmbrăcat în „hainele de moarte”, i se acoperireau ochii,
i se lega bărbia, mâinile şi picioarele15 şi era aşezat pe o laviţă. În cazul în care partenerul
de viaţă voia să se recăsătorească, hainele mortului trebuiau să rămână descheiate16.
După ce se aducea sicriul, acesta era pregătit de o femeie pricepută. În Bătania în sicriu
se punea „un sovon” lung, împăturat de trei ori, pe fund, pe aşternuturile de sub mort
şi deasupra pe mort. Ca să nu se teamă şi să nu se viseze cu mortul, cea care a aranjat
sovonul trebuia să strângă degetul mare de la picior al mortului.17
Înainte ca mortul să fie aşezat în el, sicriul era tămâiat. Alături de mort se puneau
clopul şi obiectele îndrăgite: pipa, o ieguţă cu rătie.

11 Alexandru Hoţopan, Înmormîntarea la românii din Bătania, în Izvorul.Revistă de Etnografie şi
Folclor, Giula, 1/1982, p. 6
12 Florentina Marc, art.cit., p. 13
13 Alexandru Hoţopan, art.cit., p. 4
14 Florentina Marc, art.cit. p. 13
15 Acestea erau dezlegate înainte de înmormântare. Picioarele nu trebuiau să rămână legate ca
mortul să nu fie împiedicat pe lumea cealaltă.
16 Alexandru Hoţopan, art.cit. p. 5
17 Ibidem

I ZVORUL

43

În Micherechi, lumina, care a fost aprinsă când şi-a dat sufletul, era pusă în mâna
mortului.Tot în mână se punea şi un pălţău cu un ban în el, pentru vamă.
După ce sicriul era aşezat în camera de la stradă, mortul era păzit vreme de 3 zile şi
3 nopţi. Priveghiul românesc avea şi el rânduielile lui.
Ca să nu treacă pisica peste el, să nu pătrundă în corpul lui duhul rău şi să-l strice, „
să adunau neamurile, vecinii și cunoscuțî.”
Dacă ziua în camera cu mortul vegheau membrii familiei, noaptea privigherea era una
colectivă:18„Cine-i neam d-aproape rămîne pînă dimineața. Nu lăsa mortul și fie sîngur”.19Femeile
stăteau în camera cu mortul, boceau20 („să cântau după mort”) arătându-şi regretul după
cel decedat, bărbaţii afară jucau cărţi.
În cele 3 zile cât mortul era ţinut acasă, preotul trebuia să vină seara şi să facă, conform
ritualului ortodox, rugăciuni speciale numite popular stâlpi (să citească Evangheliile
Învierii).

Înmormântarea
În această cronologie riguroasă, înmormântarea avea loc a treia zi, după ce soarele
începea să coboare. În Bătania, preotul era însoţit de cantor, de nouă copii îmbrăcaţi
în dieci şi de cântăreţii de la biserică21. Prohodul începea în casă şi continua în curte.
Scoaterea mortului din casă, cu picioarele înainte, invers de cum a intrat copilul în
lumea pământeană, a fost tot una ritualizată. Nimeni din familie nu avea voie să ţină de
mort. După ce era scos sicriul, uşa se închidea şi membrii familiei rămâneau înăuntru.
Apoi se răsturna masa, pe care a fost sicriul, iar scaunele erau întoarse cu picioarele în
sus, ca mortul să nu se întoarcă să se odihnească.
Slujba de înmormântare continua în curte. În Micherechi, până preotul făcea sfeştania
casei, femeile dădeau străiţile cu colaci peste sicriu. În Bătania, în timp ce cântăreţii de
la biserică cântau, oamenii sărutau icoana purtată de un copil. Înainte de a porni spre
cimitir, odinioară cantorul cânta joltarul sau hora mortului, un cântec de iertăciune ,
prin care mortul se adresa comunităţii prin intermediul cantorului, pentru ultima oară.
Apoi, oamenii se încolonau într-o ordine prestabilită, respectată de toate comunităţile, şi
porneau spre cimitir. Pe unde treceau cu mortul, ferestrele caselor erau închise, ca su�letul
acestuia să nu poată intra înăuntru. Convoiul făcea până la cimitir mai multe opriri. Aceste
„odihne” obligatorii corespundeau cu vămile, pe care su�letul mortului urma să le treacă singur
după înmormântare. La fiecare oprire preotul citea evangheliile şi se aruncau bani pe jos.
18 Datina priveghiului o găsim şi la maghiari, germani, slovaci, lituanieni, semn că păzitul mortului
reprezintă o secvenţă importantă în toate obiceiurile funerare europene.
19 Florentina Marc, art.cit., p. 13
20 Obiceiul de a boci, atestat din cele mai vechi timpuri, a fost practicat pe un teritoriu larg, de la
triburile din Caucaz până la civilizaţiile mai dezvoltate din Orientul apropiat, din Balcani, din
Portugalia şi din ţările baltice. Vezi Slavoljub Gacović, Petrecătura (Cântece de petrecut mortul)
la românii ungureni din Serbia, Editura Etnologică, Bucureşti, 2012, p. 8
21 Alexandru Hoţopan, art. cit, p. 8
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În felul acesta, drumul spre cimitir constituia un fel de lecţie de recapitulare, în care
i se arată celui decedat unde se fac odihnele (la fântâni să se adape, la răscruci pentru
alegerea drumului bun), unde şi cum trebuie plătite vămile (la poduri, fântâni) etc.
Ajunşi la cimitir, urmau practicile săvârşite la groapă. În trecut groapa era săpată de
rude sau de vecini ca mai târziu să lucreze groparii din sat. Numărul acesta trebuia să
fie impar (3, 5). Groapa trebuia săpată în ziua înmormântării, ca să nu rămână deschisă
peste noapte şi să se cuibărească în ea duhurile rele. După ce era săpată, trebuia păzită
până ajungeau cu mortul. În groapă se aruncau bani iar peste groapă, în vechime, se
dădeau de pomană pentru mort, animale, păsări.
În final, în cimitir, se împărţeau colaci, iar la casa mortului se făcea o masă de pomană.
Cei care mergeau la pomană înainte de a se aşeza la masă se spălau pe mâini în curte – o
altă formă de decontaminare, de protecţie.

