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Cuvînt înainte
În urmă cu 25 de ani, un grup de intelectuali români din Ungaria, entuziaşti şi inimoşi, şi-au înfiinţat Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria. Un proiect de mare anvergură intelectuală, care a necesitat un efort enorm
şi o perseverenţă ieşită din comun pentru a transforma o idee îndrăzneaţă
într-un succes.
Este un moment festiv, dar, în acelaşi timp, și un moment de bilanţ, iar acest
bilanţ, ne arată, fără nici o exagerare, că iniţiativa cercetătorilor este un succes, de care am beneficiat cu toţii, cei interesați în păstrarea identităţii etnice,
culturale, ligvistice şi religioase a comunității istorice românești din Ungaria.
Nu a fost uşor, tot ceea ce am clădit în aceşti 25 de ani, a necesitat multe
sacrificii, dar, dacă ne uităm în urmă, cred că avem motive pentru a ne mîndri. Datorită acestei activităţi şi a stăruinţei de a exista, Institutul de Cercetări
al Românilor din Ungaria este, în prezent, una dintre instituţiile de bază ale
comunităţii românilor din Ungaria, cu un aport enorm la promovarea identităţii şi valorilor acestei comunităţi. Am realizat activităţi de cercetare ştiinţifică de o calitate deosebită în domenii precum istorie, etnografie, ligvistică,
literatură și artă, care documentează moştenirea culturală a românilor din
Ungaria şi ne dau speranţe cu privire la păstrarea acestor tradiţii româneşti şi
în viitor.
Prin constituirea Institutului, de fapt am instituţionalizat eforturile disperate ale predecesorilor noştri, care vroiau să-şi unească forţele spirituale într-o
formă organizată şi legitimă. Astfel, proiectul nostru din 1993 nu a apărut din
senin, ci a fost anticipat de o serie de preocupări mai vechi sau mai recente.
Institutul urma să devină un seismograf sensibil şi o oglindă cît mai fidelă
a culturii românilor din Ungaria, în sensul cel mai larg al cuvîntului. Am
pornit la drum cu dorinţa, dar şi cu ambiţia, de a reflecta prin munca noastră
istoria, cultura şi viaţa tradiţională a comunităţii româneşti din Ungaria, în
toate aspectele ei, în care poate fi reconstituită şi valorificată. Eram conştienţi
şi de dificultăţile care ne vor aştepta. Nu ne-au evitat nici reuşitele, dar nici
problemele de supravieţuire.
În cei douăzeci și cinci ani de existenţă, Institutul a încercat să devină şi să
rămînă un promotor al căutărilor creatoare, inovatoare a comunităţii noastre.
S-au făcut eforturi pentru autocercetare şi autocunoaştere, altfel spus pentru
cunoaşterea identităţii noastre, ca să găsim răspuns la simpla întrebare „cine
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sîntem noi?” Prin cercetările realizate pînă acum am făcut o lungă călătorie
spre noi înşine.
În urmă cu 25 ani fondatorii Institutului erau convinşi că prin activitatea
lor vor putea atrage atenţia românilor noştri de pe aceste meleaguri. De la
constituire, prin activitatea sa, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria se adresează profesorilor, cadrelor universitare, studenţilor şi altor categorii iubitori ai limbii, istoriei, etnografiei şi literaturii româneşti din Ungaria.
Organizează sesiuni culturale şi ştiinţifice, editează cărţi în limba română şi
maghiară, cu scopul de a prezenta fizionomia spirituală a comunităţii româneşti din Ungaria, de a argumenta o presupunere, şi anume că sentimentul de
apartanenţă şi de conştiinţă poate fi susţinut printr-o autostudiere sinceră şi
temeinic argumentată.
Pînă la ora actuală Institutul a editat sau a finanţat 97 de volume şi a organizat 27 simpozioane internaţionale, întreţine relaţii de colaborare cu unităţi
similare din ţară şi străinătate, cu diverse şcoli, instituţii socio-culturale şi
administrative.
Munca de cercetare îşi are sensul mai ales dacă rezultatul acesteia este întruchipat în studii publicate în reviste, periodice, monografii, etc. Institutul
pe acest teren a oferit multiple posibilităţi colaboratorilor săi. Scoate anual
publicaţiile Simpozion, Izvorul şi Lumina. Rezultatele cercetării din Institut
sînt parte a bibliografiei de bază citată în manualele, sintezele şi studiile fundamentale privind istoria, limba şi folclorul românilor din Ungaria.
Un sfert de veac e o picătură în oceanul vast al istoriei şi totuşi, cînd stai
şi gîndeşti, cîtă cheltuială de energie, cîtă fosforescenţă de spirit, cîte gînduri
şi cîte năzuinţe nu împestriţează acest petec de viaţă. Se spune că timpul nu
există, dar viaţa noastră cea de toate zilele este oricum măsurabilă în ani, iar
ei dau, pînă la urmă, măsura lucrurilor şi uneori a faptelor noastre.
După douăzeci şi cinci de ani Institutul şi-a făcut o biografie. Spre surprinderea noastră, el a devenit un fel de bulgăre de zăpadă, care o ia la vale şi se
face din ce în ce mai mare. Colaboratorii Institutului şi colegii, prietenii noştri din România, care ne-au stat în preajmă, a căror devoţiune şi seriozitate
profesională a contat decisiv la activitatea acestuia. 25 de ani de activitate a
unei instituții este realmente un eveniment remarcabil! Mai ales în condiţiile
noastre de tranziţie. Aş îndrăzni a spune: un act de eroism! Trăind într-o lume
traversată de conflicte interetnice şi de crize identitare, trebuie să spunem,
provocarea a existat mereu şi ea a fost cea care ne-a disciplinat şi ne-a întărit
pentru a merge mai departe. Institutul a făcut eforturi eroice, uneori chiar
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disperate, pentru a se menţine pe linia de plutire, ca să supravieţuiască. Este
unul din rarele exemple cînd fapta a mers înaintea vorbelor, şi menţinîndu-şi
pe parcursul anilor rolul pe care şi l-a asumat, nobil, dar deloc simplu.
Publicaţiile, cărţile noastre sînt editate în cea mai mare parte în limba română, limbă pe care dorim să o păstrăm înainte de toate. În aceasta ordine
idei, ne alăturăm celor spuse de Constantin Noica: ”Ar merita să facem astfel
încît să ne prezentăm cu limba noastră la judecata istoriei, atunci cînd năzuinţele de unificare ale oamenilor şi cerinţele de uniformizare ale lumii maşinilor
vor chema limbile naturale să spună ce drept de viaţă mai au. Cu limba noastră, noi dăm acea iscusită oglindă a minţii omeneşti, în care gîndul de totdeauna şi omul de pretutindeni să-şi vadă chipul. Dacă graiul nostru spune lucruri
ce nu s-au rostit în alte limbi, atunci suntem datori lumii, dar ne suntem datori
şi nouă să-l păstrăm viu”. Această limbă, această cultură, acest trecut trebuie
asumat, căci este ceea ce ne leagă, ne face să fim ceea ce sîntem. Trebuie să ne
păstrăm identitatea! Căci a fi român din Ungaria înseamnă să simţi mereu nevoia să te întorci acasă, în cultura şi în limba ta, să-ţi fie dor de ele atunci cînd
le părăseşti şi să te regăseşti pe tine o dată cu ele. Restul e risipire.
În acest ceas aniversar, trebuie să mărturisim şi aceea că, în viaţa profesională a fiecăruia dintre noi, se află destule „ziduri părăsite şi neisprăvite”, peste
care dăm, în genere, cînd căutăm, asemenea lui Manole, locul potrivit pentru
o construcţie nouă. Mănăstirile vieţii nu se fac dintr-o dată. Clădeşti ziua, iar
noaptea – intervalul metamorfozelor primejdioase – tot ce-ai clădit se dărîmă.
Depinde ce faci cu „zidul neisprăvit” din profesia ta, atunci cînd o iei de la capăt. Cu siguranţă că resturile lui pot fi de folos la o nouă clădire. Sînt convinsă
de faptul că Institutul nostru, cu cei 25 de ani de activitate e o cărămidă solidă
şi stabilă, în cea ce numim cultură şi identitate românească din Ungaria.
Organizarea simpozioanelor am început-o în toamna anului 1990. Am
avut grijă apoi ca aceste evenimente să aibă loc în fiecare an. Ne-am asumat
organizarea acestui simpozion cu intenția declarată de a redescoperi și de a
împărtăși valorile spirituale şi culturale ale comunităţii româneşti din Ungaria. Simpozionul a devenit un model, acela al proiectelor culturale care nu
sînt abandonate cu ușurință, așa cum se întâmplă adesea în lumea de astăzi.
Apoi, sutele de comunicări științifice, susținute timp de un sfert de veac în
cadrul lucrărilor simpozionului, care au fost publicate și au ajuns astfel să fie
larg popularizate, pentru că din fericire volumele „Simpozion” ajung la mulți oameni. Și, mai mult decît atît, pentru atragerea cititorilor, de ani buni,
lucrările simpozionului și alte publicații sînt postate pe site-ul Institutului,
(romanintezet.hu) unde pot fi accesate şi descărcate gratuit de toți cei interesați.
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Sărbătorirea unui sfert de secol de activitate a constituit pentru noi un prilej de a edita o carte, aducînd un omagiu cercetării românești din Ungaria.
În acest volum jubiliar (mai precis antologie omagială) dedicat aniversării a
25 de ani de la înfiinţarea Institutului, am inclus lucrări apărute în volumele
„Simpozion”. În selecţia studiilor pentru acest volum retrospectiv am avut în
vedere să adunăm scrierile autorilor aparținători comunității istorice române
din Ungaria care și-au prezentat lucrările ani de-a rîndul la sesiunile anuale.
Volumul însumează 23 de studii istorice, etnografice, lingvistice și literare,
care, puse la un loc, oferă celor interesaţi o perspectivă de ansamblu asupra
unei activităţi ştiinţifice, care se întinde peste mai mult de 25 de ani.
În acest moment aniversar, cu aceste texte referitoare la cultura românilor
din Ungaria, considerăm că astfel ne scriem de fapt cartea noastră de vizită şi
ne aşezăm lăuntric frumuseţea în pagini de aleasă bogăţie. Personalităţi, locuri,
evenimente, tradiții, graiuri s-au vrut a fi aşezate în spaţiul acestei cărţi pentru
că ele ne reprezintă în faţa lumii. Reunind contribuţiile unor autori ce aparţin
comunității românești istorice din Ungaria, este o carte care ne strînge şi ne
păstrează între paginile ei, pentru posteritate, pentru generațiile viitoare. Prin
carte comunicăm cu cei dinaintea noastră, dar şi cu cei care nu s-au născut
încă.
