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„Obiceiurile sînt de cea mai mare însemnătate pentru studiul vieţii intime a poporului şi
studiul lor va contribui mult la lămurirea originelor naţiunii noastre.” (George Bariţiu)
Tradiţiile, datinile sau obiceiurile unui popor au reprezentat din totdeauna manifestări
ce au luat de-a lungul vremii forma unor adevărate spectacole cu semnificaţii profunde
asupra omului şi relaţiilor lui cu natura, cu lumea înconjurătoare. În cultura românească
obiceiurile, pe care folcloriştii le-au numit calendaristice sau de peste an, ocazionale
sau ale vieţii de familie formează un sistem corelat cu viaţa omului, cu normele care
organizează această viaţă, cu regulile de convieţuire socială care asigură buna orînduire
a societăţii. Obiceiurile au devenit acte de comunicare cu un limbaj propriu complex.1
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Ioan Viorel Boldureanu, Cultura tradiţională orală, Timişoara, 2008, p. 48.
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Începutul culegerii folclorului românesc
Secolul al XIX-lea a fost şi pentru români secolul interesului viu pentru producţiile
artistice populare, secolul „descoperirii” folclorului. Astfel, generaţia de la 1848, sub
puternicul avînt romantic resimţit în întreaga Europă, interpreta manifestările spirituale
ale poporului şi mai cu seamă literatura populară din perspectiva epocii. Nicolae Bălcescu, I. Heliade Rădulescu, Costache Negruzi, Mihail 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, autenticitate, importanţă documentară, mijlocitor de reforme sociale, oglindă a realităţii sociale şi morale, sinteză
artistică a manifestărilor spirituale ale poporului, izvor al literaturii culte.
Acelaşi ideal a călăuzit şi revistele româneşti din Transilvania şi Ungaria. În Transilvania
şi Banat interesul pentru creaţia populară s-a născut chiar în cercurile Şcolii Ardelene,
fiind cultivat de Petru Maior, Damaschin Bojincă, Ion Budai-Deleanu, Constantin Diaconovici
Loga, Eftimie Murgu şi alţii.
Aşa cum am arătat deja, cei care au descoperit şi au valorificat folclorul au fost scriitorii paşoptişti. În prima jumătate a secolului al XIX-lea au apărut cele dintîi culegeri
de folclor datorate lui Timotei Cipariu, N. Pauletti, I. Rusu ş.a. În 1838, Foaia literară din
Braşov, condusă de George Bariţiu, recomanda „a însămna şi a aduna din gură şi din
conversaţia cu poporul nostru feliurimi de obiceiuri vechi, povestiri, proverburi”. După
solicitările şi recomandările lui Mihail Kogălniceanu, în Introducţie la Dacia literară, încep
să apară primele culegeri de folclor, între care cea mai importantă a fost cea a lui Vasile
Alecsandri, Poezii populare ale românilor din 1852, în care sînt publicate capodoperele
literaturii noastre populare „Mioriţa” şi „Monastirea Argeşului”, alături de alte cîntece
bătrîneşti şi colinde.
„Românul e născut poet! Înzestrat de natură cu o închipuire strălucită şi cu o inimă
simţitoare, el îşi revarsă tainele sufletului în melodii armonioase şi în poezii improvizate.
De-l munceşte dorul, de-l cuprinde veselia, de-l minunează vreo faptă măreaţă, el îşi
cîntă durerile şi mulţumirile, îşi cîntă eroii, îşi cîntă istoria, şi astfel sufletul său e un izvor
nesfârşit de frumoasa poezie. Nimic dar nu poate fi mai interesant decât a studia caracterul acestui popor” – scrie Vasile Alecsandri în cuvîntul introductiv al volumului său.2
Interesul pentru popor al generaţiei de la 1848, care se înscria în mişcarea romantică
ce se manifesta pe plan european, a avut însă puternice motivaţii interne, în contextul
ideilor militante de emancipare socială şi naţională, prin fundamentarea concepţiei
democratice despre rolul poporului în făurirea istoriei şi a culturii naţionale. Problemele
principale asupra cărora insistă Vasile Alecsandri şi alţi reprezentanţi ai generaţiei sale
se referă la evaluarea poeziei populare ca expresie a specificului naţional şi ca document istoric. Nicolae Bălcescu afirma că, între izvoarele istoriei, poezia populară deţine
primul loc pentru că „cei dintîi istorici au fost poeţi”, iar Alecu Russo considera datinile,
poveştile, muzica şi poezia populară drept „arhivele popoarelor”. Studiul folclorului
are o mare importanţă şi pentru studiul limbii. Secole de-a rîndul literatura populară
a ţinut locul literaturii culte.
2

Poezii populare ale românilor adunate şi întocmite de Vasile Alecsandri, tipărită cu spesele azilului
Elena Doamna, 1 vol. 8 p., Bucureşti, Tipografia Lucrătorilor Asociaţi, 1866
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Atanasie Marian Marienescu 3 este cel
dintîi folclorist însemnat din Transilvania. Au mai fost culegători şi înaintea
lui – ajunge să amintim pe Nicolaie
Pauleti, autorul unei colecţii de lirică
populară din 1838 – dar lucrările lor nu
au stîrnit vreun curent cu răsfrîngeri
mai largi în cultura Transilvaniei din
cauză că unele au rămas nepublicate,
iar altele, de dimensiuni mai modeste,
au fost publicate numai în coloanele
unor periodice.”4
Scopul şi vastitatea planului de culegere a lui Marienescu, îl obliga să
ceară ajutorul unor colaboratori benevoli, în primul rînd al intelectualilor
de la sate. Primul apel pentru a i se
trimite material folcloric îl lansează
în 1857 (Ceva de luare aminte), cerînd
culegătorilor să noteze textele exact,
să indice provincia, numele informatorului şi al culegătorului. Marienescu
roagă cititorii Telegrafului român (unde
a apărut apelul) să culeagă poezii poporale şi să le trimită la adresa: „D.
Atanasie Marian Marienescu
Atanasiu Marian Marienescu în Pesta,
5
Strada Vaţului, Nr.12”.
Marienescu în apelul său scrie că în copilărie a auzit foarte multe colinde, regretă că
nu le-a cules la vreme, deoarece „atunci nu mă interesau ca să le semnez, pentru că nu
ştiam preţui însemnătatea lor, dar acum sînt departe de braţul poporului meu şi nu-l pot
ruga şi asculta, ca să mi le mai spună odată. Şi D-zeu ştie numai cîte aş mai potea auzi, şi
acuma a le însemna, deacă aş putea cutriera pe tot locul pe unde lăcuiesc fraţii români”.
3

4
5

Atanasie Marian Marienescu (1830-1915) Judecător, folclorist şi scriitor. Membru fondator al ASTREI.
A fost sprijinit de mitropolitul Andrei Şaguna în activitatea de strângere a folclorului. A purtat o
bogată corespondenţă cu marile personalităţi ale vremii, alături de care a participat, la Sibiu, în
1861, ca membru fondator, la înfiinţarea ASTREI. În perioada anilor 1862-1875 a publicat la Sibiu,
Viena, Pesta şi Oradea 11 lucrări istorice şi de folclor. După un manual de istorie realizat de el, în
Transilvania şi Banat s-a predat în şcoli 15 ani. A fost ales membru corespondent al Academiei
Române în 1877 (activ din 1881). Din 1880 a fost numit jude suplinitor la tabla Regeascã de la
Budapesta, vreme în care publică alte lucrări, printre care „Viaţa şi operele lui Petru Maior”.
Participă cu însu�leţire la toate acţiunile ASTREI. A fost căsătorit din 1865 cu Ana Brote (18461929), sora lui Eugen şi Aurel Brote din Răşinari. Este înmormîntat în Cimitirul Municipal din
Sibiu.
Ovidiu Bîrlea, Prefaţă, în volumul Atanasie Marian Marienescu, Poezii populare din Transilvania,
ediţie îngrijită de Eugen Bălan, Bucureşti, 1971, p. V.
Telegraful român, nr. 89 şi 90 din 9 şi 13 noiembrie 1857
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Aminteşte apoi exemplul lui Vasile Alecsandri pe care îl elogiază cu căldură. „Atîţea
seculi trecură din viaţa poporului român, şi în seculii de mai nainte, nimănui i-a căzut
aminte ca să culeagă poeziele poporului şi ca să le păstreze ca pe cel mai scump tezaur
al limbei şi literaturii noastre, zic, nimănui i-a căzut aminte pînă în deceniul trecut,
energiosului şi bravului Alecsandri, carele a făcut aceasta, barem şi numai pentru
poeziele poporale ale Moldaviei”. Marienescu doreşte să întreprindă şi el o culegere
a poeziilor din Transilvania, Crişana, Maramureş, Banat şi Bucovina şi pentru aceasta
solicită ajutorul conaţionalilor săi.
El solicită să se culeagă din toate speciile poeziei populare, „toate poeziile poporale
ce le cîntă, de ex. tradiţii ce ating religiunea, cum sînt colindele de la Crăciun, tradiţii din
viaţa poporului de pe timpul relaţiunilor lui cu turcii, tătarii şi ungurii etc., mai cu seamă
vor fi cîntecele strămoşeşti, adecă baladele lui, tradiţiuni despre bărbaţii poporului ori
din ce clasă ar fi, aşa cîntece de inimă amoroasă, cîntece despre natură, şi alte împrejurări, precum versuri de pe la nunte, versuri de preficilă (muieri, care pentru bani plîng
mortul) şi altele ce uşor se pot culege pe la şezători, danţuri, seceriş şi în alte ocasiuni”.
Marienescu dă şi cîteva indicaţii metodologice primordiale, care vor deveni curente
în folcloristica românească. El cere a se respecta forma autentică populară, adăugînd:
„Binevoitorul sprijinitoriu să le culeagă cum poate mai originale, să nu adauge de la sine
nimic, nici să le schimonosească”. Mai tîrziu, Marienescu se va abate de la acest principiu,
dar în numele altui principiu, care viza de asemenea forma autentică, plină şi rotunjită
după concepţiile de atunci. Marienescu cere apoi culegătorilor „să însemne provinţia,
districtul şi comunitatea pe unde s-a cules ca atare cîntec şi să-şi scrie bine numele său”.
Prin aceasta, el a încetăţenit în folcloristica românească preocuparea pentru aria de
răspîndire a produselor folclorice, element indispensabil pentru definirea unui tip sau
motiv folcloric. Aria permite explicarea particularităţilor operei folclorice. Marienescu
ar fi dorit să primească poezii poporale din Transilvania, Ungaria, Bucovina şi Banat.
Nu e mulţumit de materialul primit, pe care l-a inclus în cele două volumaşe de Balade
şi Colinde din 1859, care sînt primele colecţii de folclor tipărite în Transilvania. La publicarea acestor volume a contribuit financiar Andrei Mocioni. În prefaţa primei culegeri,
Marienescu a încearcat o periodizare a literaturii populare în funcţie de evoluţia istorică
(balada, de pildă, ar data din Antichitate). De asemenea constată unitatea culturală a
românilor, identificînd motive comune tuturor provinciilor. Colindele, primele tipărite
în folclorul românesc, sînt considerate tot de origine romană şi Marienescu le clasifică
în religioase şi lumeşti, distingîndu-le de cîntecele de stea.6
La sfîrşitul anului 1859 revine cu alte numeroase apeluri către intelectualii de la țară,
episcopi şi către personalităţi precum Andrei Şaguna şi Iosif Vulcan. Nici aceştia nu i-au
dat sprijinul cerut, cu excepţia lui Andrei Şaguna, care la sfîrşitul pastoralei pentru sărbătorile de iarnă din 1859 solicită clerului şi celorlalţi cărturari săi trimită diplomele „de
nobilitate” ale familiilor române, apoi „să adune poveşti şi cîntece populare şi... colinde.
Scopul meu este, ca diplomele familiilor române nobile fără osebire de religie să le adun
şi să le tipăresc într-o carte. Tot spre acest sfîrşit, voi să fac o adunare de poveşti şi cîntece
româneşti, ca într-o carte să le tipăresc. Iar colindele ce mi se vor trimite, le voi împărtăşi
cu literatul nostru domnul Marienescu, carele se ocupă cu tipărirea colindelor”.7
Nici roadele acestui apel nu îl mulţumesc şi se plînge de nepăsarea intelectualilor
6
7