Practici postfunerare

Din seria practicilor arhaice postfunerare unele erau săvârşite a doua zi (aranjatul,
tămâierea mormântului, adusul de mâncare la cimitir) altele vreme de nouă zile sau
şase săptămâni (dusul apei cu canta la vecini). Ele se împleteau cu practicile creştine
(parastase, pomeni). Toate vizau asigurarea celor necesare mortului în noua sa lume.
Privind lucrurile pe durată lungă, constatăm că, fragmentate, toate aceste practici
funebre au continuat să fie performate datorită puterii tradiţiei, a conservatorismului
ţărănesc românesc, până în urmă cu 50 de ani.
Acest conservatorism nu înseamnă însă că ceremonialul funerar românesc nu s-a
modernizat în tot acest interval.

„Modernizarea” morții

O primă schimbare a vechilor rânduieli, a apărut, cum am văzut, pe la începutul secolului 20, când a avut loc o parţială înlocuire a practicilor arhaice cu rugăciuni creştine,
echivalentă unui proces de clericizare a morţii tradiţionale.
Totuşi religia ortodoxă, destul de elastică, a acceptat în ceremonialul funerar şi inventarul de practici păgâne, care au supravieţuit până în urmă cu 70 de ani.
Alte schimbări ale ceremonialului au avut loc în perioada comunistă, când alături de
înmormântarea ortodoxă au apărut şi înmormântări fără preot, el fiind înlocuit de un
activist de partid, care evoca faptele mortului.
Adevărata modernizare a „morţii” este totuşi una de dată târzie şi ea s-a datorat în
primul rând comunităţilor, care au început să se modernizeze.
Odată cu urbanizarea aşezărilor rurale în ceremonialul funebru s-a produs o sim-
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plificare gestual-rituală şi implicit o sărăcire prin desemantizarea spaţiului „mortuar”,
care se neutralizează simbolic. Corpul decedatului a început să fie depus la capelă,
unde vechile funcţii ale priveghiului şi ale solidarităţii corp-suflet-casă au fost în noul
context reorientate”.22 Grija pentru sufletul mortului a dispărut. Oamenii nu mai vin la
priveghi la capelă, familia stă puţin dar uneori nu vine nici ea decât la înmormântare.
Înmormântarea a devenit mai confortabilă, fiindcă de ea se ocupa o firmă de înmormântare care preia toate sarcinile familiei. În locul sicrielor de odinioară din lemn de
brad, au apărut sicrie masive, elegante, durerea familiei începând să fie măsurată de
comunitate prin bani cheltuiţi.
La multe înmormântări nu se mai dă nimic de pomană şi acest obicei, prin pierderea
semnificaţiei colacului şi paharului de răchie de pomană, a devenit firesc. Oamenii ştiu
că nu mai primesc, nici nu aşteaptă.
Până şi vechea masă de pomană, ţinută acasă, care a reprezentat în trecut o ofrandă
din partea rudelor, ce sacrificau animalele din gospodărie, pregăteau mâncarea şi o serveau „pentru mort”, a devenit formală, la ea participând doar câteva rude mai apropiate.
Intrarea Ungariei în Uniunea Europeană a însemnat implicit asumarea obligaţiei de
armonizare a legislaţiei naţionale cu cea europeană. Printre numeroasele cerinţe U.E.,
la care s-a angajat şi Ungaria, se află şi cele privind înmormântarea. U.E. le-a impus
tuturor ţărilor nou intrate o europenizare a morţii şi înmormântării, echivalentă unei
globalizări.
Ca urmare, prin Legea 138 din 2013, statul maghiar intervine asupra ceremonialul
funerar, producând schimbări care sărăcesc, o dată în plus, tradiţia morţii la români.
Articolele de lege care se referă la înmormântare, au în vedere înmormântarile deja
modernizate. Tradiţionalul este exclus, odată intrată în vigoare, înmormântarea trebuie
făcută conform legii. Potrivit noilor reglementări:
înmormântarea se poate face şi fără preot;
mortul poate să fie înhumat sau incinerat;
-amiliile sunt obligate să încheie contract cu o firmă de pompe funebre;
transportul persoanei decedate de la spital sau de la domiciliu la capelă nu se mai
poate face de către persoane private doar de către un operator economic autorizat;
Dispoziţiile sunt abstracte, standardizate, mortul devine un obiect, un corp gestionat
de nişte angajaţi, care îl manevrează ca pe un obiect.
La aceste dispoziţii se adaugă reglementările UE, care interzic priveghiul acasa. Familia
sau apropiaţii, care se vor ingriji de înhumarea defunctului, au obligaţia de a-i depune
corpul la o casă mortuară în scurt timp de la constatarea decesului.
Aceste reglementări contravin atât practicilor arhaice de înmormântare cât şi ritualurilor creştin-ortodoxe.