Realizez acum, privind cei 25 de ani de activitate la Institut, ce lucruri deosebite s-au întîmplat în aceste răstimpuri, ce frumuseţe îngemănează munca
noastră, ce nepreţuite sînt toate clipele pe care le-am petrecut împreună. Un
sfert de secol înseamnă mult, în viața oricărui om. De aceea, țin să-mi exprim,
mai întîi de toate, recunoștința față de toți oamenii și semenii noștri care au
fost alături și solidari cu noi. În acest moment aniversar, dragi colegi, îmi revine datoria să vă adresez mulțumiri și felicitări. Îmi exprim recunoștința, mulțumindu-vă tututor pentru munca depusă cu cinste, demnitate și eficiență.
Indiferent de perspectiva din care poate fi privit acest sfert de veac de activitate, este cert că acest Institut pentru românii din Ungaria a constituit o probă
a capacităţii de regenerare etnică şi culturală.
Ceea ce nu ne împiedică însă să ne punem nişte întrebări, să identificăm
nişte răspunsuri, să fim conştienţi de ceea ce se întîmplă cu noi. Identitatea
nu este una dată, noi sîntem care trebuie să o constituim, noi trebuie să alegem din comoara extraordinară pe care ne-a lăsat-o tradiţiile; de noi depinde
să ne recuperăm moştenirea la fel cum au făcut-o mereu predecesorii noştri
aruncînd, uitînd, modificînd, creînd şi inovînd. Dar pentru a edifica o nouă
cultură pentru timpul nostru, e cazul mai întîi să devenim conştienţi că lumea
s-a schimbat şi să suportăm consecinţele acestei schimbări.
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În cadrul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria domină un
spirit cultural şi intelectual. Activează aici oameni care prin muncă şi devotament doresc să contribuie la autocunoaştere, autodefinire şi autorealizare. Am
toată speranţa că Institutul va face faţă cerinţelor, necesităţilor, pe care istoria
ni le impune. Am toată încrederea în colegii mei, cărora le mulţumesc încă
odată pentru sacrificiul, devotamentul lor, depus în cauza noastră comună.
Budapesta, iunie 2018

Maria Berényi
director
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MARIA BERÉNYI

Membrii familiei Babeş
Familia Babeş – avînd originea în Banat – a dat ţării oameni de seamă, oameni care au contribuit la promovarea
drepturilor românilor din fostul Imperiu Austro-Ungar, la progresul ştiinţei şi culturii în România şi în lume.
Indiferent de condiţii sau situaţii conjuncturale nu s-au dezis niciodată de
poporul şi patria lor.
Ascensiunea familiei începe cu VINCENTIU BABEŞ, o personalitate de
frunte din Banatul secolului al XIXlea. Vicenţiu Babeş a fost avocat, istoric, publicist, om politic, întemeietorul presei româneşti din Banat, a fost
omul care şi-a consacrat întreaga activitate şi putere de muncă pentru promovarea politică, economică, culturală şi
bisericească a românilor din Banat şi Ungaria, în a doua jumătate al secolului
al XIX-lea.1
S-a născut la 21 ianuarie 1821 în Hodoni, jud. Timiş. A fost fiul lui Gheorghe Crîşmaru, ţăran gospodar din Moşniţa, care a murit pe cînd Vincenţiu
era încă mic. Bunicul său, Mitra Babeş, neavînd alţi copii şi nici alţi nepoţi, l-a
adoptat şi i-a dat numele său de Babeş. Mitra Babeş a fost un cărturar cunoscut, care a avut legături cu Dimitrie Ţichindeal, pe atunci preot la Becicherecu
Mic, şi cu Mihai Roşu din Jadani. La îndemnul celor doi oameni de cultură,
bătrînul Mitra Babeş l-a înscris pe Vincenţiu la şcoala de pe lîngă biserica
Sf. Ilie din Fabric-Timişoara, cu gîndul de a-l face preot. De aici a trecut mai
departe la şcoala sîrbească, apoi la şcoala germană din Timişoara-Cetate. Studiile secundare le-a urmat la Timişoara (1830–1833), apoi liceul la Seghedin
(1833-1841) şi, în fine, cursurile de teologie la Carloveţ şi la Seminarul din
Arad. Pe cînd se apropia de devenirea sa ca preot, Vincenţiu Babeş a renunţat
la această cale, continuîndu-şi pregătirea cu studii juridice la Budapesta. Întors la Arad în 1846, a intrat în magistratură, devenind, peste doi ani, avocat.
În perioada 23 septembrie 1846 – iulie 1848, Vincenţiu Babeş a fost desemnat
profesor suplinitor la Preparandia din Arad.
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În anul 1848 a fost numit inspector al şcolilor româneşti în districtul Caraş,
unde s-a preocupat de dezvoltarea bazei materiale a învăţămîntului, pregătirea cadrelor didactice şi cultivarea sentimentului naţional în şcolile aflate sub
administraţia sa. Intrînd în viaţa politică, a fost un foarte activ luptător pentru
drepturile naţionale ale românilor.2
La sfîrşitul anului 1849, Vincenţiu Babeş a plecat la Viena, unde a ocupat
un post în justiţie. Aici a activat în calitate de secretar la Curtea Supremă de
Justiţie şi Casaţie, iar ulterior a devenit Secretar Aulic Imperial. În anul 1851
s-a căsătorit cu Sofia Goldscheider, fiica unui magnat austriac, care însă şi-a
pierdut averea la scurt timp după aceea. La cununie, Sofia a trecut la religia
ortodoxă. În anul 1853, cei doi au avut primul lor fiu, pe Aurel Babeş, viitorul chimist, iar în 1854 s-a născut Victor Babeş, care a devenit o somitate în
lumea medicală românească şi europeană. În total, Vicenţiu Babeş au avut
nouă copii, unii născuţi la Viena, ceilalţi după mutarea familiei la Pesta: Aurel (viitorul chimist cu renume), Victor (faimosul microbiolog), Alexandrina,
Angelina, Emil (avocat în Budapesta), Sever, Alma, Titus (avocat în Budapesta) şi Cornel.3
În 1859 Vicenţiu Babeş a fost Secretar Aulic Imperial, în 1862 referent pentru cauzele criminale la Cancelaria aulică a Ungariei din Viena, în 1863 a fost
jude suprem la Tabla Regească din Pesta.
După izbucnirea revoluţiei de la 1848, Vincenţiu Babeş s-a angajat în primele
acţiuni de natură politică. La 24 aprilie 1848 a semnat o circulară a comunităţii ortodoxe din Arad, în calitate de secretar, prin care se solicita rezolvarea
în favoarea românilor a problemelor ierarhiei bisericeşti. Circulara a avut un
rol pozitiv în rîndul intelectualităţii române, care a ţinut o adunare la Pesta,
în ziua de 3/5 mai 1848, în casa lui Emanuil Gojdu.
În continuare, în perioada 1849–1850, Vincenţiu Babeş a fost iniţiatorul
mai multor memorii şi petiţii adresate împăratului şi altor autorităţi, prin care
cerea egalitatea în drepturi a românilor cu celelalte minorităţi din imperiu.4
Conduita politică a lui Vincenţiu Babeş în perioada 1848–1849 s-a încadrat
într-un curent cu mulţi adepţi între intelectualii români din Banat. A luptat şi
el, purtat de evenimente, pentru a înlătura din calea aspiraţiilor naţionale ale
românilor bănăţeni piedica ce i se părea imediată.
Deja în 10 ianuarie 1850, îi găsim numele, alături de cele ale lui Ioan Popasu, Petru Mocioni, August Treboniu Laurian, Ioan Dobran, Petru Cermenea,
Constantin Pomuţiu (originar din Giula, fratele lui Gheorghe Pomuţ), Grigore Popovici, Alexandru Atanasievici, Ioan Popovici, Constantin Undrea, sub
textul unui memoriu ce cuprindea „gravamine” ale naţiunii române din imperiu.
Tot în 1850, Babeş a mai figurat ca semnatar al unui protest adresat împăratului, în care românii condamnau nedreptatea ce li se făcuse la împărţirea
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Transilvaniei şi a Banatului în districte. Printre ceilalţi semnatari, apăreau
Avram Iancu, Simion Balint, Petru Mocioni, Ghenadie Popescu, Ioan Maiorescu, Aron Florian, August Treboniu Laurian, Timotei Cipariu. În tovărăşia
acestor oameni, în faţa revelaţiei politice pe care o reprezentau ei pentru Babeş,
prinde contur tot mai consistent personalitatea politică a tînărului bănăţean.5
Instaurarea „regimului liberal” în imperiu a fost un moment de cotitură în activitatea politică a lui Vincenţiu Babeş. În anul 1860 a publicat la Viena broşura: Die Sprach – und Nationalitaten frage in Osterreich von einem Rumaniein;
republicată în limba română în acelaşi an la Viena cu titlul Causa limbelor şi
naţionalităţilor în Austria pertraptată de Unu românu. În lucrare şi-a exprimat ideile politice, stăruind, asupra egalităţii în drepturi a tuturor naţionalităţilor din imperiu, asupra unirii românilor din imperiu într-un singur bloc
naţional, şi combatînd tendinţele de orientare dualistă.
În perioada 1860-1861, la Viena, Vincenţiu Babeş a participat la întrunirea
reprezentanţilor tuturor românilor din imperiu, a redactat suplica doleanţelor
românilor, pe care a înaintat-o împăratului la 10 decembrie 1860.
Principalele direcţii în care s-a orientat Vincenţiu Babeş în anii 1861-1867
au fost activitatea parlamentară, separarea ierarhiei bisericeşti a românilor,
acţiuni pe plan cultural şi publicistic.
În 1860, ales deputat în cercul român din Sasca Montană, comitatul Caraş, Vincenţiu Babeş a lansat un manifest, prin care îi îndemna pe români, să
participe la vot pentru a-şi alege reprezentanţii. Ales din nou deputat la Sasca
Montană, Babeş a continuat lupta de emancipare naţională, a protestat împotriva suprimării autonomiei Transilvaniei şi a conlucrat cu deputaţii sîrbi la
un proiect comun de lege a naţionalităţilor. În 1864 li s-a recunoscut românilor ortodocşi mitropolie proprie, iar Vincenţiu Babeş a avut un rol hotărîtor
în reorganizarea acesteia.