Dicţionarul literaturii române. De la origini pînă la 1900, Ediţia a II-a, Bucureşti, 2002, p. 569-570.
O. Bîrlea, ibidem., p.XV.
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români. Revine cu un nou apel, Epistolă deschisă, în care cere să i se trimită numai materiale despre „datinile naţionale”. Marienescu va folosi şi alte prilejuri de solicitare a
culegătorilor. Aflînd că Iosif Vulcan va face o călătorie în nordul Transilvaniei, îl roagă
printr-o scrisoare, să îndemne preoţii şi învăţătorii din Maramureş şi Satu Mare să-i trimită „numai balade, poveşti şi datine”, propunîndu-i lui Vulcan să recurgă şi la „damele
române” care ar putea lucra cu succes cu femeile din popor. E întîia chemare prin care
se solicită şi o colaborare feminină în culegerea folclorului.”8
Cei mai mulţi culegători se recrutează din Banat, cum era şi firesc, fiind mai apropiaţi
de judecătorul de la tribunalele din Lugoj, Oraviţa, apoi Timişoara. Mai bine de o treime
sînt învăţători, cam o şesime preoţi, ceilalţi sînt profesori, avocaţi, studenţi, funcţionari etc.
În domeniul metodologiei, Marienescu are meritele unui deschizător de drumuri,
fiind primul care s-a preocupat consecvent de locul de provenienţă a bunurilor folclorice şi de informatori, de diferenţierea lor în funcţie de talent, şi totodată primul care a
scris o biografie de informator. Într-un articol, sublinia importanţa cîntăreţilor populari: „trebuie să scrutăm şi studiem istoria şi tradiţiunile de a putea afla date şi a face
istoria poeziei poporale şi a cîntăreţilor poporali pentru că aceasta e o parte esenţială
a literaturii române.”9
Marienescu a cules şi multe informaţii despre datini, pe care le-a publicat în Familia şi
în volumul Cultul păgîn şi creştin. Atît datinile cît şi basmele, publicate cu comentarii sub
titlul Descoperiri mari în povestele (basmele) românilor în Albina (1871-1874), sînt interpretate
în sensul stabilirii a cît mai multe corespondenţe între mitologia română şi cea romană. 10
Prin colaborările sale la revistele din Ungaria, cu texte, studii şi recenzii la lucrările
de folclor românesc, el a făcut cunoscut stadiul cercetărilor în domeniul folclorului. În
ciuda faptului că Marienescu a „cores” textele folclorice, culegerile sale sînt însemnate
atît pentru rolul lor istoric, cît şi pentru valoarea unor piese care n-au mai fost atestate
ulterior (baladele Vizercan şi porumbul, Ştefan Vodă şi Vlădica Ion, Ileana din Ardeal, unele
din ciclul Novăceştilor, colindele Soarele şi porumbeii, Mireasa, Dorul Murgului).
Întreaga colecţie de lirică populară a lui Marienescu a rămas nepublicată. Volumul
întocmit din acest material, intitulat Poezii populare din Transilvania, a apărut postum, în
1971, sub îngrijirea lui Eugen Blăjan, cu o prefaţă de Ovidiu Bîrlea. Cele mai multe cîntece
provin din Banat şi Crişana și, în mai mică proporţie, din restul Transilvaniei. Colecţia lui
Marienescu a depăşit prin aceasta caracterul strict transilvănean. În paginile 555-556.
ale volumui putem citi o culegere din oraşul Giula a lui Vasile Stănescu:
Dorul Murgului
La fîntîna soarelui
Florile dalbe!
Pe sub poala muntelui,
Fată dalbă
cai adapă;
8
9

Ibidem.; Familia, 1874, p. 85-86.
Atanasie M. Marienescu, Schiţă istorică despre poezia poporală şi cîntăreţii poporali la maghiari,
germani şi în parte francezi, în „Familia”, 1866, p. 441.
10 Maria Berényi, Activitatea folcloristică şi etnografică a lui Atanasie Marian Marienescu (1830-1915),
In: „IZVORUL Revistă de etnografie şi folclor”, Nr. 26, Red. Emilia Martin, Giula, 2005, p. 3-13.

I ZVORUL

8
Albul bea,
Dar murgul sta.
Fetişoara-mi grăi:
– Nu ştiu, murgului ce-a fi,
Sau e iarba şovăroasă,
Sau e apa puturoasă ?
Murgul, cînd o auzea,
Prinse iute şi-l grăia.
– Nici mi-i iarba şovăroasă,
Nici mi-i apa puturoasă,
Ci mi-i inima zdrobită
Cînd te văd aşa chitită.
Fire-aş floare să mă puni
Întră flori, printre cununi.
Fire-aş vînătă vioară,
Să mă ţîni în gurişoară;
Sau de-aş fi un voinicel,
Să mă ţîni de bădicel,
Să mă laşi pe pieptul tău,
Să-ţi şoptesc eu dorul meu!
Fetişoara se mînia,
Şi pe murgul blăstăma:
– N-ai fi floare de cunună,
Ci venin din mătrăgună.
N-ai fi tu nici voinicel,
Ci să fii un deluşel.
Cîte doruri sînt c-a tale,
Să se facă pietri grele,
Cîte doruri sînt c-a mele,
Să se facă stropi de miere
Printre buze subţirele
De-a gusta badea din ele !
Murgul sta, nu se mişca,
Ca un deal mi se-mpietrea.

Folclorul revistelor Familia și Șezătoarea
Literatura popular a ocupat, timp îndelungat, un loc de frunte în presa românească
din Transilvania şi Ungaria. Pe meleagurile noastre au fost răspîndite şi cunoscute mai
ales revistele redactate de către Iosif Vulcan Familia şi suplimentul pentru sate, Şezătoarea, apărute la Pesta apoi la Oradea. Ambele au îmbrăţişat ideea de popularizare şi de
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Frontispiciul revistei Familia
valorificare a creaţiilor folclorice. Fiind
un remarcabil organizator, Vulcan reuşeşte să adune în jurul revistelor sale
un mare număr de folclorişti, ca Grigore
Silaşi, 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.
Sub raportul interesului pentru folclor, Vulcan a avut predecesori în Transilvania pe Timotei Cipariu şi pe nestorul
presei româneşti ardelene, George Bariţiu. Acestora le revine primatul preocupărilor pentru literatura populară în
Transilvania, ambii cerînd a se culege
cîntecele şi poeziile populare.
Culegeţi cîntecele – se adresa Bariţiu
folcloriştilor –, neschimbate, neatinse,
aşa cum se află în gura poporului în
munţi, în văi, la şesuri. În cîntecele, în
povestirile, în jocurile, obiceiurile şi

George Bariţiu
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ţeremoniile unei naţii 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.”11 În raporturi de strînsă
prietenie cu el, Timotei Cipariu, animat de acelaşi gînd, încurajează şi el culegerea de
folclor literar.
În climatul favorabil investigaţiilor în domeniul artei populare mai intervin şi alte
elemente. Capitala Ungariei devenise un centru destul de frecventat de tineretul roman, plecat la studii în afara Transilvaniei. Precum mai sus aminteam, din Budapesta,
At. M. Marienescu adresează apeluri cititorilor, mai ales preoţilor şi învăţătorilor, să- i
trimită poezii populare. Au fost solicitaţi şi studenţii români din capitala Ungariei, ca
să culeagă folclor în satele lor de băştină. Acestea şi alte circumstanţe favorabile au
stimulat îndeajuns pasiunea lui Iosif Vulcan pentru folclor, dragostea pentru poezia
populară, exprimată mai tîrziu în unele articole, studii şi cuvîntări ocazionale.12
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.
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.”13
De asemenea, 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, chiuiturile din Maramureş înregistrate de Teodor Michnea, cîntecele de jale 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.
De o amplă cercetare se bucură în cercul Familiei şi Şezătorii doinele, cîntecele şi
strigăturile. Poezia lirică se ştie că exprimă mai direct şi mai spontan sentimentele şi,
în măsura în care poezia populară se datorează maselor, ea exprimă în condiţii optime
specificul sufletului colectiv.
Dintre poeziile apărute în revistele lui Vulcan, unele au un conţinut social ca: doinele
11 Vasile Netea, George Bariţ. Viaţa şi activitatea sa, Bucureşti, 1966, p. 142.
12 Din acestea amintim: Vasile Alecsandri, cultivatorul poeziei populare, în Familia, 1865, nr. 1, p.105106.; Atanasie Marienescu, culegător de poezie populară, în Familia, 1867, nr. 3, p.449-450.; Poporul
român în poezia sa, în Familia, 1869, nr. 5, p.373-375.; Cîntecele haiduceşti, în Familia, 1871, nr. 33,
p.385.; Pregătire la înfiinţarea unui teatru naţional, în Familia, 1876, nr.12, p.493-495; 505-508.
13 Familia, 1883, p. 232.
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haiduceşti, cele de cătănie şi de înstrăinare, altele se remarcă prin conţinutul lor erotic
îmbinîndu-se adesea într-un armonios ansamblu de sentimente greu de încadrat în
tipare dinainte stabilite.
Sute din paginile revistei Familia sînt dovezi ale atenţiei acordată 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 Şezătorii, de o valoare inestimabilă, puţin cercetată şi sistematizată pînă în prezent,
cuprinde pagini despre ocupaţii, port şi ţesături, obiceiuri şi datini la naştere, nuntă,
moarte, 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, că, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, folclorul se bucură de
o atenţie sporită: atît din punct de vedere ideologic cît şi al culegerilor. În domeniul
preţuirii şi valorificării patrimoniului popular, momentul Familiei şi Şezătorii 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 şi literatură, Gazeta Transilvaniei,
Telegraful român, Familia şi Şezătoarea 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 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.
Deşi Iosif Vulcan nu a fost folclorist
sau culegător de folclor, dragostea nemărginită faţă de creaţiile populare îl
îndeamnă să-şi exprime părerea despre
rolul hotărîtor al acestora în literatura şi
cultura naţională, formulînd cîteva idei
demne de remarcat.
Vulcan sesizase de timpuriu şi faptul
că folclorul constituie un mijloc prielnic
de atestare a vitalităţii şi mîndriei naţionale. Creaţiile populare sînt apreciate
Iosif Vulcan
apoi pentru valoarea lor de document
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istoric. „Poezia populară e istoria unei naţiuni. Ea ne conservă tradiţiunile, moravurile
şi datinile poporului, faptele sale glorioase, bravurele, luptele, învingerile acestuia.”14
Familia şi-a continuat activitatea în admiraţia ce i se arăta ca celei mai „bătrîne” şi
mai trainice publicaţii pînă în 1906, cînd, la 31 decembrie, cu ultimul număr din acel
an, şi-a încetat apariţia.15

Culegeri folclorice în foile și calendarele poporale ale lui Dimitrie
Birăuțiu, proprietarul Tipografiei „Poporul român” din Budapesta
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Budapesta a dispus de o presă activă, care
a avut o arie largă de acţiune în comunitatea românească din Ungaria şi Transilvania:
politică, social-economică, culturală şi literară. Ea a modelat conştiinţa publică românească în spiritul valorilor culturii româneşti şi al marilor aspiraţii de libertate şi unitate
naţională. Influenţa presei din capitala Ungariei asupra spiritului public românesc a avut
un rol educativ imens prin formarea unor curente de opinii culturale sau politice. Funcţia
naţional-culturală a presei româneşti din Budapesta a dobîndit aspecte particulare de
la un organ de presă la altul, în funcţie de timp şi de conjuctura politică.
Către sfîrşitul secolului al XIX-lea, şi la Budapesta revistele poporale se înmulţesc
considerabil şi, pe lîngă cele de interes general, enciclopedic, apar şi altele, care îşi diversifică profilul (pedagogic, literar, agricol, economic), care se adresează unor anumite
cercuri de cititori. Revistele poporale au o mare importanţă. Pe lîngă potenţialul cultural
(contribuţii literare, articole legate de economie şi ştiinţă, comentarii politice, etnografie
şi folclor, însoţite de o iconografie de o valoare incontestabilă), revistele acestea luptă
pentru păstrarea limbii, portului şi datinilor strămoşeşti. Au valenţe educative, fiind un
mijloc de cultivare a valorilor culturii naţionale. Însemnatatea acestora constă tocmai
în faptul că au fost publicate pentru mase largi de cititori, care acum făceau primii
paşi spre o viaţă culturală naţională, răspîndind lumină şi grai românesc în cele mai
îndepărtate sate şi cătune.
În multe localităţi au început să se adune creaţiile folclorice. Aceste culegeri au fost
publicate în revistele române apărute la Budapesta, Arad, Oradea, Timişoara, Lugoj,
Cluj, Sibiu ş.a. Dintre acestea prezentăm poezii populare culese în Giula de învăţătorul
Sabin Dragomir şi publicate în Poporul român din anii 1903-1904.
Chiuituri din Giula, de cari strigă feciorii în joc
Feciorul care nu strigă
Facă-i-se gura strîmbă.
C-a mea ştiu că nu s-a face,
Că eu strig cîte ştiu toate.
Strigă, strigă, măi Ilioane,
14 Iosif Vulcan, Poporul român în poezia sa, In: „Familia”, 1869, nr. 32, p. 373.
15 Maria Berényi, Folclorul revistelor Familia şi Şezătoarea, In: „IZVORUL Revistă de etnografie şi
folclor”, Nr. 27, Red. Emilia Martin, Giula, 2006, p. 3-16.
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Nu te uita la cocoane.
Că ţi-s-a-nstrîmba gura,
Şi te va urî mîndra.
Faceţi-mi un pic de loc,
Să v-arăt un frumos joc.
Faceţi-mi un pic de larg,
Să v-arăt cine mi drag.
M-a făcut mama subţire,
Să fiu drăguţ la copile.
M-a făcut mama înalt,
Să fiu la copile drag.
Feciorul fără musteaţă,
El sărută cu dulceaţă.
Iar feciorul mustecios,
Cînd sărută, face pliosc.
Ce-i în lume locomos?
Banu şi uomu frumos.
Ce-i în lume cu plăcere?
Om frumos şi cu avere.
Frunză verde de săcară,
Unde-ai fost bădiţ-asară?
Frunză verde de susău,
La Ana-n pîrău rău.
Ciudă-mi de omu prost,
Că mă-ntreabă: unde-am fost?
Nu vede, sară-i ochii,
C-aşa umblă tinerii
Pe vremea cărăturii.
Stau feciorii să se bată
Pentru-un săcueţ de fată.
Staţi feciori, nu vă bateţi.
Că mai vine-un săcuieţ
Şi-ţi juca după coteţ.
Nevasta, care-i nevastă,
Slobodu-i să se iubiască
Şi cu unul şi cu altul,
Numai să n-o ştie satul.
Şi cu altul şi cu mine,
Numai să n-o ştie nime.
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Cîtu- i lumea pe sub soare,
Nu mi drag ca-n şezătoare,
Cînd se stinge lumina,
C-atuncia-i dulce gura.
Da nu-i dulce cum să fie,
Ca struguru cel din vie,
Da nu-i dulce cum se cere,
Ca faguru cel de miere.
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În perioada dualismului, alături de şcoli şi asociaţii culturale, românii din Banat şi Crişana
dispuneau şi de o presă cu arie largă de acţiune. Ea a modelat conştiinţa publică românească în
spiritul valorilor culturii româneşti şi al marilor aspiraţii. Din anii ’70 al secolului al XIX-lea apar