22 Panea, Nicolae, op.cit. p. 148-149
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Concluzii

Anexă

Toate aceste intervenţii în vechiul ceremonial funerar, impuse şi pedepsite dacă nu
sunt respectate în temeiul legii emise, ne-ar îndreptăţi să încheiem cu concluzia că, azi,
nici înmormântările nu mai sunt cum au fost.
Încercările unor instituţii de a păstra anumite obiceiuri vii, de a le transforma în tezaur,
de a le patrimonializa, devin tot mai dificile în condiţiile în care au avut loc diluări ale
ceremonialelor, desemantizări ale riturilor, înlocuiri ale formelor arhaice cu altele noi,
în afara contextelor de odinioară. Înmormântarea este şi ea în această situaţie.
Neliniştea determinată de interzicerea unor secvenţe estenţiale ale ceremonialului, mai copleşeşte încă generaţia în vârstă de la sate. Pentru ei viitorul mortului după
moarte a devenit nesigur. El nu mai este pregătit de familie, este preluat de străini şi
depus într-un loc nefamiliar, unde este lăsat peste noapte singur. În locul bătrânelor
pricepute, care ştiau să-i pună în sicriu toate cele de trebuinţă, este manevrat, de nişte
angajaţi, care îşi fac meseria neutru.
Măsura mortului nu o mai ia nimeni, firmele livrează sicriul potrivit, după informaţiile
oferite de familie.
Faptul că mortul trebuie luat într-o oră din locul în care a decedat iar înhumarea trebuie făcută, conform legii, în 36 de ore, lasă sufletul, conform mecanismului de gândire
ţărănesc, rătăcind pe lângă casă.
Aceste substituiri ale vechilor datini cu practici standardizate, legiferate, străine satului
le dau ţăranilor bătrâni sentimentul că moartea bună le-a fost furată, că sufletul celui
mort nu îşi va găsi liniştea, că va rătăci între două lumi, pe care nu le mai recunoaşte.

Înmormântări în anii 1960 la Micherechi
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Imagini din cimitirele din Micherechi
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Fotografii pe monumentele funerare din Aletea

Decedatul în curtea casei (Chitighaz)
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Înmormântare la Otlaca Pustă în zilele noastre

DOREL MARC

Români ardeleni mureșeni
din armata austro-ungară
în versuri de război
Marcarea Centenarului Primului Război Mondial, s-a manifestat în perioada recentă
tot mai mult prin interesul susținut de a scoate în evidență prin diferite și numeroase
studii sau lucrări, strânsa corelație dintre evenimentele istorice și anumite aspecte ale
culturii populare.
Intenționăm să valorificăm în această publicație materiale care se pot înscrie în etnologia Marelui Război, mai precis câteva versuri de război, descoperite într-o arhivă
privată1 din județul Mureș, România. Versurile au fost redactate de un țăran ardelean,
român înrolat în armata austro-ungară, pe care evenimentele războiului l-au purtat pe
diferite fronturi, în Ardeal, Bosnia, Serbia, Muntenegru, Herțegovina, Ungaria. Autorul,
Neculaie Moldovan, din Petelea, comună situată lângă orașul Reghin, județul Mureș,
România, intitulează o scriere a sa „Vers de jale”, iar conform mărturisirile sale, un „Al
doilea vers întocmit de mine Moldovan Neculaie în orașul Trebina” (azi, în Macedonia) a fost
redactat „Aicia spre aduceria aminte din totie întâmplările melie din anul 1915, adus sprie anul
1916...”. Alături de aceste poezii, arhiva amintită mai conține și câteva scrisori.
Motivația punerii în circuit a acestui gen de poezii pleacă de la convingerea că pentru
o etnologie a războiului, astfel de creații țărănești pot fi deosebit de utile și complementare istoriografiei2.
1

2

Materialul provine din arhiva privată a domnului Frandeș Ilie din Reghin, căruia i se cuvin
mulțumirile noastre pentru punerea lor la dispoziție și valorificarea în cadrul proiectului cultural
„Mureșeni în tranșeele Marelui Război”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național
și Consilul Județean Mureș, coordonator dr. Dorel Marc.
Pentru tematica noastră a se vedea lucrările: Ion Cârja, Românii din armata austro-ungară, 19141918: contribuții ale istoriografiei românești postcomuniste, în „Analele Aradului ”, Anul 2 Nr. 2, 2016,
pp. 123-138; Ioan I. Șerban, Românii în armata austro-ungară în anii primului război mondial, în
„Annales Universitatis Appulensis”, II-III, 1998-1999, pp. 201-215; Octavian C. Tăslăuanu, Trei luni
pe câmpul de războiu. Ziarul unui român, ofițer în armata austro-ungară, care a luat parte cu glotaşii
români din Ardeal, la luptele din Galiţia, Bucureşti, 1916.
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În ceea ce priveşte lumea ţărănească, raportarea la România sau la Austro-Ungaria a
fost mult diferită, deosebirile de conţinut, stil şi formă dintre poezia ţărănească şi cea
cultă fiind evidente.
Pentru felul în care a fost perceput războiul de către lumea rurală românească, se
impune a fi menționată o lucrare emblematică a Eugeniei Bârlea, unde, folosindu-se de
tehnici de cercetare specifice etnologiei și de metodele utilizate de istoria mentalităților
colective, acest demers putând a fi considerat o demonstrație cu privire la avantajele
aduse de interdisciplinaritate în studiul viziunii țăranilor români din Transilvania, Banat și Ungaria despre Marele Război3. Eugenia Bârlea, a constatat foarte bine faptul că:
„Forma scrisorilor din vremea primului război mondial demonstrează că, pentru cea
mai mare parte a populaţiei rurale, nu era o modalitate de comunicare la îndemână.
Stângăcia transpare nu numai din incapacitatea de a-şi exprima nuanţat sentimentele.
Universul satului tradiţional era cel al cântecului. Preaplinul sufletesc, sentimentele
de bucurie sau de durere, toate sentimentele omeneşti sunt »codificate«. Performarea
genurilor folclorice potrivite fiecărei situaţii sufleteşti avea un rol cathartic. Dând glas
unui cântec de dor, se realiza o stare de împăcare şi o aşteptare liniştită. Creaţia populară canalizează experienţa personală în tipare deja existente care lasă loc exprimării
personale, căci fiecare interpretare este o nouă variantă. Rolul constrângător al tiparului
solidarizează trăirea personală cu sentimentele tuturor. Când a apărut posibilitatea de
a-şi comunica în scris sentimentele, s-au trezit în faţa unei greutăţi pe care au depăşit-o
apelând la versurile cântecelor, ele ajutând la exprimarea sentimentelor, a nuanţelor
inefabile ale simţirii omeneşti”4.
O eventuală „istorie culturală a Marelui Război” ar trebui să cuprindă și o serie de
preocupări concentrate pe urmele soldaților țărani din zona de graniță cu Ungaria de
azi. Spre exemplificare, Valeriu Leu și Carmen Albert, în special prin lucrarea Banatul în
memorialistica „măruntă” sau istoria ignorată, publicată în 1995, au semnalat, în premieră
în istoriografia românească de după 1989, importanța acestei memorialistici „mărunte”,
create de o lume care, în Banat, ca și în Europa și pe alte meridiane ale lumii, apelează
masiv la exprimarea în scris, sub forma corespondenței de război, precum și a însemnărilor
autobiografice și memorialistice, redactate „la cald” sau ulterior, ca formă de perpetuare și transmitere a memoriei războiului, ca experiență personală. Cei doi cercetători
bănățeni au atras atenția asupra relevanței memoriilor pe care le redactează acum, în
anii dramatici ai războiului mondial, nu elitele, ci țăranii simpli, abia familiarizați cu
exercițiul scrisului, care simțeau nevoia, ca urmare a impactului deosebit exercitat de
evenimente asupra lor, să redacteze însemnări și să mărturisească, într-o formă vecină
cu oralitatea, experiențele trăite în Marele Război.
După cum recunosc și unii istorici, destul de rezervați de altfel în promovarea unei
istoriografii naționale/naționaliste, ”dacă din punct de vedere al realităților politice și
3