După instaurarea regimului dualist în 1867, Vincenţiu Babeş a militat pentru crearea unui partid politic românesc. A avut un rol important în pregătirea şi constituirea, în 1869, a Partidului Naţional Român din Banat şi Ungaria, a cărui program l-a alcătuit. Printre dezideratele cele mei importante
sînt enumerate: lupta pentru o reglementare a problemei naţionale în forma
preconizată de deputaţii români şi sîrbi; respingerea anexării Transilvaniei la
Ungaria; adoptarea principiilor liberalismului şi democraţiei în municipii şi
viaţa politică, etc.
Anul 1869 a însemnat constituirea celor două partide naţionale, care au grupat, într-o structură politică modernă, elita românească: Partidul Naţional
al Românilor din Banat şi Ungaria, condus de Alexandru Mocioni şi Vincenţiu Babeş, şi Partidul Naţional al Românilor din Transilvania, care îl avea în
frunte pe Ilie Măcelariu. Fiindcă au recunoscut dualismul, tactica adoptată de
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ardeleni a fost pasivismul politic, respectiv neparticiparea la alegerile parlamentare. Faţă de ardeleni, românii din părţile vestice au adoptat activismul şi
nu au contestat, în principiu, apartenenţa lor administrativ-teritorială la Ungaria, ci doar atitudinea Ungariei faţă de naţionalităţi, nerecunoaşterea lor ca
entitate autonomă cu drepturi colective.6
În cadrul Parlamentului, deputatul Vincenţiu Babeş a avut o atitudine activă,
combatînd legea naţionalităţilor votată de Dietă în 1868, a susţinut principiul
votului universal şi secret şi a folosirii limbii române. Membru în Dieta de
la Budapesta, din 1860 pînă în 1890, a prezentat, în anul 1868, un proiect de
lege a naţionalităţilor, în măsură să asigure populaţiei româneşti din imperiu
dreptul la conservarea identităţii naţionale.
La sfîrşitul deceniului al VIII-lea, Vincenţiu Babeş a militat pentru făurirea
unui partid politic unic al românilor din Transilvania şi Banat. Activitatea sa
susţinută s-a concretizat în anul 1881, cînd a luat fiinţă, prin unirea celor două
partide din Transilvania şi Banat, Partidul Naţional Român. Conferinţa naţională din 12–14 mai 1881, de la Sibiu, a pus bazele Partidului Naţional Român,
care a pus la loc de frunte în programul său necesitatea redobîndirii autonomiei Transilvaniei, la care s-au adăugat dezideratele esenţiale: introducerea limbii
române în administraţie şi justiţie, numirea de funcţionari români în teritoriile locuite de populaţia majoritară românească, revizuirea legii naţionalităţilor
din 1868 ş. a. Aceasta orientare generală aşezată pe linia tactică a pasivismului a fost însoţită de acţiuni organizatorice şi propagandistice, care au urmărit
dezvoltarea şi întărirea legăturilor permanente cu Ţara, prin conferinţe politice, presă, memorii, prin sprijinirea asociaţiilor şi societăţilor culturale.
Din 1881 pînă în 1891, Vincenţiu Babeş a fost unul din protagoniştii vieţii
politice româneşti transilvănene. A fost ales membru al Comitetului Central
Electoral încă de la înfiinţare, iar în anul 1890, preşedinte al Comitetului Central al Partidului Naţional Român. Din cauza unor dispute privitoare la întocmirea Memorandumului şi înaintarea acestuia autorităţilor, Vincenţiu Babeş a
intrat în conflict cu majoritatea conducătorilor partidului şi în 1892 a fost nevoit să se retragă din comitet: „La întrunirea Comitetului Central ţinută în 21
şi 22 ianuarie 1892, fiind bolnav şi a decis să se retragă din activitatea politică,
Vincenţiu Babeş nu a mai participat, ceea ce echivala cu sfîrşitul unei îndelungi
şi neobosite activităţi închinate poporului român din imperiul habsburgic”7
Vincenţiu Babeş s-a afirmat şi în publicistica secolului al XIX-lea. S-a distins şi ca un eminent publicist. A colaborat la publicaţiile: Foaie pentru inimă,
minte şi literatură, Amicul poporului, Gazeta Transilvaniei, Concordia, Dreptatea, Telegraful Român, Luminătoriul.
Perioada de maximă activitate publicistică a lui Babeş s-a desfăşurat la Albina, apărută în anul 1866 la Viena, gazetă a cărui fondator a fost.
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În fruntea Albinei se găseau fraţii şi verii Mocioni (Andrei, George, Anton şi
Alexandru) cărora li s-au alăturat Vincenţiu Babeş şi George Popa.
Albina, a militat pentru drepturi egale ale tuturor naţiunilor, astfel încît
„fiecare să-şi poată cultiva limba, portul şi culorile”. În cei 11 ani de apariţie,
a făcut o opoziţie tot mai puternică politicii dualiste, gazeta fiind prima care
a încercat o concentrare a forţelor româneşti de pretutindeni şi a obţinut colaborări valoroase din partea multor oameni de cultură români. Ziarul a fost
citit de preoţi şi învăţători altor mii de oameni, iar rapoartele despre activitatea Albinei au ajuns pînă la cancelaria guvernului, unde cereau ca aceasta
să intervină şi să pună capăt „acestor veşnice agitaţii şi aţîţării spiritelor şi să
pună sub supraveghere severă presa română…”. După ce i-a fost retras debitul
poştal pentru Ungaria şi ziarul nu a mai putut ajunge la cititorii săi, Babeş a
fost nevoit să mute redacţia ziarului la Pesta şi să modifice tonul şi frecvenţa
materialelor despre România. Până în 1876, împotriva sa au fost îndreptate
frecvente procese de presă, dintre care trei pentru „calomnie”, „agitaţie împotriva statului” şi „înaltă trădare”. 8
La 31 decembrie 1875, în urma acestor prigoniri, Albina s-a văzut silită să-şi
anunţe încetarea apariţiei, dar totodată şi să precizeze că în cei aproape 10 ani
de existenţă n-a făcut decît să luminize românii din Banat şi Ungaria. Albina
a rămas în istoria presei româneşti din aceasta perioadă ca unul din ziarele
cele mai reprezentative.
După 11 ani, „Albina” şi-a încetat apariţia, cu convingerea că nu se putea
ca ideile propagate „să nu fi pătruns şi să nu fi prins rădăcini în piepturile române…”, iar prin activitatea acestei gazete, Babeş a deschis drumul ziaristicii
politice româneşti din Banat. Ulterior a sprijinit şi a colaborat şi la alte publicaţii româneşti, în care şi-a susţinut ideile politice.
Vincenţiu Babeş, promotor al mişcării politice în organizaţia de partid, autoritate mereu consultată în materie de drept, a asigurat asistenţa juridică în
procesul de despărţire a Bisericii Ortodoxe Române din Banat. Pentru ataşamentul lui faţă de ortodoxie a fost numit „bisericanul”. A participat decisiv la
realizarea separării bisericii româneşti de cea sîrbească şi la înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe din Sibiu (1864).9
A luptat pentru limba română. Acest lucru a fost un motiv important care a
justificat acţiunile sale pentru despărţirea ierarhică şi menţinerea unor strînse
legături în probleme şcolare cu consistoriile din Arad, Sibiu şi Caransebeş.
La 26 octombrie 1870 mitropolitul Andrei Şaguna i-a făcut cunoscut că a fost
ales, de Congresul naţional bisericesc, membru onorar al Consistoriului Metropolitan şcolar. După această dată interesul său pentru organizarea şcolilor
confesionale, pentru alcătuirea programelor, pentru desfăşurarea examenelor
s-a menţinut multă vreme, fiind solicitat adesea pentru rezolvarea unor probleme spinoase.10
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Remarcabil om de cultură, Vincenţiu Babeş a fost membru fondator şi a făcut
parte din conducerea unor societăţi cultural-ştiinţifice: membru de onoare al
ASTREI, membru fondator al Asociaţiei pentru cultura poporului român din
Arad, etc.
Asociaţia arădană a îmbrăţişat de la început cauza învăţămîntului naţional pentru românii din comitatele vestice. Din conducerea ei au făcut parte,
Procopie Ivaşcovici, Gheorghe Popa, Atanasie Şandor, Vincenţiu Babeş, David Nicoară (original din Giula), Ioan Popovici Desseanu, Teodor Şerb, Anton
Mocioni, etc. Activitatea asociaţiei pe plan şcolar a rămas importantă, mai
ales pentru cadrul oferit dezbaterii celor mai stringente probleme ale învăţămîntului românesc din comitatele vestice: înfiinţarea de gimnazii, licee şi
şcoli reale, construirea clădirilor pentru şcolile săteşti, pregătirea învăţătorilor
necesari, elaborarea şi tipărirea manualelor şcolare, orientarea învăţămîntului
spre un conţinut realist şi practic.
În interesul învăţămîntului, Vincenţiu Babeş a menţinut legături strînse cu
reuniunile învăţătoreşti şi cu învăţătorii.
Asociaţia din Arad a beneficiat şi mai tîrziu de ajutorul său, susţinut constant, probabil, de un sentiment de ataşament personal. În 1872 el a avansat o
sumă de bani pentru tipărirea unor programe necesare desfăşurării activităţii
Asociaţiei.11
Atunci cînd, în 22 aprilie 1866, la Academia Română, Locotenenţa Domnească
a hotărît înfiinţarea „Societăţii Academice Române”, cu reprezentarea tuturor
provinciilor locuite de români, Vincenţiu Babeş şi Andrei Mocioni au fost cei chemaţi să reprezinte Banatul. Academicienii fondatori din Banat, Vicenţiu Babeş
şi Andrei Mocioni, ambii jurişti, publicişti şi oameni politici, s-au distins, prin
întreaga lor activitate, în viaţa politică, fiind activi luptători pentru drepturile
naţionale ale românilor transilvăneni şi bănăţeni. Vincenţiu Babeş, în calitate
de deputat în Dieta de la Viena (1860–1890) şi de preşedinte, timp de zece ani,
al Partidului Naţional Român, a militat pentru autonomia Transilvaniei, pentru
separarea bisericii române din Banat de cea sîrbă, pentru înfiinţarea Mitropoliei
ortodoxe române la Sibiu. Andrei Mocioni a făcut parte din Senatul Imperial
de la Viena, calitate prin care a solicitat reorganizarea statului habsburgic pe
principii naţionale, constituirea Banatului ca provincie aparte sau alipirea lui la
Transilvania. De asemenea, a trimis împăratului de la Viena un memoriu, însoţit de 12000 de semnături, prin care cerea organizarea unui congres naţional
„pentru constituirea tuturor românilor într-un corp politic unic, o ţară coronală, ca tip şi caracter român”. Atît Vicenţiu Babeş cît şi A. Mocioni, împreună cu
Andrei Şaguna, au militat pentru înfiinţarea mitropoliei române.