Femeia, care-i femeie,
Nialcoşă-i ca şi-o scînteie.
Umblă trasă ca o strună,
Poalele pe dînsa sună.
Poalele ei ca mătasa
Şi sînt albe ca şi neaua.
Uiuiu
Bunu-i puiu,
Da-i mai bună găina
Gătită de vecina.
Du-mă Doamne şi mă pune,
Unde-i vinarsul de prune
Şi crăşmaru dus în lume.
Du-mă Doamne şi mă lasă,
Unde-i vinarsul pe masă
Şi crîjmăriţa frumoasă.
Fata popii cea mai mare
Şede-n şură face-amnare.
Cea mai mică le cîrligă,
Şi le dă pă mămăligă.
Alături de revistele poporale la ridicarea nivelului cultural al maselor, îndeosebi a
celor din mediul rural un rol important au jucat calendarele. Dincolo de materialul
calendaristic, ele, de regulă, au conţinut şi texte literare şi cunoştinţe ştiinţifice. De
asemenea, au fost inserate sfaturi practice. Apariţia calendarelor a fost una continuă în
capitala Ungariei de-a lungul secolului al XIX-lea.
După o lungă întrerupere, o mare răspîndire a cunoscut Calendarul Poporului român,
editat de redacţia gazetei respective şi de succesoarea ei (1903-1918). Calendarul Poporului
român are un profil enciclopedic. Conţine versuri şi proză, evocări istorice, comentarii politice,
cronici ştiinţifice şi culturale, informaţii şi reportaje despre activitatea românilor din Ungaria
şi, fapt important, despre viaţa politică, socială şi culturală din România. Pentru românii din
Transilvania, el a constituit un mijloc de cultivare a limbii şi de cunoaştere a valorilor culturale
naţionale. Aceeaşi editură a pus în circulaţie şi un Calendar de buzunar (1917-1918).
Calendarul Foii ilustrate (1904-1914) şi Calendarul Cucului (1908-1910) au fost iniţiative
ale foilor respective.16
16 Maria Berényi, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea, Giula, 2000, p. 67-68.

Foaia ilustrată

Calendarul Cucului

foi de familie propriu-zise, adresîndu-se unui public numeros şi foarte diferit, de la intelectuali
şi orăşeni pînă la ţărani. O caracteristică a acestor periodice este determinată de însăşi intenţia
redactorilor şi proprietarilor lor de a oferi o lectură plăcută şi instructivă în familie. Mai toate
au un caracter de almanah, de album familiar şi familial. Cu timpul apar foi cu caracter politic,
se întregeşte aria cu reviste şcolare şi bisericeşti.
Presa, ca şi cartea, îşi putea realiza funcţia cultural-naţională (inclusiv apărarea şi afirmarea limbii române) numai cu condiţia răspîndirii (circulaţiei) sale cît mai largi. Întreaga presă
românească din Transilvania şi Ungaria era intens solicitată de categorii variate de cititori:
intelectuali, meseriaşi şi mulţi ţărani. În afară de abonamente presa ajungea la cititori şi prin
mijloacele de difuzare în masă: reuniunile de lectură, casinele şi bibliotecile publice. În cadrul
acestor societăţi se puteau citi, consulta foile apărute. Au existat condiţii foarte prielnice pentru
un contact direct, permanent şi de mare amploare cu presa românească. Acest contact a fost
profitabil pentru românii din Ungaria de azi, nu numai prin ideile puse în circulaţie, ci şi prin
limba jurnalelor şi calendarelor respective.
Societăţi de lectură şi casine au funcţionat în mai multe localităţi ale noastre în secolele XIXXX : Societatea de lectură (1872) – Cenadul-Unguresc; Reuniunea de lectură (1885) – Otlaca; Societatea
de lectură (1887) – oraşul-mare românesc Giula; Societatea de lectură (1889) – oraşul-mic românesc
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Giula; Societatea de lectură mixtă (1892) – Chitighaz; Reuniunea de lectură „Concordia” (1900) – Pocei;
Casinoul de lectură (1903) – Jaca; Cercul de lectură (1903) – Apateu.
În toate se citeau revistele şi calendarele apărute, printre care şi acelea redactate şi editate
de D. Birăuţiu din Budapesta. 17
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Mai jos prezentăm poezii populare culese în Chitighaz, Giula, Giula-Vărşand, Cenad,
Seghedin şi Otlaca, pe care le-am adunat din revistele Poporul (Budapesta)18 şi Tribuna
Poporului (Arad).19
Publicarea acestor creaţii folclorice, credem noi, are un rol documentar.

Poezii populare din localitățile românești din Ungaria de azi
apărute în presa românească din secolul al XIX-lea
și începutul secolului XX
Cele mai multe reviste româneşti din Transilvania şi Ungaria se adresau locuitorilor din
mediul sătesc, cu intenţia de a contribui la educaţia lor politică, culturală şi economică.
În toate, o atenţie deosebită era acordată folclorului. Cunoscîndu-şi folclorul, românii
îşi pot cunoaşte mai bine limba, datinile, obiceiurile, întreaga fizionomie spirituală. Prin
urmare, se tipăreau cîntece de cătănie, balade, doine, colinde, ghicitori, anecdote versificate, basme şi poveşti. Au cultivat şi întreţinut în rîndurile cititorilor interesul pentru
folclor. Pentru conservarea folclorului literar se recomanda învăţătorilor şi preoţilor să
culeagă poveştile, basmele, tradiţiile, legendele, proverbele
şi poeziile populare, dîndu-se şi indicaţii. Ioan Pop
Reteganul în 1886 a publicat în Gazeta Poporului
(Timişoara) un articol dedicat importanţei şi
semnificaţiilor literaturii folclorice, articol
urmat, în anul următor de o Programă
pentru adunarea materialului literaturii
populare, care conţinea un chestionar
folcloric cu 55 de întrebări.
Locuitorii satelor noastre s-au abonat la cele mai importante reviste
româneşti sau le-au citit în cadrul
societăţilor culturale şi a cercurilor
de lectură. Prin urmare, mai ales
preoţii şi învăţătorii, dar şi junii
economi erau la curent cu aceste
apeluri de adunare a creaţiilor folclorice. Rezultatul a fost că, în multe localităţi, au început să se adune
creaţiile folclorice. Aceste culegeri au
fost publicate în revistele româneşti
apărute la Budapesta, Arad, Oradea,
Timişoara, Lugoj, ş.a.
Ioan Pop Reteganul
17

Maria Berényi, Gazetele şi calendarele poporale ale lui Dimitrie Birăuţiu, proprietarul Tipografiei
„Poporul român” din Budapesta, In: „IZVORUL Revistă de etnografie şi folclor”, Nr. 31, Red. Emilia
Martin, Giula, 2010, p. 3-25.

Revista Tribuna poporului
18 .Poporul (Budapesta). Foaie economică pentru popor. Apare săptămînal (1893-1919) sub direcţiunea lui Desideriu Bombay, avînd ca redactor pe Gheorghe Alexici, care semna uneori cu pseudonimul Popa Coresi. Gazeta oferea pentru ţărani cunoştinţe practice din domeniul agriculturii.
În revistă textele folclorice ocupau un loc de frunte. Nu lipseau nici rubricile literare şi politice.
Mai tîrziu, Poporul, a devenit ediţia românească a sistemului editorial Földművelődési Értesítő.
19 Tribuna Poporului (Arad) apare între anii 1896-1912. Redactorul responsabil a fost Ioan Russu
Şirianu. Ziarul este înfiinţat de vechii „tribunişti” şi de fruntaşii arădeni ai Partidului Naţional
Român. Semnează articole de fond Vasile Lucaciu, Vasile Mangra, Ion Russu Şirianu ş.a. Partea
literară conţine poezie, proză, teatru, istorie şi critică literară, literatură populară, studii şi articole
despre folclor, traduceri din literatura străină. Este meritul Tribunei Poporului de a fi publicat
primele versuri ale lui Lucian Blaga şi de a fi răspîndit în Transilvania opere ale scriitorilor români
de dincolo de Carpaţi.
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Poesii poporale din Cenad
(Culeasă de: Romul Luţai din Cenad)
Cine draci o mai văzut,
Fată mare fecioriţă,
Scrisă-i roabă la temniţă:
Joi o scris’o,
Vineri o duso,
Sîmbătă în fore o pus’o.
Duminecă ea s’o rugat:
Căpitan peste temniţă!
Slobozi-mă la uliţă,
Doar’ oi vedea o rîndunea,
S’o trimit la maică-mea.
Să nu ‚mi poarte hainele!
Nici le poarte nici le ţie,
Ci le facă o tiliguţă,
Şi le scoată la uliţă;
Şi le dee foc şi pară,
Să meargă fumu pe ţeară.
Se audă maicele,
Să nu’şi dee fiicele,
Cum m’o dat maica pe mine.
După un negru de rumân,
De frică să ‚i zic jupîn.
Da jupîn eu nu-i pot zice,
Zice-ia boala să-l mînce,
Că n’are mălai să mînce.
Nici de dulce să se spurce.
Nici sare în sărăriţă
Cît să sere o chisăliţă.
În cămară ‚i ca afară,
Pe poliţă ca ‚n uliţă.
[Tribuna poporului,1898, nr. 181.]
Poesii poporale din Cenad
(Culese de I. Funariu, preparand)
Locui bun moşia-mi place
Cu urgia n’am ce face.
De mi-ar fi mîndruţa dragă,
N’aş bea vin, numai tot apă ;
Vinul beau, ca să mă ‚n băt.
Răchia, ca să n’o văd.
Frunză verde pom brumat
Spun mîndră, că te-am lăsat,
Că şi-asară-am fost la voi,
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Cînd erai, şezînd cu doi
Cel-ce şedea lîngă tine
A fost prietin bun cu mine,
Cel-ce şedea mai departe
Juram, că ţie ţi-e frate.
Ce şezi? bade cît colea
Cu inima aşa rea,
O gîndeşti să strici pe-amea?
Inima mea nu-i din piatră
Să se strice dintr’o dată,
Inima mea nu-i de fag
Să se strice de-al tău drag,
Inima mea nu-i de spine
Să se strice pentru tine.
[Tribuna poporului, Arad, 1898, nr.196.]
Poezii poporale din Otlaca
Hai mîndră şi n’e iubim,
Că noi bin’e ne lovim
Şi la uăt’ şi la sprîncen’e,
Ca doi păunaş la pen’e
Trece bade pă boltiş,
Tăvălind şi tîrăiş,
Cu cizmele vicsluite,
Cu izmen’e neplătite.
Bat-o dracu pă Tomina
Că ie face tătă vina.
Batăr ce pt’ere-n Şiclău,
Tăt pă Paicoş îi zirău.
Că dăcînd ăs pă pămînt,
Aşe fugă nu văzui.
D-aşe fugă şi lupiască,
Ca dîn viţa Botoşască.
Da dacă-i văzui fujind,
Mă dădu-i cu ii în rînd.
Io mă duc, codru rămîn’e,
Frunza plînje după min’e.
După dracu plîngă n’ime,
Că dac-oi pica la rău,
Că destul oi plînje eu.
[Poporul, 1899, nr. 23, 26, 40]
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Colinda Crăciunului
(Chitighaz, culeasă de ţăranul Moise Olar)
Doamn’e, Isuse cristoase,
Tu eşt’i noauă zori frumoase
Şi raze prea luminoase.
Din ceruri te-ai pogorît,
Din fecioară t’ai născut,
Cu oamen’i ai petrecut.
Pentru-a lui Adam greşală
Toată lumea fu-n perzală.
Adam dacă a greşit,
Domnul din raiu l-a gonit.
Şi în poarta raiului
A pus para focului,
Acolo să străjuiască
Şi pe Adam să-l opriască,
Pe Adam şi pe Eva,
Căci a călcat porunca.
Adam afară fiind
Cu amar tare plîngînd
Şi cătră Eva zicînd:
„Of, amar Eva şi ţie,
Tu-mi făcuşi aceasta mie,
De pe Domnul meu perdu-i
Şi din raiu mă izgoni!”
[Poporul, 1900, nr. 1.]
Poezii poporale din Giula-Vărşand
(Culese de: Vasile Bătrîn, econom)
Mîndruliţa mea lăsată,
Vin sărută-mă odată,
De cînd nu m-ai sărutat,
Buzele mi s-au uscat;
Sînjele s-a făcut apă,
Inima din min’e creapă,
Bin’e mi-o fost mie-o-odată.
Du-t’e bad’e-n drumul tău,
Că şt’iu că nu-i fi al meu.
Du-t’e bad’e-n Marţi seara,
Că şt’iu că nu mi-i lua.
Cîtu-i lumea şi ţara
Nu-i drăguţă ca şi-a mea,
Ochii ca două steluţă