4

Eugenia Bârlea, Perspectiva lumii rurale asupra primului război mondial, Cluj, Editura Argonaut,
2004, p. 253.Vezi și Ioana-Ruxandra Fruntelată, Narațiunile personale în etnologia războiului, Editura
Ager, 2004; vezi și Scrieri țărănești. Documente olografe în Arhiva IEF, antologie de Laura Jiga Iliescu
(coordonator), Anca Stere, Cristina Neamu, Editura Cheiron, București, 2005.
Pentru analiza izvoarelor folclorice în studiul fenomenului războiului, a se vedea și lucrările
elaborate de Ioana-Ruxandra Fruntelată, Narațiunile personale în etnologia războiului, Editura
Ager, 2004; Scrieri țărănești. Documente olografe în Arhiva IEF, antologie de Laura Jiga Iliescu (coordonator), Anca Stere, Cristina Neamu, Editura Cheiron, București, 2005.
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administrative românii din Transilvania de dinainte de 1918 trăiau în Monarhia AustroUngară, în schimb, la nivelul constructelor socio-culturale de factură simbolică ei viețuiau
în interiorul unei Națiuni Române, o comunitate imaginară bine articulată și ilustrată
de istoricii, savanții, poeții, pictorii sau jurnaliștii ei5.
Motivația plecării pe front și a sacrificiului pentru tron, împărat, rege, patrie, a fost
determinată de cele două forme de educație antebelică: pedagogia națională și pedagogia militară6. Această educație a fost transmisă și percepută pe căi și grade, cu
intensități diferite, la fiecare naționalitate din imperiu și confesiune în parte. Existau
astfel bariere ideologice, legislative dar și morale care puteau separa „moartea bună”
de cea „dezonorantă”; simțindu-se protejați ca fii ai națiunii integrate în imperiu, transilvănenii și bănățenii au conștientizat prin educație politică datoria față de această
națiune în caz de pericol7. Ideologia sacrificiului suprem pentru națiune a avut ca și canal
de transmitere o elită tânără ardeleană, intelectuală, provenind din toate domeniile,
însă trebuie analizat cu grijă cât anume din această ideologie au putut asimila tinerii
soldați, majoritatea țărani cu educație limitată la scris și citit scrisorile de pe front sau de
acasă, nelipsind și analfabeții, asistați în realizarea epistolelor de camarazi cunoscători
de carte, preoți militari sau învățători. Însă, decupajul mental al societăților afectate
profund de grozăviile războiului arată că entuziasmul inițial de luptă a fost diminuat,
și s-a transformat treptat într-o mare depresie sau o mare deziluzie, pentru tot ceea ce
a însemnat războiul8.
În abordarea problematicii, elementul de noutate propus de profesorul și istoricul
Liviu Maior constă în recuperarea și reconsiderarea loialismului/patriotismului dinastic,
ca un liant ce asigura coeziunea și echilibrul unui imperiu cu o componentă etniconațională atât de pestriță. De altfel, fidelitatea românilor faţă de împăratul de la Viena
a fost cultivată pe întreg secolul al XIX-lea şi prin intermediul tipăriturilor cu tiraje de
masă. Într-un calendar tipărit la Buda, de exemplu, în 1810, apare şi o poezie scrisă în
stilul ţărănesc în care se acreditează ideea că fidelitatea faţă de împărat este răsplătită
de Dumnezeu9. Din însemnările soldaţilor ţărani reiese că aceştia au fost mai puţin
interesaţi de subiectele politice sau naţionale. Principala lor grijă a fost să depăşească
cu bine acea perioadă zbuciumată a vieţii lor în care au fost obligaţi să lupte în război
departe de familie şi de satul natal. Cu toate acestea, ţăranii au avut sentimentul că
participă la un război drept, pentru apărarea patriei, a pământului strămoşesc şi a
împăratului10, dar se roagă acestuia – inclusiv prin versurile sau scrisorile lor – să pună
capăt conflictului, să facă pace: „… Înălțatie împăratie / Punie pacie nu tie batie / Kă die când
bătaie ți / Holdilie rămân pustâi” (vezi anexa 2).
Spre deosebire de discursul despre război al intelectualilor, în cazul ţăranilor nu apare
invocat atât de des sau sub aceiași formă sentimentul datoriei care îi face să lupte pentru o
cauză nobilă sau pentru anumite idealuri naţionale. Totuși, autorul versurilor pe care le
5
6
7
8
9