Ales membru al Societăţii Literare Române, Academia Română de mai tîrziu, încă de la crearea sa în anul 1866, Vincenţiu Babeş a înţeles să-şi aducă
o preţioasă contribuţie în această instituţie ce grupa reprezentanţi de marcă
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ai românilor de pretutindeni. În cadrul Academiei Române, Vincenţiu Babeş
s-a manifestat prin preocupări ştiinţifice de istorie, prin publicaţii, participare
la dezbateri, ca participant activ la administrarea financiară a instituţiei. A
demarat lucrări arheologice în Banat, care, între anii 1883–1884, au scos la
iveală vestigii ale epocii romane şi a contribuit la editarea unor manuscrise
referitoare la istoria românilor. În disputa dintre ortografia etimologică şi cea
fonetică, a fost adeptul ortografiei fonetice. Prezent la sesiunile generale ale
Academiei Române, Vincenţiu Babeş a activat publicînd manuscriesele unor
lucrări istorice, ţinînd discursuri sau în calitate de membru component al Comisiei de decernare a premiilor instituţiei. Activitatea sa la Academia Română
s-a făcut remarcată mai ales în anii de bătrîneţe, cînd s-a dedicat cercetărilor
istorice. A scris o istorie bisericească, rămasă în manuscris. A donat Academiei mai multe cărţi şi manuscrise valoroase referitoare la istoria românilor şi a
recurs de multe ori la influenţa acesteia pentru susţinerea, în plan cultural, a
românilor din Austro-Ungaria.12
În 1869 Vincenţiu Babeş s-a stabilit definitiv cu familia la Budapesta. În acest
an, după ce a pierdut postul din justiţie, şi-a deschis o cancelarie avocaţială în
capitala Ungariei.
A participat la toate acţiunile politice, naţional-culturale cu caracter românesc din Budapesta. Mai multe decenii a fost membru în comitetul Bisericii
Greco-Valahe din Pesta. Aici l-a cunoscut şi pe tînărul Teodor Papp, viitorul
mecenat, originar din Giula, care între anii 1842–1850 era cantorul bisericii.
Teodor Papp a avut strînse legături prieteneşti cu Vincenţiu Babeş.13
A fost prieten şi apropiat al familiei Mocioni din Banat, calitate în care a
atribuit tinerilor români, în numele acestora, mai multe burse şcolare, pentru
studii în străinatate. Membrii familiei Mocioni au contribuit efectiv la acordarea de burse pentru copii dotaţi din rîndul claselor nevoiaşe. Inedit este faptul
că, în cadrul consiliului de familie întrunit cu ocazia Crăciunului din 1866 la
Foeni, s-a stabilit, ca pentru aceasta activitate, familia să contribuie cu 10.000
florini aur iar administrator să fie numit Vincenţiu Babeş.
El s-a îngrijit de talentele tinere. Dintre zecile de bursieri întreţinuţi anual
în şcoli de familia Mocioni, pe mulţi i-a recomandat Babeş, care s-a îngrijit an
de an de administrarea miilor de florini destinaţi instruirii românilor lipsiţi
de mijloace. Pentru tinerii români, Vincenţiu Babeş a căutat mijloace de formare profesională şi în altă parte. Unora le-a găsit ajutor pe lîngă consistoriile
episcopale sau la Fundaţia Gojdu, la a cărei administrare a luat parte.
Babeş a ajutat studenţii români din capitala ungară. De la constituirea ei,
Societatea „Petru Maior” a fost sprijinită de către Vincenţiu Babeş şi de alţi
membri ai familiei lui. Au luat parte la mai multe activtăţi şi manifestaţii culturale ale acesteia. La începutul anilor 1880, chiar Victor Babeş, a fost vicepreşedintele societăţii studenţeşti.
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La începutul anului 1902, Babeş s-a îmbolnăvit grav. A avut şi necazuri materiale şi familiale. În anii aceia de început ai secolului XX, cînd mişcarea
românească încă nu se limpezise după acţiunile Memorandului, scrisorile
unor fruntaşi naţionali români, care dădeau expresie admiraţiei pentru îndelungatul şi bogatul său trecut politic, trebuie să-l fi umplut însă de bucurie,
ca şi solicitările venite, din toate părţile, de a povesti fapte de demult sau de
a contribui la crearea unui fond documentar, care să cuprindă istoria luptei
româneşti pentru libertate în secolul al XIX-lea.14
Bătrîneţea îl apăsa tot mai mult, încît aproape nu mai părăsea cercul strîmt
al familiei. Ultima sa locuinţă, ani de-a rîndul, a fost pe Vámház krt. nr. 4.
După o viaţă îndelungată, s-a stins la 3 februarie 1907, la 86 de ani, la Budapesta şi a fost înmormîntat în cripta familiei de la Albertfalva.
Vestea morţii sale a apărut în mai multe reviste ale vremii. Drapelul din
Lugoj, unde Vincenţiu Babeş a colaborat în ultimii ani, a publicat necrologul
său, elogiind strădania lui de o viaţă, închinată propăşirii poporului român
din Banat şi Ungaria. Despre înmormîntarea sa s-a scris în felul următor:
„Doliul tuturor Românilor a petrecut marţi la odihna eternă pe nemuritoriul conducător al poporului şi bisericei româneşti, pe marele naţionalist etc.
Vincenţiu Babeş.
La locuinţa defunctului au celebrat serviciul divin Î. P. Cuv. Sa Augustin
Hamşea, păr. I. Murnu-Georgiades şi păr. G. Bogoevici. Corul studenţilor a
cîntat răspunsurile.
Au ţinut discursuri duioase: P.Cuv. Sa August. Hamşea, deputatul Dr. Al.
Vaida-Voevod şi studentul P. Nistor presidentul societăţii „Petru Maior”.
Sicriul a fost transportat la Albertfalva şi depus în cripta familiară. La înmormîntarea sa au luat parte: deputaţii români Vaida-Voevod, Maniu şi Şerban, şi alţi Români, apoi deputatul E. Kovács, profesorul I. Kovács şi întreaga
familie a răposatului.
Au depus cununi: partidul naţional român, Academia română, institutul
bacteorolig din Bucureşti, Liga culturală, familia Mocsonyi, redacţia „Luptei”,
societatea „Petru Maior”, biserica macedo-română din Budapesta, etc.”15
În anul 1936, osemintele răposatului au fost deshumate şi repuse spre veşnică odihnă în curtea bisericii, din Hodoni iar doi ani mai tîrziu, în naosul
bisericii. Lespedea de mormînt este o imitaţie a celei de la Putna, care acoperă
mormântul lui Ştefan cel Mare, iar pe ea stă scris: „Aşezatus’au aici în A.D.
1937 osemintele readuse în patrie ale lui Vichentie Babeş, mare patriot bănăţean mutat la cele veşnice în B-pesta în A. D. 1907. Slăvită să-i fie memoria”.
Datorită activităţii politice desfăşurate vreme de cinci decenii, Vincenţiu Babeş a fost în intimitatea fruntaşilor mişcării naţionale, a lui Ioan Raţiu, Vasile
Lucaciu, Gheorghe Pop de Băseşti, Iuliu Coroianu, Ilie Măcelariu şi, cu deosebire, a fraţilor Mocioni. S-a manifestat amical faţă de unii şi contradictoriu
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faţă de alţii (mai ales tribuniştii i s-au opus deschis), însă relaţiile cele mai
sincere şi deschise le-a avut cu membrii familiei Mocioni.
Dacă a înregistrat un semieşec politic în cadrul Partidului Naţional Român,
prin marginalizarea la care a fost supus de tribuniştii atît el cît şi Alexandru
Mocioni, în schimb activitatea sa culturală a cunoscut o amplă manifestare
odată cu trecerea anilor şi s-a bucurat de calde aprecieri, atît din partea contemporanilor cît şi a posterităţii.
Ampla şi îndelungata activitate desfăşurată pe multiple planuri pentru
emanciparea naţională şi propăşirea culturală a românilor din Banat şi Ungaria, l-a determinat pe Nicolae Iorga să afirme că Vincenţiu Babeş „prin cunoştinţele sale de drept, de istorie, prin elasticitatea sa de spirit, prin uşurinţa
sa de vorbă şi prin talentul de a umbla cu oamenii mari, i-a reprezentat bine
pe românii de confesia şi din ţinutul lor, şi astfel a adus servicii neamului”16
Cunoscător al mai multor limbi (româna, germana, maghiara, franceza,
latina, slavona, sîrba) Vincenţiu Babeş a fost unul din cei mai de seamă cărturari şi oameni de cultură ai secolulului al XIX-lea. A militat pentru dezvoltarea învăţămîntului românesc, a întreţinut raporturi strînse cu reuniunile
învăţătoreşti, cu învăţătorii, pe care i-a sprijinit în tipărirea programelor şi
manualelor şcolare. Originea, limba, istoria culturală şi religioasă a neamului
românesc au fost preocupările majore ale cărturarului bănăţean.
Precum am amintit Vincenţiu Babeş, în anul 1851, la Viena, s-a căsătorit cu
Sofia Goldscheider, o tînără de 19 ani, cu care a avut 9 copii, unii născuţi la
Viena, ceilalţi după mutarea familiei la Pesta: Aurel (viitorul chimist cu renume), Victor (faimosul microbiolog), Alexandrina, Angelina, Emil (avocat
în Budapesta), Sever, Alma, Titus (avocat în Budapesta) şi Cornel. A fost o
căsnicie, în care bărbatul a fost elementul aspru, nestrămutat în convingeri,
adept al educaţiei spartane, iar femeia, bună, delicată, calmă, afectuoasă şi plină de tact, a fost, pe scurt, elementul ponderator al vieţii familiale. Se înţelege
că limba maternă a copiilor a fost germana, dar blînda şi înţeleapta Sofia i-a
învăţat şi să cînte „Deşteaptă-te române!”.
ALMA, pentru că de ea se leagă „legenda” familiei Babeş, a muri la 14 ani. Se
spune că fata suferea de tuberculoză intestinală. Cert este că neputinţa de a-şi
ajuta sora în suferinţă, l-a determinat pe iubitorul ei frate, Victor, să abandoneze Institutul de Arta Dramatică din Budapesta şi să se înscrie la Facultatea
de medicină. Moartea Almei l-a determinat pe Victor să schimbe macazul de
la o relativ insignifiantă carieră de actor, spre aceea de savant, binefăcător al
omenirii întregi. Poate că în această „legendă” este şi tendinţa firească de a
căuta binele chiar în răul cel mai crunt.