I ZVORUL

21
Şi sprîncene’ele n’egruţă.
Are buze subţirele,
Întocmit’e dup-amele.
Mîndră pentru-a ta guriţă,
Umblu seara pe uliţă,
Pe t’ină, pe vreme bună,
Pe-ntuneric şi pe lună.
[Tribuna Poporului, 1901, nr. 219]
Poezii poporale din Giula-Vărşand
(Culese de: George Ohicit, june econom)
După nor, vine senin,
După Dragoste pelin,
Amor mie şi suspin,
Lacrimile vale-mi vin.
Vale-mi vin, vale să varsă,
Vai in’ima mea cea arsă,
Pentru t’in’e dulce gură;
Că eu pînă nu iubeam
Şedeam şi mă odihneam,
Unde mă culcam dormeam;
Dar acum mă culc plîngînd
Şi mă scol tot suspinînd
Şi perna mea dimineaţa
O aflu rece ca gheaţa.
Singurel mă gîndesc eu:
Că nu-i apă dîn părău,
Ci sînt lacrimi d-ale mele,
Vărsate în somn cu jele.
Mîndra mea din Chitighaz
Mult m-aşteaptă la pîrlaz,
Cu puiuţul fript în poală
Cu răt’ia subsuoară.
Mîndra mea ieie-t’e dracu,
Pentru t’in’e să-mi pun capu?
Dar eu capul nu mi-oi pun’e,
Că mai sînt ca t’in’e-nlume.
Busuioc cu creangă-n jos
Erai bad’e mîn’ios?
Busuioc cu bociulie
Nu-mi pasă de-alui mîn’ie;
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Numai una e cam rău,
C-a şt’iut năravul meu,
Numai una mi-e cam jele,
C-a şt’iut vorbele mele.
[Tribuna Poporului, 1901, nr. 239]

Nu ca şi alţi mulţi în lume,
Dară nu pîn la luare.
Că iubesc mulţi feciori tare
Te iubesc, nu te hulesc.
Cînd mai bine se iubesc
Atunci se despărţesc.

Poezii poporale din Giula-Vărşand
(Culese de: Petru Bozgan, june corist)

Eu mîndruţă te iubesc
Că nu-s floare de ovăs
Să iubesc şi iar să lăs.
Ci i-os floare de susei
Ce iubesc vreu să şi ieu.
Te iau mîndră ţi-am zis ţie,
Cînd mă iubei tu pe mine.
Cînd mă iubei pe de-ascuns,
Cîţi ne-au văzut toţi ne-au spus,
Ne-au spus către maică-ta,
Să ne strice dragostea.
Nici măta n-are ce face
Dacă nouă aşa ne place:
Să fiu vara cu drăguţă
Şi iarna cu nevăstuţă.

Rele zîle-am ajuns doamn’e
Că toat’e fet’ele-s doamn’e,
Cu prime şi cu barşoan’e,
Mai ales în sărbători
Cînd să-nbracă în culori.
Şi de sus pînă-n pămînt
Toat’e-s aur şi arjint.
Cu-acele ele-s făloase,
Dar cu acul nu şt’iu coase.
Şi de lucru-s îndoioase.
Voioase-s fet’ele tare,
Că trecu Crăciunul mare
Ş-apoi vin cîşlegile,
Să mărită fet’ele.
Sărace fetiţele,
Cum aşt’ept Cîşlegile
Doar peţitori li-or ven’i,
De la părinţi de-or porni.
Că s-or săturat acuma;
Că şi-or petrecut fet’iia.
Fet’iia tare-i urîtă
La fetiţa învechită
Dar la fata tinerică
Îi ca şi o floricică,
Ce-nfloreşte pe răcoare
Şi nu-i ajunsă de soare,
Ce-nfloreşte la pămînt
Şi nu-i ajunsă de vînt.
Tu fetiţă tinerică
Iubeşte-mă-n sărbători,
Că n-oi fi ca alţi feciori
Cînd să te iubesc mai bine
Eu să mă despart de tine.
Auzi lele ce-ţi grăiesc
Dacă vreai să te iubesc,
Te iubesc eu mîndră bine,

Mîndră, mîndruliţa mea
Mîndră eşti la maică-ta,
Mîndră-i fi nevasta mea.
[Tribuna Poporului, 1902, nr. 8]
Poesii poporale din Seghedin
(Culese de: Georgiu M. Marosi, silvanist)
Foaie verde cucuruz,
Ştii tu mîndro ce ţi-am spus,
Cînd eram la voi la vie,
Că mă duc la cătănie
Iară tu’m ziceai aşa :
Mergi bădiţă unde-i vrea,
Căci eu tot te-oi aştepta,
Pînă te vei reînturna.
Păsărică, pasărea
Sboară pîn’ la mîndruţa,
Şi spune-i , vieaţa mea”
Spune-! că-’s la Seghedin
De unde doi ani nu vin,
Dar de vezi că se ‚ndoieşte,
Cântă-i una şi porneşte.
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Că-i va veni ei în minte,
Cuvîntul de mai ‚nainte,
Da pîn’ s’a mai cugeta,
Va trece curta culmea.
Busuioc crescut pe deal
Am o mîndruţă ‚n Ardeal,
Ca o floare din pahar,
Iară alta în cîmpie
Ca o floare ‚n pălărie.
Suflu rupt şi lăpădat,
Mîndruliţa din Bănat,
Şi au pus gînd de măritat
Dup-’un tiner mai găzdac,
Iar acum de bucurie
Sare cîntînd prin chilie
Şi flueră-a sărăcie.
Foaie verde de gutii,
În zădar mîndro te ţii,
Că dispui cu-atîtia mii,
Că miile nu-s a-tale
Că-s a băncii Lipovane,
Deci grăbeşte te mărită
Pînă mai ai miile,
Căci de ie vei risipi,
Ca fată ‚i îmbătrîni,
Şi nime nu te a mai cere,
Ne-avînd minte nici avere.
[Tribuna poporului, 1903, nr. 20.]
Fata bărbată
(Culeasă de Sabin Dragomir, învăţător în Giula)
Ştiţi că iarna pe la sate
Femeile-n şezătoare
Se petrec, torcînd fuioare.
Şi cam pe la miez de noapte,
Prin întuneric de moarte
Cătră casă grăbesc toate.
Însă una mai fricoasă,
Grăbind tare cătră casă,
Vede ceva în negreaţă.

I ZVORUL

25
Cugetînd că-i om din sat
Şi pe cale a-nnoptat,
Ea astfel l-a salutat.
„Bună sara om cu pipă”
Omul nu zîce nimică,
Şi ea stă lemnită-n pripă.
“Or nu-i om, cîne să fie?
De nu-mi dă răspuns el mie,
Or e drac? – Şi n-am tămîie.
Ne ho! ne ho! dut’ la dracu,
Grabă-mi şi-i aşternut patu.”
Strigă ea, de sună satu.
Dar văzînd că nu clăteşte,
Ea stă-n loc, schimbînd la feţe
Şi era pe loc să-ngheţe.
N-a fost drac, nici cîne mare,
Ci-o tufă lîngă cărare.
Atunci ea, cu-o gură mare:
„Ai, trăznite-ar tufă naltă,
Alt-ar fi murit îndată,
Dacă nu-i, ca io bărbată.”
[Poporul, 1903, nr. 31]
Doine cătăneşti
(Culese de Damian lovan, caporal în Seghedin)
Mie cucu mi-o cîntat:
La tabără de plecat.
Mie cucu mi-o horit
La tabără de pornit.
De cînd de-acasă am plecat
Pită caldă n’am mîncat,
Numai prefont nesărat.
Cînd e seara la cinat
Nu pot cina de oftat.
Stau în coate răzimat
Şi plîng ca pruncu ‚nfăşat.
Mîndră, mîndra draga mea,
Ajungă-te jelea mea,
Să te-ajungă-un dor şi-un drag
Să şezi toată ziua ‚n prag.
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Cu un fir băgat în ac,
Şi tu să nu poţi împunge,
Pînă nu suspini şi-i plînge;
Și tu să-ţi aduci aminte
De-ale noastre dulci cuvinte,
Ajungă-te un dor şi un drag
Să şezi toată ziua ‚n prag.
Cînd o fi pe la ujină
Să te-aprinzi ca o lumină.
[Tribuna, Arad, 1907, nr. 155]
Poezii poporale din Seghedin
(Culese de: Damian Iovan, căprar în Seghedin)
Auzi maică toba ‚n sat
Cum sună de supărat?
Că ficiorii din şirag
Au să meargă toţi sub steag !
Toba-mi sună chiar şi mie
Să mă duc în cătănie.
Frunză verde măierană
Mă luă neamţul cătană,
Frunză verde frunză ‚n două,
Io’s maică, răcrută nouă.
Frunză verde frunză ‚n patru
Io’s cătană la ‚mpăratu.
Şi, nu te maică supăra
Că mă duc din casa ta,
Voiu mere ‚n casă de zîd
Şi-oi mînca prefunt plîngînd,
Dar prefuntu-i nesărat
Din picioare frămîntat!
Rău mă doare ‚n pîept şi ‚n spate
De curele ‚ncrucişate,
Rău mă doare peste şele
Că m’a strîns neamţu-’n curele,
Rău mă doare ‚n umeri zău,
Puşca-i grea, borneu’ i greu
De la patru pîn’ la zece,
Puşca pe umeri îmi zace !
Fără pită, fără sare,
Tot cu puşca pe spinare,
Cine vrea ca să trăiască
În veci să nu cătănească,
Roage-se lui Dumnezeu
Să nu calce ‚n drumul meu.
Oh, vai, inimuţă dragă
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Spune-mi de ce eşti beteagă,
Eşti beteagă de şedere
Ori de doru mîndrii tale.
Nu-s beteagă de şedere
Nici de dorul mîndrii mele,
Ci’s beteagă neîncetată
De vreme că nu se gată,
Doamne, cum ţi-aş mulţumi,
De mi-ai găta zilele
Şi mi-ai scurta ciasurile.
[Tribuna, Arad, 1907, nr. 187]
Poezii poporale din Otlaca
(Culese de: Petru Ardelean din Otlaca)
Aseară fusei pe coastă,
Mîndră, lîngă casa voastră,
Şi-auzii pe maică-ta
Că ea nu poate cina
Să teme că te-oi fura,
Mîndră, mîndruliţa mea,
Spune tu la maică-ta
Să mănînce cît de bine
Că eu nu te fur pe tine,
Că eu ginere i-oi mere
Cînd pe pămînt or fi stele,
Şi-n cer s’or tăia nuiele
Ia mîndruţo, seama bine
Şi te uită p’îngă tine
Să nu iubeşti om stricat
Că pe multe-a înşelat
Şi pe toate le-a lăsat.
Şi ia seama, mîndră, bine
Că te’nşală şi pe tine
Şi iară te ‚ntorci la mine.
Dar îţi spun mîndruto drept,
Şi jor cu mîna pe piept,
Că de mi-i mai trebui
Să mă mănînce corbii,
Nici nu vreau să te sărut
Nici de nume să-ţi aud.
[Tribuna poporului, 1912, nr. 3.]
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Poezii poporale din Otlaca
(Culese de: Petru Ardelean din Otlaca)
Ce eşti bade supărat,
Nu eşti destul de bogat?
Sau nu eşti îndestulat
Cu mîndra ce-ai căpătat?
Frunză verde de susai,
Dar las’o că nu-i musai
Cu ea să te năcăjeşti
Şi cu urît să trăieşti
Frunză verde de pe spine,
Las’o şi mă du pe mine.
Frunză verde de scumpie
Ca ea am fost cea dintîie,
Numai tu-ai fost blestămat
Că averea-i căutat.
Bade bădişorul meu,
Nu ţi mai deie Dumnezeu
Să mai ai zile senine
Nici să mă mai uiţi pe mine.
[Tribuna poporului, Arad, 1912, nr. 5.]