Sorin Mitu, Identități moderne în Transilvania, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, p. 125.
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Valentin Trifescu , ”War poetry - identitarian issues in the poems written on the battlefield by Romanian
peasant soldiers fighting for the Austro-Hungarian army”, în Journal of Romanian Literary Studies, Târgu
Mureș, Issue No. 7/2015, p. 998
10 Ibidem
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prezentăm în anexele lucrării, amintește de datoria de a „împlini porunca” împăratului.
Războiul este văzut ca un eveniment rău şi absurd, care i-a luat din sânul familiei şi
de la muncile câmpului. Apare în scrierile şi în cântecele ţăranilor subliniată incompatibilitatea dintre munca agricolă şi lupta în război, ei precizând, uneori cu umor, că
ţăranul nu a fost făcut pentru a folosi puşca, ci pentru a mânui coasa, secera şi sapa11.
Centrat pe figura împăratului, patriotismul dinastic a reprezentat o ideologie și o convingere nutrită și de românii din Ardeal și Ungaria până spre sfârșitul Primului Război
Mondial, asemeni altor naționalități din Imperiu, în propagarea și consolidarea căreia
armata a reprezentat un laborator deosebit de eficient, un set de valori care se vor deteriora progresiv, în anii conflagrației cu deosebire, în favoarea atașamentului pentru
identitatea națională.
Și în cazul nostru, se observă că autorul versurilor, deși simplu țăran, înțelege principiul libertății popoarelor din imperiu de a-și făurii propria soartă: „… Fiecarie națiunie
/ Să-și aibă drăptul în lumie / St(e)agul nostrul tricolori / Să fie fâlfâitori / Bucurie tuturori”;
sau: „…Înălțiatie împăratie / Fă în lumie libărtatie / Fiecarie națiunie / Să-și aibă dreptul în
lumie” (vezi anexa 2).
Importanța loialismului pentru înțelegerea participării românești la război a fost
reafirmată de același istoric Liviu Maior, în recenta carte publicată în anul 2016, intitulată „Doi ani mai devreme. Ardeleni, bucovineni și basarabeni în război, 1914-1916”. Un capitol
al acestei lucrări se referă pe larg la impactul atentatului de la Sarajevo printre mulți
români, în sensul în care dispariția arhiducelui Franz Ferdinand a însemnat, în opinia
autorului, „sfârșitul loialității românești față de Casa de Habsburg” și va prefigura
momentul 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia. De altfel, unii istorici consideră că eşecul
armatei austro-ungare, ca ultim bastion funcţional al Imperiului, şi evoluţia generală
a evenimentelor au făcut ca vechea formă de loialism să fie înlocuită cu o alta, centrată
pe etnic şi pe statul naţional12.
Treptat, de-a lungul conflagrației, apare și conflictul de conștiință între loialitate și
dezertare, apoi o întreagă problematică a voluntariatului în armata română a soldaților
ardeleni și continuarea războiului, inclusiv pe teritoriul Ungariei până la demobilizarea
finală din 191913. Un capitol aparte îl reprezintă și fenomenul prizonieratului, al deportărilor și stabilirii domiciliului forțat în Ungaria. Se cunoaște că în timpul Primului Război
Mondial, pentru a putea fi izolaţi și a nu întreține starea de spirit în favoarea luptei pentru
libertate, identitate și desigur unitate națională, majoritatea intelectualilor români din
Ardeal au fost internaţi în lagăre de stăpânirea Austro-Ungară, așa cum a fost și cel din
localitatea Şopron, la granița cu Austria. Fenomenul a fost de o mare intensitate după
retragerea armatei române din toamna anului 1916 din zonele de graniță cu vechiul
regat al României. Este și cazul preotului Ioan Tăslăuanu, din Bilbor, la granița cu ținutul
Neamțului, tatăl cunoscutului publicist și editor Octavian Codru Tăslăuanu, printre
altele editor la revista „Luceafărul” din Budapesta, mutată la Sibiu în 1906, preot care
împreună cu fiul său Cornel au fost internați la Sopron. Despre acest fenomen manifestat
la limitele frontierelor, intenționăm însă să ne ocupăm într-o viitoare lucrare.
11 Ibidem
12 Ibidem, p. 2002.
13 Pentru zona de referință a se vedea în acest sens lucrarea noastră – Dorel Marc, „Starea de spirit
a transilvănenilor în Marele Război, între loialitate-dezertare, prizonierat-voluntariat și refugiu”, în
volumul colectiv Armata română și Marea Unire, Editura Militară, București, 2018, pp. 33-43
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O altă carte semnată de Ioan Bolovan14, dedicată realităților demografice din Transilvania acestei perioade (familie, moralitate și raporturi de gen), se înscrie de asemenea,
pe linia abordărilor cu impact inovativ în cercetarea problematicii avute în vedere, unde
interferează demografia cu etnologia.