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Genealogia familiei Babeş
În familia Babeş s-au născut două fete gemene Angela şi ALEXANDRINA.
Cea din urmă s-a căsătorit cu avocatul Gruia Murgu Liuba17 din părţile Aninei, fecior de dascăl. Gruia şi-a iubit soţia şi şi-a venerat socrul. La ei va trage
deseori Vincenţiu sub pretextul căutării de „Sommerfrische”. Alexandrina a
avut un copil şi toate păreau că merg pe cel mai bun făgaş, însă Gruia a murit,
în mod subit, la doar 32 de ani. Apoi, după cîţiva ani de zile Alexandrina a
pierdut şi copilul. În această situaţie, ea se va recăsători, după cinci ani de văduvie, cu un inginer maghiar.
La pomenirea fetelor am început cu Alma, şirul băieţilor îl începem în chip
firesc cu SEVER, fecior voinic, „iubitor de arme” şi dueluri. A excelat în manevre militare, a cîştigat premii. Dar a fost prea încrezător în organismul său
robust: nu poate să fie omul tare ca stejarul. Excesul de bravură i-a atras o
pneumonie şi neaşteptatul deces. Dintr-un necrolog, mai puţin convenţional,
reuşim să îl cunoaştem:
„Trei ani s-a zis „husarul cel frumos”; apoi a început a fi „husarul cel brav”,
dar damele, precum şi ginerarii cei bătrîni îmbinau ambele epitete şi-l numeau „husarul cel brav şi frumos”.
Cînd călărea el în fruntea trupei prin mijlocul Sibiului, sau se preumbla,
pururea net şi elegant, voinic, ţapăn şi elasic, pe străzile sau promenadele oraşului, ochii tuturor erau pironoţi asupră-i.
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Apoi au început duelele, nici unul fără destulă cauză, apoi serviciile cele
grele, tot cele mai grele, toate cu succes şi laudă, apoi veniră manevrele cele
mari de la Deva, şi asupra lui, deşi unul dintre cei mai tineri, căzu soarta cea
mai grea; dintre ofiţerii a trei regimente de husari, lui se dede onoarea de-a
executa recunoaşterile strategice, el se alese de „ochiul armatei”.
Dar asta se ştia de mai nainte, o ştia şi el; că – cine altul decît el putea dezlega o asemenea problemă, cu atîta dibăcie!
De aceea nimeni n-a fost surprins, ci toţi l-au felicitat, cînd după manevre, mareşalul archiduce Albrecht, în faţa întregii generalităţi, l-a lăudat şi i-a
strîns mîna şi l-a poftit la masa sa, destingîndu-l şi făcîndu-i elogiuri neobişnuite.
Astfel „bravul” a ieşit deasupra frumosului!
Dar bravura, fiică dezmerdată a zelului şi a ambiţiunei, şi-a esaltat părinţii;
zel şi ambiţiune deveniră escisivi, se încordară peste marginile naturale ale
puterilor; nu-şi mai conceseră nici cruţare nici odihnă, pînă ce baierile inimei
se destrămară şi – voinicul căzu victimă.
Încă în puţine cuvinte istoria husarului nostru, locoteninte c.r. Sever Babeş,
răposat – după suferinţele grele de 8 luni – în Abbazia Istriei, în ziua de 5/17
decembrie 1888 şi înmormîntat tot acolo miercuri la amiază 7/19 dec.
Am văzut un vrav de depeşe, epistole şi adrese de condolenţă cătră întristata
familie, şi m-am întrebat: „Ce atîta vorbă şi vaierare pentru un om tînăr, pentru acest tînăr;” Şi mi-au răspuns vravul de depeşi, epistole şi adrese; mi-au răspuns mai vîrtos şi mai pătrunzător şi convingător acei bărbaţi auritativi, cari
chemare au şi ştiu ce zic. Şi atunci am priceput durerea şi vaierarea, am priceput pe cine a pierdut familia, armata, naţiunea, ce speranţă a căzut în mormînt.
Cea dintîie depeşă, cu datul din 18 dec. este de la regimentul 3 de husari.
Colonelul în numele tuturor ofiţerilor zice amărîţilor părinţi: „Toţi cu mine
îşi exprimă cea mai intimă doleanţă, toţi noi cu cea mai mare durere simţim
pierderea neuitatului nostru camarad.”
Mitropolitul Miron, care tot bine îl cunoştea, depeşează bătrînului Babeş:
„Jălesc cu toţi amicii tăi de aici pe bravul nostru Sever. Această lovitură a sorţii o simte cu tine un popor întreg,etc.”
Un ilustru ginerar român (M. T.) scrie departe din străinătate cătră părinţi:
„Sever a fost un ofiţer plin de zel; el a întrecut pe ceilalţi. Dar în zelul său a
trecut peste marginele puterilor sale, şi crudele legi ale naturei şi-au reclamat
dreptul fără milă. Fie-vă de mîngîiere, că noi toţi stăm plîngînd la mormîntul
lui!”
Un d. dr. în medicină (G. V.) zice: „De mic l-am cunoscut pe neuitatul Sever
şi de pe atunci i-am admirat calităţile fizice şi spirituale, calităţi, cari în cariera sa militară sigur îl făcea să ajungă reputaţiunea ce frate-său Victor a ajuns
deja în cariera ştiinţei.”, etc. etc.
În fine iată cum un ilustru magnat maghiar, contele Carol de Szapáry, că-
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pitan la marină, amic al familiei, care tocmai sosise cu vasul său din lumea
nouă la Fiume şi alergase la Abbazia, într-ajutor desperatei mame, – iată cum
descrie trista solemnitate funebrală într-o epistolă cătră dr. Emil Babeş, fratele
răposatului : „Sunt pătruns de cea mai intimă condolenţă pentru tine şi iubita-ţi familie. Cred că-ţi va fi spre oarecare mîngîiere a afla, că era o zi încîntătoare; în conduct multă lume. Coşciugul îl purtau 6 subofiţeri şi cînta muzica
militară, vinită din Fiume cu un vagon separat şi cu mulţi ofiţeri. Multe prea
frumoase cununi de la dame şi familii; toate făceau mărturie, cît de scump şi
iubit a fost răposatul tău frate tuturor cîţi l-au cunoscut. Mormîntul său este
pe o terasă înclinată spre mare, de la intrarea în cimitir îndată la stînga, în
umbra a 6-7 arbori de lauri, astfel că ramurile acestor lauri îl îmbrăţişează şi
acoperă. Ce frumos, prietenos şi plăcut mod de odihnă acesta!” etc.
Va să zică, laurii după cari a însetat, viaţa i-a denegat, dar moartea, mai
dreaptă, i-a oferit în abundenţă! Ce ironie a sorţii. Pe acela, care cît a trăit, de
zel şi ambiţiune n-a mai odihnit unde l-a depus să odihnească – pentru vecie!
Ceremoniile şi rugăciunile bisericeşti le-a îndeplinit protoiereul castrens
român gr-or. din Fiume asistat şi de un capelan castrens.
Trist, dar nu fără o frumuseţe, o poezie totul şi totuşi totul deşertăcine,
umbră şi fum!
„Husarul nostru” a fost şi – nu mai e…”18
Cornel şi Titus, apropiaţi ca vîrstă, par să fi fost nedespărţiţi în copilărie. Viaţa,
şi desigur înclinaţiile lăuntrice, i-au dus însă pe căi foarte diferite. CORNEL
avea purtări gingaşe, de fetiţă. Nici ambiţii mari nu a vădit. A făcut totuşi o
şcoală de „agricultură academică” şi şi-a aflat liniştea potrivită firii lui, pe moşia
Mocioneştilor. Se pare că a avut un copil, Alexandru, pierdut prin Budapesta.
Despre TITUS se spune că a fost foarte ager la învăţătură. După meserie s-ar
părea că şi-a urmat tatăl. Este, după Emil, al doilea avocat din cei nouă copii.
Mult timp şi-a făcut stagiatura în cabinetul avocaţial al fratelui său. Titus Babeş a fost un membru activ al comunităţii româneşti din Budapesta. A luat
parte şi a fost un membru activ la manifestările culturale şi bisericeşti din
capitala ungară. A fost membru fondator al Capelei Române Ortodoxe din
Budapesta, care s-a constituit în 1900.
În 1912, în cadrul sărbătorilor jubiliare legate de semicentenarul Societăţii „Petru Maior” din Budapesta, s-a constituit o societate, care a avut drept
scop fondarea unui internat românesc la Budapesta. Înaintea serbărilor, în
mai multe reviste, a apărut apelul lui Emanuil Ungureanu. Ideea constituirii
internatului îi aparţinea lui. În cadrul şedinţei jubiliare a Societăţii „Petru
Maior” s-a dezbătut proiectul lui Emanuil Ungureanu. Cu ocazia serbărilor
jubiliare s-a şi constituit „Comitetul societăţii pentru internat” şi s-au subscris
cam vreo 22 mii coroane. Iniţiativa lui Emanuil Ungureanu a avut un mare
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succes. La această iniţiativă s-a alăturat activ şi Titus Babeş. S-a înscris ca
membru fondator. Fondatorii erau (400 cor.): Dr. Iuliu Maniu; Dr. Ludovic
Meheş (Budapesta); Dr. Titus Babeş (Budapesta); Dr. Aurel Cioban (Lugoj);
Dr. Iosif Popovici (Budapesta); Dr. Isidor Pop; Dna Alma Pop n. Maior; Dna
Aurelia Vulcan (Oradea).
A fost ales ca secretar al Comiteteului societăţii pentru internatul studenţilor
universitari din Budapesta. Conducerea a fost aleasă în felul următor: Preşedinte: dr. Emanuil Ungureanu;
Vicepreşedinte: Dr. Alexandru Vaida-Voevod; Secretar: Dr. Titus Babeş;
Cassier: Dr. Gheorghe Bilaşcu.19
În timpul primului război mondial, Titus Babeş, s-a stabilit la Cluj, departe
de cuibul părintesc. El a fost apreciat şi în acest oraş, fiind considerat o personalitate de seamă a Clujului.
A făcut parte, alături de celelalte personalităţi ale oraşului din Comitetul
de direcţie al Operei din Cluj: dr. Iuliu Moldovan, Emil Haţieganu, dr. Titus
Babeş, dr. Onisifor Ghibu (care, alături de Valeriu Branişte, a făcut paşii decisivi pentru fondarea Universităţii româneşti din Cluj). Avea relaţii bune cu
scriitorul Emil Isac.