Influența folclorului asupra literaturii românești din Ungaria
în secolul al XIX-lea
Civilizaţia noastră a fost permanent întru o tradiţie, spune Noica, acest factor activ
fiind mai slab pronunţat la alte popoare. „Pe baza acestei tradiţii, poporul român are o
mai largă întîlnire decît alţii cu valorile spiritului; căci prin ea însăşi tradiţia înseamnă
păstrarea întru spirit a ceea ce a fost bun în trecut. Dar o asemenea potrivită aşezare 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 – şi atît. Noi însă am avut veacul al XVII-lea,
cel al marilor personalităţi, iar a doua jumătate a veacului al XIX-lea a putut de asemenea
da mari personalităţi culturale; şi de altfel, natura acestei culturi folclorice, ca şi felul
întîlnirii noastre cu valorile, nu se ridică împotriva noutăţilor veacului, ci se împletesc
în chip neaşteptat cu ele” (C.Noica, Sentimentul românesc al fiinţei, 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.
„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.”- spunea Iosif Vulcan în discursul său despre poezia populară,
prezentat la întrunirea socităţii Kisfaludy.

I ZVORUL

29

Iluminismul şi romantismul devin coordonatele principale ale noii literaturi ardelene.
Rolul ei estetic a fost în condiţiile date de a face educaţie şi de a întoarce faţa literaturii
ardelene spre realităţi imediate, spre concretul naţional.
Privite în ansamblu, poeziile lui Eminescu apărute în Familia în anul 1866 se caracterizează prin sentimentalismul tipic romanticilor, grefat pe motivul dragostei, printr-o
imagistică tributară folclorului.
În concepţia lui Eminescu, sursele folclorice ale literaturii culte contribuie în mod
hotărîtor la definirea trăsăturilor proprii, a specificului ei naţional.
Ceea ce aprecia Eminescu îndeosebi la poezia populară era capacitatea ei de a găsi
expresia cea mai potrivită, mai simplă şi mai naturalã a numi gîndul sau a numi sentimentul. Influenţa populară este evidentă în multe din poeziile lui. El a preluat teme,
motive, versuri, ritmuri, armonii, imagini, pe care le-a asamblat în compuneri noi,
purtînd pecetea inimitabilă a stilului său.
Poezia din Ardeal în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea evoluează sub
influenţa lui Eminescu şi a lui Coşbuc. Amîndoi îşi găsesc numaidecît urmaşi, unii mediocri, alţii mai capabili şi dotaţi cu simţul frumosului, lăsînd cîteva versuri vrednice de
consemnat.
Susţin curentul popular
îndreptat spre viaţa satului
şi procesul de obiectivare a
lirismului. În poeziile lor sînt
reînviate tradiţiile strămoşeşti,
graiul popular cu particularităţile lui locale, frumuseţea
naturii şi dragostea tinerilor
de la sate în toate ipostazele ei.
Aceste caracteristici domină şi activitatea literară a scriitorilor şi poeţilor români din
Ungaria secolului al XIX-lea:
Iosif Vulcan, Isaia Bosco, Iosif Ioan
Ardelean şi David Voniga. Aceşti
creatori au tangenţe biografice cu localităţile noastre: Leta,
Pesta, Chitighaz şi Giula.
Revistele, la care au colaborat poeţii sus amintiţi, au avut
un program de promovare a
unei literaturi populare. Operele literare au fost inspirate, în
marea majoritate, din folclor.
Din operele concepute în spirit
popular, de-a lungul anilor s-a
închegat una din cele mai masive orientări literare de acest
gen din literatura română.
Dacă paşoptiştii, în frunte cu
David Voniga
Alecsandri, au valorificat lite-
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ratura populară cu scopul de a da creaţiilor lor un caracter naţional, scriitorii noştri de la
sfîrşitul secolului al XIX-lea, aveau în primul rînd, un ideal social mai concret: ridicarea
lumii satului prin cultură şi literatură. Plaiurile natale, frumuseţile naturii şi comorile
populare ale strămoşilor constituie sursele principale de inspiraţie.
Iosif Vulcan, Isaia Bosco, Iosif Ioan Ardelean, David Voniga în ciuda stîngăciilor stilistice ale poeziilor lor, prin bogăţia tematică, prin răspîndirea şi afirmarea dragostei faţă
de arta populară au adus o preţioasă contribuţie poeziei ardelene, crişene şi bihorene.
Literatura română de pe aceste meleaguri este mai cu seamă o literatură eroică,
militantă şi mobilizatoare, fiind o literatură naţională, în sensul pozitiv al cuvîntului.
Pe lîngă rolul mobilizator, literatura română din Transilvania şi Ungaria, a avut încă un
caracter specific: notele dominante ale creaţiei populare. Provenind din mediul rural,
cei mai mulţi au scris într-o factură populară, începîndu-şi cariera artistică cu prelucrări
şi culegeri de folclor. Poeziile lor cu subiecte istorice şi populare au avut menirea să
lumineze poporul.
Critica literară pe aceşti poeţi nu prea i-a luat în seamă. Ei au fost modeşti mînuitori
de condei, în marea lor majoritate gazetari, dascăli şi preoţi. Totuşi nu trebuie să uităm,
că au 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.20

20 Maria Berényi, Influenţa folclorului asupra literaturii româneşti 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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MANÓ BARNABÁS KUKÁR

Cercetarea folclorului coregrafic
românesc din Ungaria
și din județele Arad și Bihor.
Bibliografie selectivă

Studiul etnografic sistematic al comunităților românești din satele cu populaţie mixtă
din Ungaria, cu o cultură care conservă încă numeroase elemente arhaice, a început în
anii 1960. Specialiştii români din ţară au cercetat cu precădere textul folcloric, obiceiurile şi credinţele populare, adică domenii în care caracterul etnic este evident. Alături
de acestea, a fost permanentă şi înregistrarea dansurilor tradiţionale, a folclorului
coregrafic. După datele din muzee şi arhive, în acest domeniu românimea este cea mai
cercetată etnie din ţară.
În volumul Din tradițiile populare ale românilor din Ungaria editat în 2017 a apărut
un studiu mai amplu despre cercetarea folclorului coregrafic la românii din Ungaria.
Completând analiza publicată în volum redăm mai jos o bibliografie a studiilor, articolelor,
lucrărilor de diplomă care au ca subiect dansurile populare, cu scopul de a ajuta cercetările
de viitor.
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Dansatori din Aletea în anul 1974

Echipa de păstrare a tradițiilor din Aletea în 1960

Dansatori din Chitighaz

Formația de dansuri populare din Micherechi în anii 1970
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Ansamblul Folcloric Românesc din Aletea la mijlocul secolului 20

Echipa de dansuri din Aletea în zilele noastre
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ELENA CSOBAI

Dansatori din Aletea și din Micherechi

Supranumele românilor
din Apateu

De-a lungul anilor, studiind istoria românilor din Ungaria, am participat, aproape
anual, și la cercetările de teren efectuate în localitățile în care trăiesc și români, mai
precis în comunitățile românești din Ungaria. Organizate de Muzeul Județean Munkácsy
Mihály în colaborare cu Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, de-a lungul anilor
au fost efectuate anchete istorice și etnografice, vreme de 10 zile în 18 localități (Aletea,
Bătania, Crâstor, Micherechi, Săcal, Apateu, Chitighaz, Otlaca Pustă, Ciorvaș, Cenadul
Unguresc, Bedeu, Vecherd, Jaca, Darvaș, Pocei, Leta Mare, Peterd, Nyíradony), iar în 5
localități dintre acestea cercetările au fost repetate peste câțiva ani. În cele zece zile,
ne-au ajutat în munca noastră de cercetare, cu informații, persoane mai în vârstă, de la
care muzeografii au încercat să înregistreze cât mai mult material cu privire la istoria și
etnografia românilor din localitățile respective.
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Cu ocazia taberei din anul 1982 din comuna Apateu, vorbind cu informatorul Mihai
Morușca despre istoria românilor, mi-am dat seama că acesta cunoaștea întreaga
comunitate românească din Apateu ( județul Hajdú-Bihar), deosebindu-i cu ajutorul
poreclelor, adică a supranumelor pe care le avea fiecare familie și care s-au moștenit
din generație în generație. Chiar dacă nu am avut în intenție să cercetez supranumele
la românii din Ungaria, am încercat să înregistrez în Apateu toate numele de familie
din localitate, împreună cu supranumele, pentru arhiva muzeului.
Cu ajutorul informatorilor Morușca Mihai și Lőrinczi Gábor am inregistrat totodată
și explicațiile, legate de poreclele familiilor înșirate de ei, așa cum s-au păstrat ele în
memoria comunității.
Publicând aceste porecle în Revista de etnografie și folclor „Izvorul” a românilor din
Ungaria, pentru a le salva, după cum și-a propus revista încă la pornirea ei în anul 1982,
credem că, cei care vor studia în viitor acestă temă, vor avea la îndemână materialul
cules de mine în urmă cu mai mult de trei decenii.
Materialul adunat a fost organizat în ordine alfabetică. Publicarea corpusului de
porecle are azi, când tradițiile care au conservat odinioară identitatea românească au
început să fie uitate, o și mai mare importanță, fiindcă, prin explicațiile care le însoțesc
redă puțin din acea „oral history” locală a satului Apateu.
Árgyelán György
Supranumele: a Sfătului
O fost la biserică tătă său, da şi el. Aista o fost om sărac fără avere, aşe a rămăs „a sfătului”.
Berke János
Supranumele: Mocan
Aztat azért mondták úgy, mert abban az időben voltak Váradon azok a kis apró lovak,
szóval kis mokán lovaknak nevezték azokat a lovakat, erről rámaradt, hogy „a lu mocanu”
ő is Mokán lett a lúrul. Földművelő volt, olyan kisparaszt forma.
Berke János
Supranumele: „Nuţu babii”
Földje nem volt egyáltalán. Ez a „Nuţu babii” becenév, eztet a nagymamájától örökölte,
és rámaradt. A nagymamája mindig úgy hitta, hogy „haida Nuţu babii”, „haida la mine
Nuţu babii”. Nuţunak hívták, az öregasszony meg baba volt.
Berke Lőrinc
Supranumele: Bügler
Ez azt jelenti, hogy megvette azt a házat, amelyikbe az a Bügler lakott, egy zsidó bótos
volt, házi bótos volt, és ez a Berke Lőrinc megvette azt a házat. Ahogy megvette azt a
házat rajta is veszett a Bügler név, úgyhogy még most is az összes családja viseli. Volt
vagy pár hold földje és két lova, és fuvarozott, meg feles földet használt.
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Berke Lőrinc
Supranumele: Kozma
Valami izét oda kozmásított, és arról kapta a Kozma becenevet.
Berke Péter
Supranumele: Fideu
Io putut spune, maica lui o putut spune oarecând că ai grijă dă fideu ăla, uă ce, dă i-o
pus nume dă fideu. Tăţi o rămăs a fideului. Şi aista o avut vreo 5–6 holde dă pământ.
Blága János
Supranumele: Biluţa
El o fost mai bogat în sat. Când o fost mic l-o poreglat mă-sa dă Biluţă.
Én azt pontosan nem tudom megmondani, hogy miért hívták Biluţanak, mert ezek már
örökölték már a dédapjuktól, még a dédunokáját is annak mondják még ma is.
Budai Mihály
Supranumele: Bulgăr, bulgăreştii
Mihai a lui Bulgăr. But Mihai l-o chemat, o fost viteaz şi apoi io zâs că nu poate fi But,
ci i-o pus nume de Budai.
Drimba
Supranumele: Cserepes
Era un plugar cu vreo cinzeci de holde de pământ. Da ii o avut mai dă mult casă cu cirip
în sat în Apateu la ala i-o spus Cserepes Drimba.
Drimba György
Supranumele: Piparcă
Az apjuk foglalkozott valami paprikával, rajta maradt, hogy paprika. Azoknak is egy
pár hold földjük volt.
El tăt piparcă îşi punea în mâncare, tare aspră, i-o plăcut mâncarea, o zis cătă el mă-sa că
mă tu tătu eşti piparcă, aşe a rămas dă piparcă. Şi ăla o avut vreo zece holde dă pământ.
Drimba János
Supranumele: Pile Uscată
Földjük nem nagyon volt. Azt szokták mondani, amikor a tej forr és bürödzik, nem
tudnám megmondani, hogy miért nevezték el így. Nem is hallottam, hogy miről van
elnevezve. Uscată volt, mert ezek az öregek csináltak valami babonát is.
Drimba Ioan
Poregla: Didó
Iară este altu, a fost cam prunc rău, o zâs mă-sa cătă el că mă dacă nu ti-i purta bine
oi chema jidovu „tollas zsidó”, apu pruncu o zis că el numa dă didó să tieme dă „tollas
zsidó”. O zis că didó o fost cam „şejp o leacă”. Didó o şi perit, şi nepoţii lui.
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Drimba János
Supranumele: Pajkos
Eztet, ahogy én hallottam, talán az ő szip nagyapjának volt valami pajkos nevű lova,
szóval valami lova és pajkosnak nevezte a lovat. És állandóan, ha az utcán ment mindig
szólongatta a Pajkost, és ennél fogva Pajkos maradt, legalábbis én is így hallottam.
Földművelő volt pár hold földdel.
Drimba Lőrinc
Supranumele: a lui Léle
Cseléd ember volt, utána lett egy kis földje. Ez a Drimba Lőrinc együtt cselédeskedett
egy nagyon ügyes emberrel, aki mindenhez értett és Lélenek becézték, és a Drimba is
olyan ügyes volt, mint az a Léli, és rá is rámaradt, hogy a Léli.
Drimba Petre
Supranumele: Pajkos
Iară a fost unu dă meştereau casa, era meştereu pă casă d-asupra îşi făceau casă, pruncu
iară tă dă cu o tietruţă acolo la meşter. O zis meşteru cătă mama pruncului că auz-ice,
că tare pajkos îi pruncu ista a dumnetale. Pajkos o şi perit încă şi nepoţii lui.
Drimba Teodor
Supranumele: Toce
O fost în trecut iară, da a murit amu Teodor Drimba, apu i-o pus poregla Toce şi-ăla o
avut vreo 10 holde dă pământ că ce i-o pus nume Toce că dă cute îşi freca brişca o zis
cătă el mă-sa că mă, că tu tă toceşti brişca asta dă cute, asta tăt zice, o rămăs dă Toce.
Şi ăla o avut vreo 10-12 holde de pământ.
Irimi János
Supranumele: Kosári și Flocu
Ez is valamilyen kosarakkal foglalkozott, már nem ő, hanem az elődei, csak ő is örökölte. A Flocu név meg valami ilyen tollrúl, ahogy hallottam románul mondták, ahogy
fosztották a tollat „fostuesc flocii”. Flocunak maradt meg. Paraszt volt ez is, kisparaszt.
Irimi Teodor
Supranumele: Oţălaşu
Oţălaşu un om mic şi ăla când îşi aprinde țigaretele dă cu oţălu dă tetruţă, apoi i-o pus
nume oţăl. O avut vreo 10–12 holde de pământ.
Juhász János
Supranumele: Puicaş
O mai fost la noi unu dă i-o spus puicaş cătă familie. Ăla o mărs cu puice dă ale, s-o dus
la Orade oarecând, o zis că mék ember az, care om ăla, az a pujkás ember, aşa i-o şi pus
poregla. Ăla o avut vreo 20 dă holde dă pământ.
Juhász Sándor
Supranumele: Sicra, a lui Szikra
Tătâne-său i-o pus oarecum nume de sikra, aşe zâc cătă el că Szikra Sándor. Aşe a rămăs
şi pruncii.
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Kalugyer
Supranumele: Roşule
O fost cam roşcovan, o zis mă-sa când a fost mic, tu eşti Roşule mneu, apoi a rămas dă
Roşule. O fost plugar.
Kis Gheorghe
Supranumele: Tapló
Oarecând aşe de tetruţă îşi băteu, amu ce, dă şi-o prins ţigară, țigeretele, apu o zis că
el cu tapló îşi aprinde țigaretele. Tapló o şi perit încă şi nepoţii lui. O avut vreo 15 holde
dă pământ.
Vótak ezelőtt, amit használtak kovával meg tüzet gyújtottak vele, meg kint a háron
pipát meg ilyesmit. Ennek is pár hold földje volt.
Kis Florian
Supranumele: Caba
O văzut oi dă ale care erau capii oleacă, apu o zâs că Kába aşe o rămas şi el dă Kába, o
avut vreo 15 holde dă pământ. O zis că Flore Cabii.
Kiss János
Supranumele: Mihăioc
Rá maradt, hogy Mihăioc, mert egy olyan nagy gyerek volt, és aztán az apja, mindig azt
mondta neki, hogy „Mihăiocu mneu”. Osztán rájuk maradt az összes család Mihăioc lett.
Kiss Péter
Supranumele: a lui Lapos
Földművelő volt, kis földje is volt, fuvarozott is stb. Vót két lova, pár hód földje vót, aztán
azt megmunkálta. Azért nevezték a lui Laposnak, mert valami lapos területet vett ki
haszonbérbe kaszálni, vizes terült volt vagy mi, és ő mindig azt mondta, hogy „mă duc
la lapoşu” ez rajta is maradt aztán.
Kiss Péter
Supranumele: a Ferului
Valami vasakkal foglalkozott, erről maradt rá a ferul név. Csősz ember volt ez valamikor.
A Petri Ferului cios.
Kiss Sándor
Supranumele: Dágó, Dagău
Aici a fost batrânul Dágó, deja a murit. A fost plugar. Ő becézte a lovát, hogy szóval
hitta, hogy ide dágó oda dágó, szóval szántott mindent, rajta maradt, hogy dágó. Vagy
nyolc hold földje volt.
Plugar cu cinci holde de pământ. O fost p-aici ţircusoşi d-acie, şi-o avut un cal, l-o chemat
Dagău, el o zis că şi pă el îl cheamă Dagău că şi pă calu ţircusoşului l-o chemat Dagău.
Aşa o păţât şi ăla şi apoi o rămas pă el Dagău.
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Küvári Ioan
Supranumele: Nuţu Petri
Mă-sa io pus numele Nuţu Petri mneu.