Corespondența de război cercetată de noi15, prezintă mărturii ale experienței războiului
dar, după aplicarea unei cenzuri militare vigilente, se observă cum scrisorile și cărțile
poștale redactate în taberele sau spitalele militare, ori cele trimise de acasă pe front
conțin cam același schimb de informații referitoare la starea de sănătate, la cererile de
lăsare în permisie sau concedii pentru lucrări sezoniere agricole, la mersul gospodăriei,
stadiul lucrărilor agricole. Locul central pe care îl ocupă gospodărirea în scrisori nu este
întâmplător; dincolo de valoarea economică, munca era învestită cu valoare morală,
hărnicia fiind criteriul principal de evaluare umană în lumea satului16, chiar și în situații
de restriște, cum era războiul. Din scrisorile provenite de la soldați mai străbate dorul
de casă, de copii, de soție, se cer informații despre rude, nași, vecini, prieteni sau despre preoții și dascălii din sat. Datorită cenzurii militare însă, puține scrisori au reușit
să transmită și informații sau sentimente legate de atitudinile combatanților față de
vremurile pe care le trăiau sau despre tratamentul uneori inuman la care erau supuși
soldații de către gradații sau ofițerii lor instructori ori comandanți. Oricum, scrisorile
aduc informaţii noi în legătură cu ritmurile trăirilor psihologice ale celor implicaţi în
evenimente, cu modalitatea proprie a soldatului ţăran de a se raporta la război. Scrisorile soldaților de pe front, dar și ale rudelor de acasă, lasă să se întrevadă dimensiunile
complexe ale relațiilor familiale din timpul războiului. Deși oarecum șablonizate datorită
cenzurii, în conținutul acestora s-au mai strecurat și aspecte care reflectă starea dificilă
a celor aflați pe front dar și a celor rămași acasă, acestea constituind o sursă deosebit
de generoasă pentru cunoașterea mentalităților colective17.
După această trecere succintă în revistă a unor orientări tematice legate de studiului
Primului Război Mondial, trebuie să precizăm că ar fi extrem de necesară abordarea din
perspectivă etnologică, antropologică mai insistentă și pe viitor a unor teme precum
mentalitățile colective și imaginarul în perioada conflictuală; atitudinea în față morții
„onorante”, „eroice” sau „dezonorante”, „moartea de război” și moartea de pace; doliul,
comemorările, propaganda pe front și în spatele acestuia, printre populația necombatantă (așa numitul „front de acasă”), copiii și bătrânii în perioada războiului, familia în
general; raporturile de gen, fidelitatea și infidelitatea conjugală pe timpul mobilizării
bărbaților în război; fotografia în anii conflictului, teme și probleme pentru care s-a
observat că există deja un anume interes și disponibilitate nu doar printre istorici ci
și etnologi, folcloriști, etnomuzicologi, filologi, toate perspectivele contribuind la
îmbogățirea a ceea ce s-ar putea numi o „istorie culturală” a Marelui Război.
Un alt aspect care a început să prindă tot mai mult contur în bibliografia internațională
14 Ioan Bolovan, Primul Război Mondial şi realităţile demografice din Transilvania. Familie, moralitate şi
raporturi de gen, Editura Școala Ardeleană, 2015.
15 Intenționăm ca cercetările din cadrul Arhivelor Naționale, Serviciul Județean Cluj, fondul nr.
526, Colecția scrisori din Primul Război Mondial, vor fi valorificate într-o publicație specială dedicată
Centenarului.
16 Eugenia Bârlea, op. cit., p. 116.
17 Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016,
p. 367.
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a subiectului, ar fi nevoia de trecere de la istoriile „naţionale” ale Marelui Război, marcate
uneori de inevitabile partizanate, de viziuni naţionaliste, clişee şi stereotipuri de multă
vreme uzitate în literatura de specialitate dintr-o ţară sau alta, la o „istorie transnaţionlă”
care să fie un semn al reconcilierii şi deopotrivă un salt, sub aspectul abordării, la un
nivel calitativ superior, în sensul tratării războiului ca fenomen global (Global War).
*
Transcriem aşadar în finalul lucrării, spre exemplificare, în anexe, două variante de
poezii de război redactate de Moldovan Nicolaie din Petelea, Mureş, două din cele patru
păstrate în arhiva privată amintită, conţinuturile lor având unele mici modificări, revizuiri
inclusiv ortografice, realizate de autor în timpul vieţii. Am ataşat la finalul lucrării şi o
fotocopie după o variantă în forma originală în care acestea au fost redactate. Pe parcursul transcrierii am intervenit cu corecturi minimale sau cu actualizare ortografică doar
acolo unde am considerat necesar, pentru o mai bună desluşire a conţinutului – fără să
diminuăm prea mult din farmecul exprimării, al graiului regional ardelenesc mureşean.