Titus Babeş a murit în 1925. În presa vremii a apărut un necrolog scurt,
intitulat:
„S-a dus un suflet artist…
Dr. Titus Babeş din Cluj, frate cu marele nostru savant Prof. Dr. Victor Babeş, a plecat dintre noi. Era bun român, suflet de artist şi distins cărturar.
Nu pot uita prima lui vizită ce mi-a făcut, în Cluj, cînd, cu o gingăţie fără
de pereche, mi-a vorbit de crearea în Cluj, împreună cu Emil Isac şi Marţian
din Năsăud, a unui institut pentru colecţionarea obiectelor de artă, – de arta
românească în special –.
Zicea dînsul: „este atîta bogăţie de artă în sînul familiilor ungureşti, care
se expatriază, sunt atîtea comori de artă românească la ţară, cari sunt astfel
o avere moartă acolo, atîtea obiecte lucrate şi resfrînte din caracterul etnic al
neamului nostru, că este un mare păcat să le neglijăm: iar Marţian, cu patima
lui covîrşitoare de culegător de monede şi obiecte de artă veche, ne va fi un
preţios tovarăş.”
Iată cum vibra în taina sufletul lui, iată cum simţea, cum grăia marele român şi artist, nouă, predispuşii la aceste doruri sufleteşti, iată cum căuta să
afirme caracteristica artei noastre naţionale.
Plecînd atunci, mi-a oferit fotografia lui Avram Iancu, simbolul neamului
românesc, păstrată de la tatăl său.
Ca o pioasă datorie, reamintindu-mi aceste fapte mărunte, petrecute în
Cluj, evoc memoria acestui bun român, suflet de artist şi cercetător neobosit,
pentru acei cari nu l-au cunoscut.
G. B.”20
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Titus Babeş a avut 2 copii, unul dintre ei, botezat Vichentie, a făcut carieră
de inginer la Turda. Celălalt, Titus, a devenit chimist şi şi-a căutat norocul
prin Statele Unite.
Dintre cei nouă copii ai familiei lui Vicenţiu Babeş, următorii au realizat o
carieră ştiinţifică demnă de atenţie: Aurel, Victor, Emil şi Angela. La fel, şi un
nepot de al său, Aurel A. Babeş, care a devenit savant de renume mondial.
AUREL (1852–1925), a devenit chimist. A urmat studiile liceale la gimnaziul
real din Budapesta (azi liceul Toldy Ferenc). După studiile făcute la Budapesta
şi la Heidelberg a devenit profesor la liceul din Braşov (1879). De aici, în 1884,
a fost chemat la Facultatea de Medicină din Bucureşti. În 1900 a devenit profesor în știinţe biochimice. Cînd fratele său Victor Babeş a fondat Institutul de
Bacteriologie, la care a lucrat alături de dînsul, a devenit şeful laboratorului
de chimie. Împreună au scris mai multe cărţi şi studii ştiinţifice.
EMIL (1858–1917), a devenit avocat de renume la Budapesta, a redactat o revistă şi a fost cunoscut ca reprezentant al politicii naţionale române moderate. Întreaga sa viaţă a fost legată de Budapesta. Emil Babeş s-a născut în 1858
la Viena. Timp îndelungat a fost jurisconsult al Mitropoliei Ortodoxe Române
de la Sibiu şi a fost încredinţat cu susţinerea tuturor proceselor cu Biserica
sîrbă după despărţirea ierarhiei româneşti de cea sîrbească. A scris mai multe
cărţi şi a publicat în mai multe reviste române şi maghiare din Transilvania și
Ungaria. A scris în legătură cu legile şcolare şi cu naţionalităţile din Ungaria şi
un studiu Asupra situaţiei românilor din Ungaria. A semnat cu pseudonimul
Argus. În 1909 şi-a publicat cartea intitulată Diagnoza.
În calitatea sa de apărător în procesele Mitropoliei de la Sibiu cu Patriarhia
sîrbească, pentru partajarea bunurilor după despărţirea celor două ierarhii, a
corespondat foarte mult cu Miron Cristea, fie cînd acesta era asesor consistorial la Sibiu, fie atunci cînd a ajuns episcop la Caransebeş (1910-1920). Arhivele
păstrează şi unele scrisori către mitropolitul Miron Romanul, legate mai ales
de partajarea bunurilor fundaţiei Trandafil, care a dat foarte multă bătaie de
cap la acea vreme.21
Tot Emil Babeş a fost avocatul procesului în ce priveşte Biserica Greco-Valahă din Budapesta, susţinut de Alexandru Mocioni şi de comitetul bisericesc.
Babeş s-a documentat foarte detaliat încât, în 1910, a şi puplicat un volumaş
intitulat A pesti Görög-Oláh egyházközség története.
Emil Babeş a devenit unul dintre conducătorii Parohiei Ortodoxe Române din
Budapesta, constituită în anul 1900. A fost ales membru în repetate rînduri în comitetul bisericesc. A contribuit cu o sumă considerabilă la fondul zidirii Bisericii
Româneşti din Budapesta. Emil Babeş, pînă la moartea sa, survenită în 1917, a
fost un susţinător a vieţii naţional-culturale româneşti din capitala ungară.

25

ANGELA, (1856–1930) fata mai mare, a terminat farmacologia la Universitatea din Pesta şi a trăit cu familia la Gödöllő, fiind bună prietenă cu Sisi, Elisabeta, regina Ungariei. Tînăra inteligentă, foarte arătoasă, călăreaţă desăvîrşită, a fost un partener deosebit de conversaţii, avînd cunoştinţe solide atît din
ştiinţele reale, cît şi din cele umaniste. Angela a avut acces la curtea vieneză
prin intermediul împărătesei Sisi şi însuşi Franz Josif îi acorda adesea atenţie.
Nepotul lui Vincenţiu Babeş, fiul lui Aurel, Aurel A. Babeş (1886–1962) a
fost un om de ştiinţă foarte renumit. S-a născut în 1886, în România. A colaborat cu unchiul său . A participat la redactarea cursului de anatomie patologică specială, în două volume (1922–1925), a lui Victor Babeş şi a colaborat
la lucrările sale despre pelagră. Din 1928 a condus Societatea de Anatomie şi
Studiul Cancerului, care continua vechea Societate Anatomică a lui Victor Babeş. A introdus în practică metoda citodiagnosticului cancerului de col uterin
(1927), recunoscută azi ca anterioară metodei Papanicolau. A avut lucrări în
domeniul patologiei tifosului exantematic, cancerului experimental şi, împreună cu C. I. Parhon, în domeniul endocrinologiei glandelor salivare.22
În 1928, dr. Aurel A.Babeş a publicat, într-o revista franceză, un articol în
care propunea, în premieră, o metodă de diagnosticare a cancerului neinvaziv
de col uterin, prin intermediul frotiului. A descris modalitatea de prelevare,
de fixare. Din păcate, nefiind vorba de o revistă de limbă engleză, articolul nu
a făcut valuri, iar Aurel A. Babeş nu a mai publicat altceva pe acest subiect,
după cum a povestit profesorul Radu Vlădăreanu.
În 1954, medicul grec Georgios Papanicolau – care, „spre norocul lui, emigrase în SUA” – a publicat un articol pe aceeaşi temă, dar într-o revistă americană. Medicul grec a fost nominalizat de cinci ori la premiul Nobel pentru
metoda propusă, dar nu a cîştigat, şi asta pentru că profesorii din Suedia, care,
ştiau de activitatea lui Babeş, ar fi ţinut cont de faptul că Papanicolau nu a
menţionat niciodată contribuţia predecesorului său. Însă nu a fost niciodată
clar dacă medicul grec a avut cunoştinţă de existenţa lucrării lui Babeş, chiar
dacă biblioteca universităţii în care lucra deţinea o copie a articolului din 1928,
pentru că specialistul a încetat din viaţă înainte de vreo discuţie lămuritoare.
Peste ani, profesorul newyorkez Leopold Koss, de la Albert Einstein College of Medicine, considerat unul dintre fondatorii citopatologiei, a spus că
articolul profesorului Babeş este excelent, iar metoda descrisă de el este mult
mai bună decît cea a profesorului Papanicolau. Se spune că Aurel A. Babeş a
fost conştient de mare reputaţie internaţională pe care Georges Papanikolaou
a cîştigat-o spre deoasebire de el. Într-un spirit de recunoaştere şi corectitudine, România când se referă la testarea de col uterin o numeşte „Methoda
Babeş-Papanicolaou” în onoarea lui Babeş.
În Anglia a existat o societate, care lupta contra cancerului. Preşedintele
acestei societăţi a fost însuşi regele Angliei. Această societate, în 1932, l-a ales
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ca membru al ei pe tînărul profesor român dr. Aurel A. Babeş, pentru frumoasele sale lucrări pe terenul bolii cancerului.23
Aurel A. Babeş s-a căsătorit în 1930 cu o colegă, medic ginecolog, Lucia
Şerbănescu. Ei au adoptat o fetiţă, care a devenit cântareaţă de operă. Babeş a
murit la 74 de ani, la Bucureşti, în 1961.
Din cei nouă copii ai lui Vincenţiu Babeş s-a remarcat, în mod deosebit,
VICTOR (1854–1926). Victor Babeş (personalitate al cărui nume îl poartă
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj) a fost unul dintre marii oameni de ştiinţă ai veacului său, bacteriolog de renume internaţional. A scris în jur de o mie
trei sute de studii, articole, monografii. Spre deosebire de mulţi bacteriologi
ai epocii – care considerau că îmbolnăvirile sunt cauzate în exclusivitate de
bacterii, – el a atras atenţia deja în primele articole ale sale asupra importanţei reacţiilor organismului uman. Babeş şi-a înscris numele în istoria ştiinţei
prin concepţia sa de integrare prin combinarea aspectelor microbiologice şi
histopatologice, prin abordarea patomorfologică a procesului contagios şi prin
descrierea a peste de 30 de microbi.24
S-a născut la Viena în 1854, ca al doilea din cei nouă copii ai lui Vincenţiu
Babeş. Însă, cu toate că s-a născut în capitala imperiului austriac iar limba
maternă i-a fost germana, Babeş nu s-a rupt de limba română. Tatăl său, om
politic de seamă al Banatului, a pretins ca fiii săi să înveţe limba română, aşa
că Victor a făcut cîteva clase de gimnaziu la Lugoj.
Sora cea mică, Alma, a murit de tuberculoză abdominală la vîrsta de 14
ani. La capătul patului ei, Victor, fratele ei mai mare, student la Institutul de
Arta Dramatică din Budapesta, îşi frîngea mîinile de durere şi de neputinţă.