Papp Flore
Supranumele: a mâţocului
I-o spus, dă nu ştiu de ce.

Küvári Mihai
Supranumele: Mișku
Era un plugar cu vreo 10 holde de pământ. Mâne-sa i-o fost tare drag, şi o zi cătă el Mișku
mneu aşe şi o perit dă Mișku.

Papp János
Supranumele: Pepene
Azért mondták neki úgy, mert sárgadinnyét termelt, és rajta maradt, hogy pepenye.

Küvári Mihály
Supranumele: Gâscoi, a lui Gâscoi
Azt azért nevezték el Gâscoinak, mert valami libát vitt ajándékba, és egy gúnár libát vitt,
és nagy román volt az, mert tényleg nem nagyon tudott magyarul, szóval tudott, de nem
jól. Tartott az mindenfélét, és mindig azzal izélt, hogy „i-am dus un gâscoi” ajándékba
és erről örökölte az összes családja, és még most is rajta van a családján. Földműves
volt, még abban az időben egy olyan kisparaszt volt.
Lázár Demeter
Supranumele: Cureti, a Curetiului
I-o plăcut tare curetiu, a că ţie tare îţi place curetiu, apu aşe şi o rămăs Curetiu.
Földművelő volt, vót földje, vót két lova megdolgozta a kis földjét, fuvarozott is. Az
mindig a káposztát hordta, hordozta és aztán rámaradt, hogy curetiului.
Luncan Ioan
Supranumele: Géni
Când am umblat la şculă, îi mai tânăr ca mine cu patru ani, apoi, i-o pus oare cine nume
dă Géni, apu aşe o voarbă, el o fost Géni. O avut vreo 4–5 holde de pământ.
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Pap Péter
Supranumele: Bosznyák, a lui Boşneac; a Boşneacului
Valamikor még abban az időben Boszniában szolgált, mint katona, osz majd ha hazajött Boszniából akkor állandóan ilyen bosznyák nótákat dalolt, meg, hogy ő hogy vót
Boszniában meg stb. Rajta maradt aztán, hogy Bosznyák, még a mai napig is az összes
családja viseli a bosznyák nevet.
Când a fost prunc, o zâs că vineau pă aici pă la noi boşniecii cu briciuri, apu şi el o zâs
că şi el a fi boşniac. Aşa îi cheamă şi pă pruncii lui a lui Boşniac. O fost şi sfăt şi purcar o
fost, prunci mulţi o avut.
Papp Péter
Supranumele: Mândruţ
Földművelő, részes munkás volt, géphez járt. Az azért lett Mândruţ, hogy az anyja olyan
szipnek látta a gyerekit, hogy mindig úgy kiálltotta „hai mândruţu mneu aice”. És rajta
is maradt, és azzal is lett eltemetve.
Papp Péter
Supranumele: a lui Tomoi
Földművelő, tán egy hód földje volt, vagy mennyi. Nem tudnám megmondani, hogy miért.

Maroska László
Supranumele: Mozogjál fiam
Când o fost prunc mic nu l-o cunoscut pă tata său, c-o fost mic, l-o dat maica bună dă
slugă, ş-apu la un om gazdă l-o dat, dă îi era voarba că „mozogjál fiam” aşe era voarba
lui. O mărs prieteni şi-l cheme că, bace Flore lasă-l pe Laci, pă Văsălie lasă-l dă şi ne
jucăm. „Mozogjál fiam” o zis gazdă-său. Aşe o şi perit „Mozogjál fiam”. O avut vreo 13
holde dă pământ.

Papp Sándor
Supranumele: Avel

Maroșca Mihai
Supranumele: Ghiurcuţa
Era un plugar cu vreo 8 holde (iugăre) de pământ.
Aşa că înaintaşii lui tată-său şi tată-său bun aiştea Gyuri l-o chemat, ş-apoi mâne-sa io
fost drag pe Gyuri, o zâs că nu-i Gyuri, ci-i Ghiurcuţa mneu. Ş-apoi aşe o rămas aşa şi pă
triile şi pă patrilea nepoţi tă Ghiurcuţa.

Papp Sándor
Supranumele: „A lui Jegyző; Notarăşu mneu”
Ez testvére volt a Papp Péternek. Az anyja becézte el Jegyző Papp Sándornak, mert azt
olyan okosnak látta az anyja, hogy azt mondta, hogy ez olyan okos, mint egy jegyző.
„Hai notarăşu mneu aice”. Tehát egy családon belül két csufnév is kialakult.

Moldovan Ioan
Supranumele: Tite mneu
Era un roitan, din Roita o cheretit aici. Tite mneu o zis mamă-sa către el. Ala o perit dă
Tite, şi o avut vreo cinci holde de pământ.

Era plugar cu vreo zece holde dă pământ. Cu ace l-o poreglat dă Avel, că tată-său o fost
om băutor, apoi nu să-nţelegea cu muierea, apoi tă zicea, asta le-o fost voarba, că, muierea o zis că „Ursa-i gazda, nu-i Avel”. Apu l-o poreglat dă Avel. Aşe o şi rămas şi ceilalţi
care o rămas după el, adică care mai trăiesc.

Szónya
Supranumele: Dele din Cheresâg
Nu-i Toadere ci-i Dele.
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Szónya Péter
Supranumele: Csahoşeni
Numa atâta că la Csahos o avut pământ, la care Szónya ai fost la csahoşeni.
Tinkó János
Supranumele: a Dijerului
Azok azért lettek elbecézve, mert abban az időben jártak Váradról így kis apró lúval,
hozták a dézsákat a lúnak a hátán onnan a hegyekből, vótak ezek a dézsacsinálók meg
minden, annak vót valami ösmerőse, és mindig oda jártak a dézsások és onnat árulták
a dézsákat, meg ott háltak. Vót rá eset, hogy két, három napig vótak a dézsával messze.
Vót négy-öt lovuk, és úgy megpakolva jöttek árulni a dézsákat. Ebből maradt rájuk aztán,
hogy dézsás, hogy oda jártak a dézsákkal. Menjetek dézsásék, mondták.
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Tincău Teodor
Supranumele: Dejeru
Când o fost prunc s-o jucat ca prunci şcolari dejereşti, el o fost calu cel dejeresc, şi i-o
pus apoi nume, el o rămas Dejer, încă şi nepoţii lui tăţi i-s Dejeri. O fost plugar cu vreo
10 holde de pământ.