Anexa 1

Wers de jale
Frunză verde frunzulea
Maică măiculiţa mea
Când pe mine m-ai făcut
Doamne bine ţi-a părut
Că mă văzui că-s ficior
Și ţi-oi fi de ajutor
O vai, mult m-ai ’grijit
De tăt răul m-ai ferit
Din tăt răul m-ai scăpat
Până mare m-am aflat
Când mergeam şi câştigam
Și de toate v ’aduceam
De toate bine făceam
Cu maica mă mângâiam
Cu tata mă vesăleam
Și-acum ne-am despărţit
De lângă părinţi răpit.
...Mult dragă am mai umblat
Și la doftori te-am purtat
Și de boală n-ai scăpat
Că leacul nu l-am aflat
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O dragă, mult te-am grijit
Multe nopţi n-am mai dormit
Fără stam şi mă uitam
Și plângeam şi suspinam
Și la Domnul mă rugam
Și din gură cuvântam
O Doamne Dumnezău mare
Că te rog cu ferbîntare
Ca pe maica să o scapi
Din acest mare năcaz
Să-i dai Doamne sănătate
Să te laud cu dreptate
Frunză verde de alună
Au venit ca şi-o furtună
Chiar în luna lui iulie
’Nainte de Sfânt Ilie
Porunca împărătească
La bătaie să pornească
Și stau nici nu gândesc
La bătaie să pornesc
Pe părinţi să-i părăsesc
O vai, poruncă amară
Că mă scoţi din casă afară
Și las pe maica beteagă
Eu din gură am cuvântat
Și cu tata mâna-m dat
Pe gură l-am sărutat
Apoi mă întorc plângînd
Și din gură cuvântând
Către maica aşa zicând
Noapte bună a mea maică
Adă-mi mâna şi mă iartă
Dacă ţi-am greşit vreo dată
Și gura să îţi sărut
Că nu te mai văd mai mult
Că eu plec cu amar şi greu
Și vă las cu dorul meu
Noapte bună ne-am luat
Și cu toţii mâna am dat
Pe surori le-am sărutat
Și din casă am plecat
Cu greu mare şi bănat
Că-mi las părinţii supăraţi
Pe tata supărat rău
Pe maica beteagă greu
Pe surori amar plângând
Și din gură cuvântând
Cătră mine aşa zâcând
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Te duci frate şi ne laşi
Cu amar şi greu năcaz
O dragi iubite surori
Că mă plângeţi cu mult dor
Eu cat acum ca să plec
Viaţa să nu mi-o pierd
Și porunca s-omplinesc
La staţie să pornesc
Nimic să nu târzâesc
Apoi acum ce să fac
Caut să plec să vă las
Din ocol eu am plecat
Cu vecinii mâna am dat
Noapte bună ne-am luat
De la vecini şi de la toţi
De la tăt neamul nost’
Și tata cu greu vorbea
Cătră mine aşa zicea
Haida dragă să plecăm
La ghezăş că rămânem
Amar eu am cuvântat
Și din ochi am lăcrămat
Și pe maica am strigat
Haida dragă pân’ la mine
Că-s aici în dunga dâlmii
Să-mi mai ieu un bun rămas
Să te sărut că te las
Te-ai sculat şi ai venit
Cu mult dor şi cu mult plâns
Pân’ la mine ai venit
Cu mult dor şi mult plâns
Pân la mine ai ajuns
Și la mine te-ai plecat
Eu gura ţi-am sărutat
Și rămas bun ne-am luat
Și eu atunci am plecat
Pe dumneata te-am lăsat
În uşa ocolului
Unde-i stâlpul dorului
Și din gură aşa zâceai
Și amar mă glăsui-ai
Și din gură aşa ziceai
Te duci dragă al meu fiu
O vai, cum ne laşi pustâi
Făr’ de mila nimănui
Apoi maică ce să fac
Eu cu tata m-am luat
Pe deal în jos am plecat
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La staţie am alergat
Sus pe tren că m-am urcat
Pe dumneata te-am lăsat
Pe tata l-am sărutat
Și rămas bun ne-am luat
Și-atunci trenul a plecat
În cetate în Belgărat
Acolo dacă am sosit
Cu toţii ne-am întâlnit
Căpitanul ne-a venit
Și din gură ne-a grăit
Vai ai mei voinici tunari
Dintre voi cari sunt mai tari
Să veniţi să apucaţi
Și falşaguri să luaţi
Cu granat să le umpleţi
Granat şi şamnele graele
Că le pui cu mare jeale
Tot am pus şi-am încărcat
Cât am stat în Bălgărat.