În momentul în care sufletul surorii lui a părăsit trupul, Victor şi-a jurat că va
veni în ajutorul oamenilor bolnavi. Victor Babeş a renunţat atunci la Institutul de Arta Dramatică din Budapesta şi s-a înscris la Facultatea de Medicină
de aici. Ani de-a rîndul a fost bursierul Fundaţiei Gojdu. În timpul studenţiei
a fost vicepreşedintele Societăţii „Petru Maior” din Budapesta. Victor Babeş,
ca şi ceilaţi membri ai familei sale, a ajutat şi susţinut, pînă la moarte, chiar şi
material, acţiunile naţional-culturale româneşti din capitala Ungariei.
În activitatea profesorului Victor Babeş deosebim două perioade: una budapestană şi alta bucureşteană. Prima, la fel de rodnică în rezultate, o putem
considera ca o perioadă de pregătire în vederea marilor descoperiri ulterioare.
Studiile medicale le-a început la Budapesta, unde s-a distins prin calităţile
sale intelectuale şi cunoştinţele sale, neobişnutie, pentru un student. Încă era
student cînd a fost ales membru al Societăţii ştiinţelor naturii din Budapesta.25
Ca student în anul II, el a început activitatea ştiinţifică sub conducerea profesorului Scheuthauer.
După aceea Babeş a părăsit Budapesta pentru a se înscrie la Facultatea de

27

Medicină din Viena, unde şi-a terminat studiile medicale, obţinînd diploma
de medic, în 1878.
Drept recunoaştere a strălucitei sale pregătiri profesionale, încă înainte de a
fi promovat doctor în medicină, la 1876, el a fost numit la Budapesta asistentul
profesorului Scheuthaer Gusztáv, titularul Catedrei de Anatomie Patologică.
Babeş a lucrat aici 7 ani, timp în care a dobîndit vaste cunoştinţe de anatomie
şi histologie şi totodată a început să se orienteze spre noua ramură medicală
– bacteriologia. Străduinţele lui Babeş în domeniul bacteriologiei au fost sprijinite de profesorul Korányi, care i-a organizat special un laborator în clinica
lui. Un asemena laborator legat de activitatea clinică a fost un lucru puţin
obişnuit în acele timpuri. În 1881 Babeş a fost numit doctor-docent în histopatologie. Această numire, ascensiunea sa universitară, precum şi trimiterea
lui în străinătate, pentru a-şi desăvîrşi pregătirea profesională, s-au datorat
calităţilor sale excepţionale. Ajutat de cercurile medicale progresiste din capitala Ungariei (în fruntea cărora stătea Markusovszky Lajos, Bókay János,
Balogh Kálmán, Korányi Frigyes), Victor Babeş a fost trimis în cursul anilor
1882–1883 şi 1884–1885 cu bursă de stat, spre a studia în străinătate la universităţile şi clinicile din Europa, de la Wüzberg, Tübingen, München, Heidelberg, Strassbourg şi Paris. În urma descoperirilor lui Louis Pasteur, a fost atras
de microbiologie şi a plecat la Paris, unde a lucrat un timp în laboratorul lui
Pasteur, apoi cu Victor Cornil. Împreună cu acesta a publicat primul tratat de
bacteriologie, intitulat Les bactéries et leur rôle dans l’anatomie et l’histologie
pathologiques des maladies infectieuses (1885). Lucrarea celor doi reprezintă
actul de naştere al bacteriologiei ca materie.
Pentru această lucrare, Babes şi A. V. Cornil au fost premiaţi de Academia
Franceză de Medicină. După apariţia tratatului de bacteriologie, medicul român a devenit cunoscut, la doar 31 de ani, pe plan mondial, ca părintele acestei discipline. Între anii 1885–1886 Babeş a lucrat la Berlin în laboratoarele
lui Rudolf Virchow şi Robert Koch, bacteriologi celebri în lume. Victor Babeş
a fost invitat să se stabilească şi să lucreze în toate aceste centre ştiinţifice de
renume. Totuşi nu s-a stabilit.
După întoarcerea lui, Babeş a continuat să conducă laboratorul de bacteriologie al clinicii Korányi.26
Etapa budapestană a lui Babeş s-a caracterizat din punct de vedere ştiinţific
printr-o activitate prodigioasă, cu rezultate consemnate într-o operă medicală
vastă. În studiul despre activitatea lui Babeş la Budapesta, prof. Haranghy L.
spune că ”Din 1877 pînă în prima jumătate a anului 1887, adică timp de circa
zece ani, Babeş a scris 58 de lucrări. În acest număr nu sînt cuprinse articolele
scrise în ambele limbi, critici scurte, prelegeri ştiinţifice la diferite societăţi,
luări de atitudini, articole de sinteză publicate în presă etc. Din lucrările lui,
26 au apărut în limba maghiară, în revista Orvosi Hetilap.27
Babeş a desfăşurat o vie activitate şi pe tărîm social, fiind una dintre per-
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sonalităţile cele mai active ale vieţii medicale din capitala Ungariei. El a participat regulat la şedinţele Societăţii medicilor, la Congresul medicilor şi naturaliştilor maghiari. A prezentat la şedinţele acestor societăţi comunicări,
prelegeri şi a participat la discuţii, în jurul diferitelor probleme medicale. În
anul 1885 Babeş a primit postul de profesor la Catedra de Histopatologie din
cadrul Universităţii din Budapesta.
În 1886 a fost trimis din nou în străinătate, la Paris, ca să studieze lîngă
Pasteur metodele vaccinări împotriva turbării. Întors în ţară, Babeş a comunicat rezultatele călătoriei sale de studiu la şedinţa Societăţii medicilor. Pe baza
experienţei cîştigate în străinătate, au început lucrările experimentale şi organizatorice pentru aplicarea în Ungaria a vaccinurilor antirabice. În acest domeniu Babeş a lucrat în colaborare cu Hőgyes Endre. Între cei doi cercetători
s-a cimentat o prietenie profundă şi, aşa cum arată prof. Haranghy: ”cercetările lor au făcut cunoscute numele amîndurora în toată ţara”. De altfel Babeş
a avut strînse legături de colaborare şi cu alţi membri ai corpului didactic de
la facultatea de Medicină din Budapesta, cu care a elaborat unele din lucrările
lui. Astfel, a scris în colaborare cu profesorii Korányi, Bókay, Irsai şi Hutyra.28
Lucrările ştiinţifice şi filozofice ale lui Babeş scrise pînă la 1887, data mutării sale la Bucureşti, denotă o profundă şi originală gîndire ştiinţifică, un
spirit critic. În 1886 literatura medicală maghiară s-a îmbogăţit cu o valoroasă lucrare de bacteorologie. În colecţia „Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára”, care s-a bucurat de mare popularitate în cercurile medicale,
a apărut lucrarea lui Victor Babeş A bakteorológia rövid tankönyve (Manual
scurt de bacteriologie). Acest manual, primit cu satisfacţie şi recunoştinţă,
constituie prima lucrare sistematică şi completă de bacteorologie în literatura
medicală maghiară. Revista medicală Orvosi Hetilap a publicat în nr. 9 din
1887 o recenzie foarte elogioasă despre bacteorologia lui Babeş.29
Precum am amintit, în activitatea profesorului Victor Babeş deosebim două
perioade: una budapestană şi alta bucureşteană. În perioada în care a fost profesor la Budapesta, unde a avut şi un institut de cercetări, Victor Babeş a cunoscut-o pe Iosefina Torma, fata academicianului Iosif Torma, o unguroaică
din Ardeal, care i-a devenit soţie. Cununia lor a avut loc la Biserica Ortodoxă
Greco-Română din piaţa Petőfi, pe data de 1 mai 1886. Naşul de cununie al
lui Babeş a fost Alexandru Mocioni. Familia au locuit într-un apartament din
strada Magyar nr. 10. Au avut o casă deschisă. Mulţi români s-au întîlnit aici
la unele recitări şi matineuri.
În timpul perioadei din Budapesta, Babeş s-a implicat în faimosul proces
de omor ritual de la Tiszaeszlár, înscenat de cercurile reacţionare din Ungaria
(1882–1883). Reacţiunea a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a dovedi temeinicia acuzării născocite şi vinovăţia inculpaţilor. În acest scop s-au falsificat expertizele medico-legale. Forţele progresiste ale Ungariei au cerut sistarea
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imediată a ruşinosului proces. Nereuşind însă să-l împiedice, apărarea, condusă de scriitorul şi juristul Eötvös Károly, s-a străduit să dovedească totala
netemeinicie a învinuirii şi nevinovăţia deplină a acuzaţilor. Pentru aceasta,
avînd nevoie de un anatomopatolog cu mare experienţă şi cu un orizont larg,
Eötvös a recurs la serviciile lui Victor Babeş, care a acceptat imediat, fără nici
o condiţie, sarcina grea şi de mare răspundere. În contraexpertizele sale, Babeş a adus o serie de argumente puternice, irefutabile, care, folosite cu succes
de apărare, au contribuit la năruirea învinuirii mincinoase de omor ritual.
Acuzaţii au fost achitaţi, iar procesul s-a terminat deplorabil pentru reacţiunea maghiară, care a suferit astfel o gravă înfrîngere. După cum reiese clar din
renumita lucrare a lui Eötvös Károly, A nagy per (Marele proces), în această
luptă un rol important i-a revenit lui Babeş.30
Activitatea budapestană a lui Babeş a luat sfîrşit o dată cu mutarea sa la
Bucureşti (1887). El a trecut Carpaţii la invitaţia guvernului român de a organiza Catedra de Anatomie Patologică şi Bacteorologie a Facultăţii de Medicină din Bucureşti. Plecarea sa a fost asigurată printr-un concediu legal, care
i-a fost acordat de autorităţile universitare şi ministeriale maghiare. Ultimul
său concediu trebuia să expire la 1 ianuarie 1889, după care termen, în cazul
neîntoarcerii lui la Budapesta, i s-a pus în vedere că se va considera vacantă
catedra sa. Babeş nu s-a mai întors la Budapesta. Hotărîrea lui de a rămîne
la Facultatea de Medicină din Bucureşti a fost definitivă şi în consecinţă el
şi-a prezentat demisia din funcţia pe care a avut-o în cadrul învăţămîntului
medical maghiar. Revista Orvosi Hetilap din 3 martie 1889 a publicat ştirea
potrivit căreia „Profesorul Victor Babeş, profesor extraordinar de histopatologie şi-a înaintat demisia de la această catedră” (p. 128). Corpul profesoral
de la Universitatea din Budapesta a privit cu înţelegere misiunea lui Babeş la
Bucureşti şi a regretat sincer plecarea lui. Într-un articol nesemnat, apărut în
aceeaşi revistă, se scria următoarele: „Plecarea lui nu o putem lua în nume
de rău... este un fapt îmbucurător că un elev al Universităţii din Budapesta a
primit o asemenea misiune importantă şi ne vom bucura dacă speranţele sale
privitoare la muncă şi rezultatele ei se vor realiza şi va reuşi… să se ridice prin
cercetările sale tot mai sus, spre folosul nostru al tuturor.”31
Victor Babeş a fost invitat să se stabilească şi să lucreze în centre ştiinţifice
europene de renume. Rugăminţile tatălui său însă l-au adus pe Victor Babeş pe
meleagurile României. Documentele care s-au păstrat de atunci arată ca Vincenţiu Babeş i-ar fi scris fiului său că este nevoie de el la Facultatea de Medicină din Bucureşti, abia înfiinţată. Celebru în Europa, unde ziarele îl menţionau
deseori, Babeş a renunţat la faima mondială pentru a ajuta şcoala românească
de medicină. În 1887 Victor Babeş a venit ca profesor la catedra de Anatomie
Patologică şi Bacteriologie a Facultăţii de Medicină din Bucureşti. În acelaşi an,
pe 28 aprilie, a fondat Institutul de Patologie şi Bacteriologie din Bucureşti, cel
mai vechi institut ştiinţific medical din România, care astăzi îi poartă numele.