Un manual despre etnografia
și cultura românilor din Ungaria
În anul 2015, la Editura Croatica, a apărut un mult așteptat manual pentru învățământul
românesc de naționalitate, cu titlul Pe meleagurile românilor din Ungaria – Etnografie
și folclor, redactat de Viorica Oros Fábián. Această carte, întocmită pentru elevii de
liceu cu profil românesc din clasele 11-12, a fost realizată în cadrul proiectului TÁMOP3.4.1.A-11/1-2012-0008, alături de manualele de Limbă și literatură română. Pentru
predarea disciplinei Cultură și civilizație românească, care integrează cunoștințe din
domeniul istoriei, geografiei, culturii, etnologiei și artelor, au mai apărut încă două
manuale: Pe meleagurile românești – Geografie-etnografie-turism al profesorului dr. Petru
Wéber și Cunoștințe despre poporul român al profesorului dr. Florea Olteanu. Aceste trei
volume asigură în sfârşit predarea disciplinei amintite în modul pe care îl merită, fiind
una dintre disciplinele preferate ale liceenilor, din care, în fiecare an, mai mulți dau
examen de bacalaureat.
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Manualul a fost realizat de două autoare, bine cunoscute şi apreciate în rândul
comunității românilor din Ungaria, dr. Maria Gurzău Czeglédi și Emilia Martin. Ambele
au cercetat, au scris și au editat mai multe lucrări de specialitate din etnografia, folclorul
și cultura materială și spirituală a poporului român, numele lor fiind o garanție pentru
calitatea conținutului și realizării. În cuvântul înainte, autoarele au formulat scopul
și menirea acestui manual: „Cartea aceasta dorește să aprindă în inima tinerilor scânteia
cunoașterii rădăcinilor, a testamentului spiritual al strămoșilor, să fie sensibili la valorile trecutului, să-i preocupe povestea vieții înaintașilor și să caute și să găsească răspunsuri la o serie
de întrebări: de unde se trag înaintașii noștri; în ce grai au vorbit; cum au trăit și ce au gândit
despre rostul vieții omului pe acest pământ; cum și-au exprimat credința în Dumnezeu; cum
și-au întemeiat așezările; cum și-au construit casele, bisericile și școlile; cu ce s-au ocupat, ce
meșteșuguri au practicat; în ce port popular s-au îmbrăcat; cum au sărbătorit și au postit; la ce
întruniri au participat; ce fel de jocuri au dansat; cum și-au desfășurat riturile și ceremonialurile tradiționale; prin ce poezie și-au exprimat sentimentele de bucurie și de tristețe, de primire
și de despărțire, de dor și de jale; cum au știut să comunice în limbajul complex al obiceiurilor
și tradițiilor, al riturilor și simbolurilor; ce au însemnat pentru interferențele culturale; arta
povestitului; istorisirea legendelor și cultivarea cântecelor. Ce a însemnat pentru ei conviețuirea
cu populația maghiară, precum și cu naționalitățile conlocuitoare (germani, sârbi, slovaci)”.
Toate aceste întrebări îi preocupă nu numai pe specialiștii din domeniile amintite, ci și
pe majoritatea membrilor acestei comunități și chiar și pe mulți confrați, care doresc
să afle cât mai multe informații despre modul de viață și de gândire al românilor din
Ungaria – o comunitate numeric mică, dar cu o cultură bogată, cu o stăruință aprigă a
supraviețuirii, cu o putere creativă, cu o aplecăciune față de tradiții și obiceiuri.
În manual se disting două unități mai mari. Prima, scrisă de Emilia Martin, prezintă
Spațiul geografic și social al românilor din Ungaria, iar a doua, scrisă de Maria Gurzău Czeglédi, descrie Riturile de trecere, precum și literatura populară.
Prima parte dezbate, printre multe altele: așezările, comunitățile țărănești, familia
tradițională, ocupațiile tradiționale, meșteșugurile, casa tradițională, tratamentele
empirice, medicina populară, descântatul, viața copiilor, îmbrăcămintea și piesele de
port, fotografiile vechi de familie, tradiția culinară, alimentația ceremonială, obiceiurile
și credințele legate de mâncăruri, sărbătorile calendaristice. A doua parte ne introduce
în lumea misterioasă a obiceiurilor legate de naștere, a ritualului botezului în Biserica
Ortodoxă, a binecuvântării copiilor în Bisericile neoprotestante (Baptiste și Penticostale),
a simbolurilor, practicilor sacre în Bisericile Baptiste și Penticostale, a manifestărilor
tradițional-folclorice din perioada prenupțială, a cununiei și logodnei, a obiceiurilor,
riturilor, orațiilor de nuntă, a ritualului sacru al cununiei în Biserica Ortodoxă, Baptistă
și Penticostală, a morții și înmormântării, a literaturii populare, a artei povestitului,
a universului basmelor și poveștilor povestitorilor Vasile Gurzău, Teodor Șimonca și
Mihai Purdi.
Manualul se încheie cu câteva anexe foarte folositoare pentru cititor: o colecție cu
explicarea unor termeni de specialitate și un glosar, în care autoarele dau echivalentul
în limba litarară a cuvântului folosit în grai. La sfârșit, în ajutorul elevilor și profesorilor
și al tuturor acelora care vor răsfoi manualul, nutrind dorința să afle și mai multe amănunte la o anumită temă, vin cu o ofertă bogată de bibliografie recomandată.
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Capitolul redactat de Emilia Martin îmbogățește cunoștințele și prin frumoasele și
bine alesele fotografii de arhivă și mai nou realizate, pe care Maria Gurzău le întregește
cu texte culese din folclor, cu coperțile operelor și autorilor citați și cu multe picturi din
arta românească și universală. Astfel conținutul, forma, scopul, realizarea, rațiunea și
esteticul sunt într-o armonie completă .
Autoarele s-au angajat la o muncă enormă: în circa 200 de pagini să prelucreze în așa
fel acest material vast, încât să conțină esența tematicilor, să fie pe înțelesul tinerilor, să
fie atrăgător, să corespundă cerințelor unui manual, să conțină toate temele din actuala
programă-cadru. Citind cartea cu mare curiozitate și așteptare, am sesizat că autoarele
au reușit mult mai mult. Ne-au dat în mână un roman de aventuri, prin care am cutreierat în trecutul strămoșilor. Ne-au dat o carte filosofică, din care cunoaștem cum și ce
au gândit românii de altădată, cum și-au trăit și își trăiesc viața spirituală, ce rădăcini
au credința, crezul lor. Ne-au dat un volum de poezie prin culegerile din folclor. Ne-au
dat un volum de artă prin fotografiile și picturile colecționate și introduse. Ne-au oferit
o carte distractivă prin rețetele și jocurile adunate și descrise. Și mai mult decât toate,
ne-au dat un MANUAL complex și interdisciplinar, bine gândit și structurat.
Îmi place acest manual și pentru că e scris într-un limbaj frumos, simplu și totuși de
specialitate. E ușor de parcurs, fiindcă expresiile, cunoștințele de bază sunt scoase în
evidență. Părțile principale sunt structurate pe capitole și subcapitole, care ajută elevul
să învețe după o anumită logică. Fiecare tematică se încheie cu Întrebări, teme, care
ajută la prelucrarea unității. Aici, în primul rând, apar procedeele bine cunoscute în
învățământ, ca înțelegerea de text ori recapitularea. Dar autoarele au reușit să găsească
multe teme creative și moderne pentru generațiile de azi, cum ar fi căutări pe internet
(de exemplu: informații despre funcțiile magice ale cânepii, altele legate de umblatul
cu turca în diferitele zone etnografice din România, despre caracterul Călușului, despre
șezătoarea la maghiari, despre simbolurile mărului, despre portul și piesele chemătorilor, motto-uri despre rostul vieții, date despre haiducii din sud-estul Câmpiei Maghiare). Se cere redactarea unor materiale PowerPoint: secvențele-cheie ale botezului,
micromuzeu din piese tradiționale, activitatea cântăreței chitighăzene Maria Șimonca,
culegerile de creații populare ale folcloristului Alexandru Hoțopan. Se fac propuneri
pentru diferite compuneri, ca: tinerii de ieri și azi; colindatul; rolul bisericii în păstrarea identității; pregătirile pentru nuntă; am participat la o nuntă mixtă; nunta viselor
mele. Elevii sunt solicitați să poarte dialoguri, de exemplu, despre rostul căsătoriei ori
relația dintre părinți și copii, să adune argumente pro sau contra pe tema „jurământ
și divorț”, „adaptarea basmelor” (transcrierea lor din grai într-un stil literar). Autoarele
de nenumărate ori îi pun pe elevi să mediteze cum a fost ieri și cum se desfășoară azi
un eveniment, o secvență din viața omului: modul de servire a mesei, tăiatul porcului,
jocurile de societate, ceremonialul logodnei, întrunirile, petrecerile. Se propune scenarizarea, dramatizarea unei snoave, a unui basm. Sunt foarte bogate trimiterile la diferitele
ramuri ale artei, ca pictura, muzica, dar mai ales literatura. Câteva din cele din urmă:
imaginea familiei în Amintiri din copilărie de Ion Creangă; figura ciobanului în balada
Miorița și romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu; jertfa creației pe baza baladelor Mănastirea Argeșului, Kőmíves Kelemenné; visul, nunta în opere literare; moartea ca o taină
a nunții în Miorița; cum își bocește tatăl bătrân pe fiul său Patroclos în epopeea Iliada;
corespondența Mihai Eminescu – Veronica Micle etc. Se propune realizarea unui proiect
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(„Comunitățile bisericești din satul/orașul meu natal” ori „Ansamblurile de păstrare a
tradițiilor din satul/orașul/școala mea”), care ajută mult la pregătirea pentru examenul
de bacalaureat la disciplina cultură și civilizație românească, unde proiectul în scris e
o cerință obligatorie.
De câte ori am răsfoit paginile manualului – și de fiecare dată cu mare plăcere – am
dat de noi și noi informații interesante, ca de exemplu, că datina colindatului la români
este înscrisă de UNESCO în patrimoniul umanității. Citirea manualului este o călătorie
a cunoașterii rădăcinilor noastre, în așa fel și o călătorie a autocunoașterii.
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Ana Radics Repisky

Din tradițiile populare
ale românilor din Ungaria, 17
(2017)
În acest an a apărut volumul 17, în limba română, din seria publicațiiilor de etnografie
a naționalităților din Ungaria. Inițiată de Societatea Etnografică Maghiară în anul 1975,
seria continuă să apară și după 42 de ani. Periodicele diferitelor naționalități, gândite
pe același format și cu același titlu (Din tradițiile populare ale....) au avut în tot acest
timp mai mulți redactori responsabili de serie, până la actualul redactor, Székely András Bertalan, care a patronat din partea societății apariția periodicului românesc „Din
tradițiile populare ale românilor din Ungaria”, nr.17.
Apărut la Editura Societății Etnografice în Budapesta, volumul 17 are ca redactor de
număr pe Emilia Martin, cunoscut etnograf român din Ungaria. În cele 120 de pagini,
periodicul însumează 7 articole pe diverse teme, vizând etnografia și folclorul românesc, de la analize pe text la analize coreologice pe dansurile românilor din Ungaria.
La sfârșit, redactorul a înserat două pagini cu autorii și cu numerele apărute din 1975
până în prezent.
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Volumul este deschis de articolul Narcisei Știucă care și-a propus să abordeze dintr-o
perspectivă nouă narațiunile celor trei mari povestitori români de la sfârșitul secolului
al XIX-lea din Ungaria: Vasile Gurzău din Micherechi, Teodor Șimonca din Chitighaz
și Mihai Purdi din Otlaca-Pustă, și anume cea a peronajelor feminine. Cum „basmele
nuvelizate” ale celor trei povestitori au loc într-o lume rurală, familiară celor ce spun
şi celor ce ascultă, personajele feminine, precum Baba Cloanţa, Ielele, Ursitorile etc.
sunt reprezentate printr-o multitudine de trăsături luate de povestitori din realitatea
cotidiană. De pildă ursîtorile „îs trii femei care îi rânduiesc pruncului,” Ileana este „o fată
faină dar cam lenioasă”. Exemplele sunt numeroase, demonstraţia autoarei excelentă.
Analiza, realizată într-un limbaj impecabil de specialitate, sesizează în cazul celor trei
povestitori modificările basmului clasic, în urma unor inovaţii, din dorinţa de a apropia
povestea de existenţa cotidiană, aflată în plină schimbare datorită modernizărilor vremii.
Al doilea articol, al Elenei Rodica Colta, inventariază practicile rituale săvârşite de
copii în folosul comunităţii în diferite contexte. Fără să aducă o informaţie inedită, autoarea schimbă perspectiva de prezentare, limitând obiceiurile calendaristice la cele în
care copiii sunt actorii principali, din dorinţa de a scoate în evidenţă funcţiile acestora
în comunitatea tradiţională românească.
Kukár Barabás Manó, cercetător la Institutul de Muzicologie al Academiei Maghiare,
în articolul său trece în revistă principalele perioade al studiului folclorului coregrafic la
românii din Ungaria, începând cu etapa „timpurie” (1949-1953), continuând cu perioada
fecundă din anii 1954-1980, ca să încheie cu cercetările şi culegerile efectuate în ultimii
25 de ani. Sunt menţionaţi toţi culegătorii de folclor coregrafic, modalităţile de lucru
şi publicaţiile apărute în tot acest interval de 68 de ani, autorul sugerând în final noi
direcţii de abordare a cercetării. Prin mulţimea de date şi informaţii articolul este util
oricui doreşte să aprofundeze această temă.
Renata Roxin focalizând subiectul dansul românesc pe cel de la Micherechi încearcă
să identifice mecanismele de supravieţuire ale dansului tradiţional în prezent.
Următorul studiu, semnat de Gabriel Hălmăgean se referă la cultura pâinii în judeţul
Arad, de la pâinea cotidiană la pâinea rituală, consumată în contextul marilor sărbători.
În sfârşit, ultimul studiu, abordează o ocupaţie străveche, plutăritul pe Mureş, Arieş,
Someş, Tisa şi Dunăre, din perspectivă economică, socială şi culturală. Bine documentat
în arhivele din România şi Ungaria, autorul, Dorel Marc, prezintă o mare cantitate de
informaţii inedite, care oferă celor interesaţi o perspectivă sintetică asupra unui mod
arhaic de transport al mărfurilor pe apă.
Privite la un loc, putem spune în concluzie că materialele cuprinse în acest ultim
volum al publicaţiei „Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria” aduce un spor
de cunoaştere asupra românilor din Ungaria, înţeleşi ca parte a marelui bloc cultural
românesc.
Rodica Colta
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SEMNAL
DE CARTE