Anexa 2

Al doilea vers întocmit prin mine Moldovan Neculaie în orașul Trebina
Wers
Frunză verde die alună
A venit aşa furtună
Într-o zi mândră şi bună
Porunca împărătească
Toţi de-acasă să pornească
Când era lumea mai mândră
Tot omul stătea să plângă
Chiar în luna lui Iulie
’Nainte die Sfântu Ilie
O zi şi o noapte am stat
Și jindarii ne-au luat
Și de-acasă am plecat
Și mergeam prin al meu sat
Cu mare greu şi oftat
Și cu toţii că ne-am dus
Și la staţie am ajuns
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Și când mașina a venitu
Pe mașină m-am urcatu
Și cu toți ne-am adunatu
La cetate în Bălgăratu.
Și am statu o săptămână
Și pe urmă am stat și-o lună
Și veni poruncă nouă
Cetatea să o părăsim
Unii în jos la Sîrbia
Și la alții la Bosnia
Cei mai mulți la Galiția
Noi ficiorii cei mai mari
Care am fost la tunari
Două zile am încărcat
Muniție în Bălgărat
Plumbi de tun și câte toate
De mai mulți ani adunate
În cetate așăzate
Când toate le-am isprăvit
Toți de aicea am pornit
Și cinci zilie ne-am tot dus
Până în Bosnia am ajuns
În Bosnia Hercegovina
Cu Muntenegru să dăm mâna
Muntenegru afurisit
Că-i cu pietre ocolit
Și die nu tragi seama bine
Iți pune capul supt tine.
Marți a fost când am pornit
Și sâmbăta am sosit
În orașul Trebiniea
Să luptăm cu Sârbea
Dar viața mea pie drum
A fost negură și fum
Gândind tot la ’i mei părinți
Kă i-am lăsat năcăjiți
Și aici când am ajuns
Pe toți tunarii ni-au dus
Sus pe vârful dealului
În calea dujmanului
Și aici sunt așăzatie
Tunuri grelie die cetatie
Spre Muntienegru (în)drăptatie
Kând să vărsa zorilie
Noi dam cu tunurilie
Tremurau munții pusti
Die gândei că toți îs vii
Kând videm că să ivea
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Dujmanu cari ne pândea
Iarăși îi apăcieu
Pân tunari țăluieu
Kând dam noi cu tunurilie
Ei picau ca spicurilie
Picau glonțilie întră noi
Ka și picurii die ploi
Mânilie pe piept li-am pus
Ku oc(h)ii m-am uitat sus
La ceri cătră Dumnezău
Să-și trimiată darul său
Și rugam și cu ruga
Și prie Maica Precista
Să-și trimiată mila sa
Și pacie să dăruiască
Bătaiea să să opriască
Tie rugăm Domnie Isusă
Kă mila ta (î)i nespusă
Îndură-te die copii
Karie au rămas pustâi
Și die dulcii miei părinți
Kă i-am lăsat năcăjiți
Nie rugăm la Domnul Sfânt
Ka să suflie pie pământ
Liniștie și voie bună
La to(a)tă lumea ’prieună
Și mă rog la sfânta crucie
Kă-i puternică și dulcie
Și (-i) arma creștinului
În contra dujmanului
Ka să fie păzitorie
Si no(u)ă apărătorie
După luptă cu sudori
Să fim noi învingători
Fiecarie națiunie
Să-și aibă drăptul în lumie
St(e)agul nostrul tri colori
Să fie fâlfâitori
Bucurie tuturori
Frunză veride die pie tău
Dacă ași fi știut ieu
Kâcie am die petrecut
Eu cieva ași fi beut
Viața mi-ași fi perdut
Ka să mor fără durerie
În brațilie ma(i)ci melie
Ku capul pie căpătâi
Lângă tata meu să fiu
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Părinții m-ar fi jălit
Ka pie al lor fiu iubit
Și alie melie dulci surori
M-ar fi ’coperit cu flori
M-ar fi dus în timiteu
Undie e tot niamul meu
Dar Domnie eu mă gândesc
De-a fi să mă prăpădesc
Acia în bătălii
În așa locuri pustii
Nu voi putie putrăzi
Die dorul părinților
Kă i-am lăsat năcăjiți
Kând știu ca-lor fiu Iubit
În bătaie prăpădit
Die glo(n)țul dujmanului
În bătaia sârbului
Dar vă r(o)g doriți părinți
Și plâng cu lacrămi f(i)erbi(n)ți
Ka să faceți rugăciunie
În totie zililie bunie
Vă rugați să fiu iărtat
Și die totie apărat
Și die plu(m)bi(i) cei f(i)erbi(n)ți
Karie pie mulți i-au atins
Sângilie și l-au vărsat
Și viața li-au curmat
Ro(a)gă-tie tăutucă binie
Die rău să scap iar la binie
Du-tie cartie și grăiește
La părinți le povestește
K-a-l lor dulce fiu trăiește
Tu cartie să tie grăbești
Iar drumul să nu-l greșăști
Kă e drumul cu potecie
Multie dialuri grelie trecie
Până treci Hercăgovina
Ț(i)a(r)fi caliea cei mai griea
Kă nu iestă fir die iarbă
Numai tot dialuri die piatră
Dela Mostar (?) în colia
Die trecie cartiea în Boznia
Boznia-i țară munto(a)să
Dar arie pomie gusto(a)să
Iar când va trecie Sava
Va trecie Slavonia
Slavonia loc urât
Kă fir die grâu n-am văzut
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La Esec trieci Dunăriea
Și treci în U(n)gariea
Ungari(a) e bogată
Kă-i die totie-ndestulată
La Segedin trieci Tisa
Și te vei apropia
Die Ardialul cel Iubit
Kă-i die totie ’destulit
Kăs păduri cu lemnie gro(a)să
Și prie văi iărburi frumosă
Pe lu(n)ci cucuruzi și grâu
Printre ele câti-un râu
Kătiu(n) râu cu apă recie
Kând tie speli die dor îți trecie
Dară părinți carie aveți
Fi(e)cari în Boznia trimeși
Aci cât s-ar tot spăla
Tot i-ar prindie jeliea
Dar tu meri cartie pie tren
Pănă’gara la Regin (Reghin)
Din Regin în Peteliea
Kând die sat ti-apropiea
Să întrăbi o turturiea
Să-ți aretie casa miea
Acasă când vei sosi
Să îmi c(h)emi tu părinții
Părinții și surorilie
Karie tie vor întrăba
Di undie vi tu cărticie
Să lie spui că ai venit
De la fiul lor Iubit
Lie spunie cu dor și jalie
Kă ai vin(i)t din depărtarie
Die pie câmpul die bătaie
Die ti-ar întrăba cie fac
Spunie-lie că-s supărat
Kăs diepartie străinat
Kiar în Hercegovina
Undie-i lupta cei mai griea
Printră munți și stânci die piatră
Viața nu mi să mai gată
Kă nu dorm nicie noptiea
Kăci când am durmi mai binie
Alarm tri(m)bița nie sună
Iutie trebie să pornim
Kă dujmanii la noi vin
Pie frunt die luptă pornim
Și la frunt dacă sosim
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Noi tunuri în dial suim
Până ’n vârvul dialului
În faţa dujmanului
Înălţatie împăratie
Punie pacie nu tie batie
Kă die când bătaie ţi
Holdilie rămân pustâi
Rămân măicuţie bătrânie
Mulţi copii mici fără pâine
Și die când ţi tu război
Lacrămilie curg şiroi
Lacrămi dia nevestilor
După soţiorii lor
Kă s-au dus ca şi frunza
Nu ştiu când sor mai vidiea
Iar copiii plângând într(e)abă
Undie-i tata mamă dragă
Kă multă vreme a trecut
Die când nu l-am mai văzut
Înălţiatie împăratie
Fă în lumie libărtatie
Fiecarie naţiunie
Să-şi aibă dreptul în lumie
Eu mă mir cum nu ţi(-e) jelie
În zililiea ’cestiea grelie
Die tiniereţilie melie
Kă lie petrec cu năcazi
Și cu lacrămi pie obrazi
Dar die lacrămi nu bag samă
Kă lie şterg cu o năframă
Dar mi milă die obraji
Kă rămânie fript şi ars.

Aicea sprie aduceriea amintie die tatie intâmplărilie melie din Anul 1915 adus sprie
Anul 1916, făcut prin minie Moldovan Neculaie din Petele. Adio.
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Anexa 3
Fragment dintr-o variantă a unei poezii scrise de soldatul Moldovan Niculaie din Petelea
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Maria Berényi
Iosif Vulcan membru extern al Societăţii Kisfaludy
din Budapesta
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ELENA RODICA COLTA
Schimbări în ceremonialul funebru la comunităţile
româneşti din Ungaria

37

DOREL MARC
Români ardeleni mureşeni din armata austro-ungară
în versuri de război
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