„Doamnele au vreme…”, o carte
cu povestiri ale româncelor
din Ungaria
la începutul secolului XXI
Am aşteptat cu nerăbdare apariţia cărţii „Doamnele au vreme…”, deoarece ştiam
despre ea încă din toamna anului trecut, când în cadrul unei conferinţe ştiinţifice
organizată la Catedra de română din Seghedin, doamna prof. univ. dr. Otilia Hedeşan
de la Universitatea de Vest din Timişoara a anunţat că este în pregătire un volum ce
va cuprinde interviuri realizate în 2006 şi apoi în 2016 la şapte românce din Ungaria.
Volumul coordonat de Otilia Hedeşan şi Mihaela Bucin, şefa Catedrei de română de la
Seghedin, cuprinde de fapt paisprezece femei (şapte etnoloage din România şi şapte
românce din Ungaria) vorbind despre viață, despre familie, despre bunătățile de pe
masă. Fără politică, fără mândrie și... fără grabă.
Cartea ilustrată pe copertă cu poza din tinereţe a soţilor Florica şi Gheorghe Santău din
Chitighaz argumentează în postfaţă: „Între 2006 și 2017, șapte autoare, Mihaela Bucin,
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Oana Florea, Otilia Hedeșan, Florentina Leucuția, Nicoleta Mușat, Corina Popa și Monica
Vlad au ascultat șapte povestitoare, originare din rândul comunităților românești din
Ungaria. Ana Bocsor, Florica Godja, Vioara Oroian, Ana Petrușan, Maria Pilan Kalcsó,
Florica Santău și Eva Sava au povestit despre viețile lor, despre familiile și satele lor,
oferind o imagine complexă și nuanțată a memoriei propriei comunități și o mărturie
fidelă despre limba română vorbită aici la începutul secolului al XXI-lea. Confesiunile
consemnate în această carte le solidarizează pe autoare și pe povestitoarele lor, care au
străbătut împreună, cu încredere reciprocă și răbdare, drumul anevoios al rememorării.
Doamnele au vreme… a devenit, astfel, o formulă a solidarității coproductive a acestor
texte, în care, dealtfel, în mod deliberat, vocile povestitoarelor alternează cu cele ale
autoarelor.”
Volumul surprinde cititorul în primul rând prin titlu. „Doamnele au vreme…” Care
doamne? Cele care povestesc sau cele care ascultă? Un titlu aproape confuz, dacă ne
gândim cât de rapidă şi agitată a devenit azi până şi viaţa de la sate, când nimeni nu
mai are timp pentru nimic, darămite să asculte poveşti. Un titlu „indeterminat”, cum
îl descriu chiar autoarele în introducerea cărţii. Iată cum ni l-a explicat Otilia Hedeşan
într-un interviu pentru revista „Foaia românească”:
„E o întâmplare de la începutul anului 2006, când am făcut primele înregistrări la
Micherechi, în casa doamnei Eva Sava, sora doamnei învăţătoare Maria Martin, mătuşa
Emiliei Martin. Ea povestea extrem de interesant despre bunicul său, care între 1914 şi
1920 a fost în America. Şi la un moment dat, Emilia a întrerupt-o şi a spus ceva de genul
» extraordinar, dar mie nu mi-ai povestit niciodată despre acest lucru…«. Şi atunci doamna
Sava, Vuţa, cum i se spune la Micherechi, s-a uitat la ea senină şi a zis: »Tu vii la Micherechi
întotdeauna grăbită, dar doamna are vreme…«. Şi am fost extrem de marcată de fraza
respectivă, pentru că evident nu aveam vreme, evident mă grăbeam, dar pentru faptul
că femeia aceea avea sentimentul acesta, era un semn că totul este în ordine. Ea nu avea
nici o clipă sentimentul că eu aş vrea ca ea să termine repede de povestit. Am căzut cu
toate de acord că, punând un asemenea titlu, vorbim despre tihnă, despre libertate,
despre opţiunea de a spune anumite lucruri nu pentru că trebuie ci pentru că se iveşte
ocazia de a-ţi face plăcere să vorbeşti cu cineva… Doamne nu sunt doar cercetătoarele.
Doamnele care şi-au făcut vreme să povestească sunt şi cele şapte povestitoare ale
noastre, femeile din Micherechi, Chitighaz, Otlaca-Pustă şi Bătania, ale căror amintiri
sunt tezaurizate în această carte.” (Foaia românească, Nr. 20, 19 mai 2017, paginile 3 şi 9)
Cea mai lungă poveste din carte este cea a familiei Santău din Chitighaz, care a fost
cercetată, timp de aproape două decenii, de către profesoara Mihaela Bucin, care locuind câţiva ani la Chitighaz a devenit o apropiată a acestei familii. Ea a avut norocul să
asculte şi să înregistreze multe întâmplări din viaţa acestei familii, să cunoască sufletul
şi gândirea unei românce dintr-o străveche familie din Chitighaz.
„Subiectul meu pe care l-am dezvoltat în carte este despre familia Santău, despre
familia lui Chicin din Chitighaz. Mi-am petrecut o bună parte a vieţii în această familie.
Aveam nici 30 de ani, când am ajuns la Chitighaz şi mi-a câştigat încrederea din primele
zile Florica Santău. Ea era proaspăta directoare a Şcolii bilingve din Chitighaz. E greu
să fii străin într-un loc şi e greu să găseşti oameni cu care te poţi înţelege din primele
clipe. Nu mi-a fost greu să mă împrietenesc cu Florica Santău, pentru că a fost deschisă, sinceră şi primitoare cu mine, şi la scurtă vreme m-a chemat în casa ei. Acolo i-am
cunoscut părinţii, i-am cunoscut fraţii, am început să înţeleg ce înseamnă o comunitate
minoritară din Ungaria. Am înţeles ce înseamnă să fii român în nişte condiţii deosebite
de ceea ce am trăit eu.” (Foaia românească, Nr. 20, 19 mai 2017, paginile 3 şi 9)
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Mihaela Bucin a ascultat poveştile soţilor Florica şi Gheorghe şezând zeci de ore pe
târnaţul casei familiei Santău. A fost rugată în repetate rânduri: „să nu ne pui în uişag”,
„da să nu spui numile”, „da să nu spui cine ţi-o zis”. O parte din informaţiile culese de la
familia lui Chicin le-a folosit în lucrarea sa de doctorat, iar o altă parte au fost publicate
acum în primul capitol al cărţii „Doamnele au vreme…”. Rugăminţile bătrânilor Santău
şi-au pierdut valabilitatea. În afară de Florica, profesoara, toţi membrii acestei distinse
familii, părinţii şi cei doi fii, s-au mutat deja pe lumea cealaltă. Au rămas însă în urma
lor poveşti adevărate despre o familie românească în secolul al XX-lea, în localitatea
Chitighaz, şi despre cum s-au schimbat acolo lucrurile pe parcursul ultimilor 40 de ani.
Corina Popa şi Monica Vlad au purtat dialoguri în 2006, pe care le-au reluat în 2016,
cu Maria Pilan Kalcsó din Chitighaz, o mamă şi bunică cu mulţi copii, o femeie măritată
la 15 ani care se îngrijeşte de o gospodărie mare, o femeie ruptă parcă din lumea tradiţională a satului, una care „nu ştie să aştearnă masa decât cu multe şi felurite mâncăruri,
pentru multe guri înfometate”. Prin povestirile Mariei Pilan Kalcsó cunoaştem viaţa de
odinioară a româncelor din Chitighaz dar şi schimbările din ultimii ani. „Noi fierbem în
alt fel ca ungurii”, stă la baza aproape tuturor reţetelor despre care Maria Pilan spune
că le ştie de la mama sau bunica ei.
Otilia Hedeşan a vizitat-o la ea acasă pe Eva Sava, cea care a dat şi titlul cărţii, convinsă
fiind că doamnele venite din Timişoara au tot timpul din lume să asculte poveşti despre
viaţa de odinioară din satul Micherechi, despre migraţia în America de la începutul
secolului al XX-lea, despre cel de-al Doilea Război Mondial, despre anii comunismului
şi perioada post-socialistă. Descendentă a unei familii în care bunicul a fost emigrant
în America, tatăl a luptat pe front, mama a fost prescurăriţa satului, iar sora mai mare
a devenit „doamnă”, adică învăţătoare, Eva Sava îşi consideră rolul său în viaţa familiei
şi a comunităţii din care vine unul minor, cu toate că ea este o atentă observatoare a
lucrurilor şi întâmplărilor importante din viaţa satului Micherechi.
Oana Florea a trecut poarta casei doamnei Ana Petruşan, o femeie de 81 de ani de
la Micherechi, pentru care timpul se împarte în două: oarecând şi după bătaie. Povestea
acestei femei ne conduce prin istoria familiei şi a comunităţii sale până departe, dar
şi spre realităţi contemporane, spre mărturisiri identitare simple şi clare referitoare
la conştiinţa apartenenţei sale la neamul românesc: „Da, toţi aicea ne-am născut,
suntem români, numai din Ungaria.” Ana Petruşan, la fel ca Maria Pilan, este un model
de femeie, mamă, bunică, care ştie să-şi trăiască viaţa după rolul ei binestabilit într-o
lume tradiţională.
Nicoleta Muşat a vizitat o doamnă dintr-o localitate mai la sud decât Micherechiul
sau Chitighazul, dar tot la graniţa cu România. Ea a fost oaspetele doamnei Vioara
Oroian din Bătania, atunci, în 2006, una dintre cele mai, dacă nu chiar cea mai vârstnică
femeie de atunci din Bătania, care avea 92 de ani. Mărturisirile ei dezvăluie o lume paşnică multicoloră şi multinaţională, deoarece în comuna (azi orăşelul) Bătania au trăit
dintotdeauna în bună înţelegere trei naţionalităţi: unguri, români şi sârbi.
Ultima întâlnire din carte este cea între Otilia Hedeşan şi fiicele povestitorului Mihai Purdi, Ana şi Florica, din Otlaca-Pustă „Dă câte ori avem ceva în brâncă ne aducem
aminte dă el, săracu, că tare o fost om preceput. N-o fost om învăţat, că n-o avut numa
şasă clasă…” Mihai Purdi a fost cunoscut în sat şi recunoscut în întreaga comunitate românească din Ungaria ca fiind un foarte bun povestitor, dar şi autor de hore ale mortului.
A fost şi cantor la biserică şi suplinitor al preotului în vremurile grele ale războiului. „El
o fost popa, el o fost cantoru, aici la besărică, tăte el o fost…”, îşi aminteşte Ana Bocsor,
născută Purdi, evocând multe amintiri din Otlaca de odinioară.
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Cartea „Doamnele au vreme…” se încheie cu un glosar şi o colecţie de expresii locale,
adunate şi aranjate de Florentina Leucuţia, care ajută foarte mult la înţelegerea mai
uşoară a textelor transcrise din graiul local românesc din Micherechi, Chitighaz, Bătania
sau Otlaca-Pustă.
„Cele mai multe înregistrări din povestirile femeilor care sunt prezente în acest volum
au fost făcute cu zece ani în urmă, în cadrul unui proiect finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al României. Dar publicarea acestor texte nu a fost niciodată o obligaţie
contractuală. Argumentul principal al revenirii la informaţiile respective îl reprezintă
credinţa mea şi a colegelor mele că în aceste texte se regăsesc probe de limbă extrem
de importante pentru felul în care se vorbea româneşte în satele locuite de români în
Ungaria la începutul acestui secol, în primii ani de după anul 2000, iar în al doilea rând,
faptul că aceste femei, care nu au fost niciodată cele mai importante personalităţi ale
satelor lor, vedeau cu foarte mare claritate cum se petrec lucrurile în satele lor, în lume,
în familiile lor. Iar povestirile acestea sunt o probă despre felul în care poate fi înţeleasă
viaţa de către nişte oameni, de către nişte femei, care au trăit în această comunitate.
Acestea nu sunt obligaţii pe care le bifezi faţă de o instituţie, ci le bifezi faţă de tine însuţi. La un moment dat, când constaţi că povestirile acelea au o semnificaţie, asumi să
le transmiţi mai departe, să le pui într-o carte, pentru ca ele să rămână şi să marcheze
momentul respectiv”, a punctat Otilia Hedeşan într-un interviu acordat revistei „Foaia
românească” (Nr. 20, 19 mai 2017, paginile 3 şi 9).
Volumul apărut la Editura Universităţii de Vest din Timişoara a fost prezentat în primăvara anului 2017 la Festivalul Internaţional de Carte de la Budapesta şi la Bookfest
din Bucureşti.
Eva Șimon
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