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În acest institut, care i-a fost şi locuinţa, a descoperit cele peste 50 de microorganisme, pentru care astăzi este celebru. Deşi primul vaccin împotriva
turbării a fost descoperit de Pasteur, medicul român a perfecţionat metodele
de tratament ale acestei boli. În întreaga lume se foloseşte acum tratamentul
antirabic al lui Babeş, deşi acest lucru nu este cunoscut.
În 1892, Victor Babeş a devenit membru corespondent al Academiei Franceze, iar cu un an mai tîrziu a fost numit membru al Academiei Române, unde
a fost coleg cu tatăl său, Vincenţiu Babeş.
Victor Babeş este autorul primului model raţionalizat de termostat, al unor
metode de colorare a bacteriilor şi a ciupercilor din culturi şi din preparate
histologice. Este „părintele” corpusculilor care îi poartă acum numele şi al
unui gen de paraziţi, Babesia, care produc o boală rară şi fatală – babesioza.
Datorită multiplelor sale studii şi a marilor contribuţii în medicină (microbiologie, hematologie, neurologie), este considerat nu numai întemeietorul medicinei moderne, ci şi unul dintre cei mai mari savanţi ai lumii medicale.
Victor Babeş a fost promotorul concepţiei morfopatologice despre procesul
infecţios, orientare medicală bazată pe sinteza dintre bacteriologie şi anatomia patologică.
A primit trei premii din partea Academiei Franceze, pentru lucrări considerate de valoare şi în zilele noastre. A inventat metode de diagnostic valabile
şi astăzi în medicina mondială. A descoperit peste 50 de microorganisme, iar
multe dintre ele îi poartă numele. A scris primul tratat de bacteriologie din
lume. A înfiinţat, în România, primul institut de cercetare ştiinţifică medicală. Tot Victor Babeş a pus bazele publicaţiilor Analele Institutului de Patologie
şi Bacteriologie (1889), România medicală (1893) şi Archives des sciences médicales (1895).
Victor Babeş a publicat circa 1300 de lucrări şi articole ştiinţifice. În 1900
a înfiinţat la Bucureşti Societatea Anatomică, care a dat un puternic impuls
studiilor anatomo-clinice din România. În 1913 a contribuit la combaterea
epidemiei de holeră din Bulgaria, preparînd un vaccin antiholeric. În 1919 a
fost numit profesor la Universitatea din Cluj, nou înfiinţată, care în parte îi
poartă numele.
Prin cercetările sale în domeniul bacteoriologiei, anatomiei şi histologiei
patologice, iar mai tîrziu în domeniul imunologiei şi epidemiologiei, Babeş a
îmbogăţit nu numai medicina maghiară şi românească, dar şi cea europeană.
De numele lui se leagă numeroase şi fundamentale descoperiri, dintre care
unele au deschis drumuri noi în dezvoltarea medicinei. După Pasteur, Babeş a
fost unul dintre cei mai autorizaţi specialişti în problema turbării.
Babeş a luptat pentru aplicarea cuceririlor ştiinţei în scopul îmbunătăţirii
vieţii oamenilor. A studiat cauzele bolilor cu extindere în masă (pelagra, tuberculoza etc.), punînd în lumină şi rădăcinile sociale ale acestora. S-a preocupat îndeaproape de problemele medicinei profilactice (alimentarea cu apă a
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oraşelor şi satelor, organizarea ştiinţifică a luptei antiepidemice etc.). Ca director al Institutului care îi poartă numele, Babeş a abordat unele din problemele
medico-sociale ale acelor vremuri, cum ar fi problema pelagrei, şi a formulat
soluţii realiste privind organizarea medicală a ţării, preconizînd organizarea
unui Minister al Sănătăţii.
În jurul vîrstei de 70 de ani, Babeş era încă la conducerea Institutului, dar
i se pregătea „debarcarea”. De inimă rea, profesorul s-a îmbolnăvit. Nu putea
să stea departe de institutul, pe care îl fondase şi pe care îl conducea de atîţia
ani. În noaptea de 18 spre 19 octombrie 1926, după ce a terminat încă o lucrare
ştiinţifică, profesorul a plecat dintre cei vii, dintre oamenii, pentru care s-a
luptat toată viaţa să-i ajute, să nu sufere. A fost înmormîntat în curtea Institutului, dar cedarea unei părţi din instituţie a făcut că acum mormîntul său să
fie în curtea vecină, cea a Institutului Cantacuzino.
Victor Babeş a locuit într-un apartament din Institut, împreună cu soţia şi cu
fiul lor MIRCEA. După moartea savantului, Mircea Babeş (1898–1968), unicul fiu al său, diplomat de carieră, în buna tradiţie a diplomaţiei româneşti interbelice, cu state de serviciu la misiunile României din Varşovia, Washington
şi Moscova, şi-a construit o locuinţă, în anii 1928–29, în zona Pieţii Dorobanţi
din Bucureşti. Acest imobil adăposteşte toate obiectele, de care era înconjurat
Victor Babeş în apartamentul său de la institutul, care îi poartă numele şi în
care savantul a locuit vreme de 39 de ani, din 1887 pînă la moartea sa, în anul
1926.
În 1955 Mircea Babeş, sfătuit de către profesorul C. I. Parhon, unul dintre
studenţii tatălui său, donează parterul casei statului român în vederea construirii unui muzeu memorial, pe care tot el îl va conduce pînă la moartea sa,
în anul 1968. În iulie 1986, soţia lui Mircea, Sofia Babeş, lasă prin testament
Primăriei Capitalei şi etajul casei, care devine astfel integral păstrătoarea memoriei marelui savant.
Mircea Babeş, organizatorul iniţial al muzeului, a avut grijă nu doar de
memoria tatălui său, ci şi de cea a bunicului său, Vincenţiu Babeş (1821–1907),
lider al mişcării de emancipare naţională a românilor din Transilvania şi Banat, avocat, deputat în repetate rînduri în Parlamentul de la Budapesta, membru fondator al Academiei Române, ce a scris mult şi a corespondat intens
cu alte personalităţi, implicate în lupta naţională a românilor de peste Carpaţi. Muzeul Babeş posedă o parte din această corespondență, în special cu
membrii familiei Mocioni, prieteni şi parteneri politici ai lui Vincenţiu Babeş.
Dintre cei nouă copii ai lui Vincenţiu, nu doar Victor a cunoscut luminile
succesului, ci şi fratele său, Aurel Babeş, un strălucit chimist, dar mai cu seamă fiul acestuia, Aurel A. Babeş, inventatorul testului de cancer de col uterin,
mult mai bine cunoscut sub numele de testul Babeş-Papanicolau.
Tot cu ajutorul documentelor (diplome, certificate de absolvire, manuscrise,
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fotografii), sînt prezentate în muzeu şi etapele de formare ale tînărului Victor
Babeş, în şcolile de la Lugoj, Budapesta şi Viena, specializările de la Berlin şi
Munchen, stagiul petrecut la Paris, în preajma marelui savant Louis Pasteur.
La loc de cinste se află primul tratat de bacteriologie din lume, datînd din anul
1885, scris de Victor Babeş împreună cu chimistul francez Andre-Victor Cornil. Lucrarea celor doi reprezintă o sinteză a descoperirilor făcute pînă atunci
în domeniul bacteriologiei, fiind scrisă în cea mai mare parte de către savantul
român, care avea și cunoştinţele necesare în domeniu.
În anul 1892, Victor Babeş a devenit membru al Academiei de Medicină
de la Paris, iar un an mai tîrziu a fost ales membru al Academiei Române,
unde a fost coleg cu tatăl său, Vincenţiu. Cărţile, articolele, tratatele, corespondenţa etc. aflate în patrimoniul muzeului Babeş surprind o deosebită şi
neobosită activitate ştiinţifică, întinsă pe durata a mai bine de patru decenii
şi care cuprinde peste 1300 de lucrări publicate. Diplomele, medaliile şi decoraţiile, la loc de cinste aflându-se „Legiunea de Onoare”, primite de marele
savant de-a lungul vieţii, stau de-asemenea mărturie a recunoaşterii, de către contemporani, a valorii şi importanţei operei sale. Atmosfera muzeului
este întregită şi de obiectele care definesc valenţele mai puţin cunoscute ale
omului Babeş. Masivul birou de mahon precum şi spectaculoasa bibliotecă
supraînălţată, cu un triptic de oglinzi, sunt realizate după schiţele savantului,
primul într-un atelier de tîmplărie din Munchen iar a doua la Bucureşti. Masa
de bronz şi porţelan de Sevres, tablourile aparţinînd Școlii Italiene din veacul
al XVIII-lea, porţelanurile de Saxa, Galle-urile, candelabru de Murano, tapiseriile, covoarele, argintăria etc. configurează atmosfera unei case ce denotă
bunul gust şi simţul artistic al savantului. De mare valoare artistică este şi
tabloul semnat de marele pictor rus Ivan Aivazovski (1817–1900) precum şi
bustul realizat de unul dintre discipolii lui Auguste Rodin, Alfred Boucher
(1850–1934).
Muzeul Babeş este un loc, în care vizitatorii se pot întîlni, nu doar cu amintirile legate de viaţa şi activitatea prestigiosului om de ştiinţă, ci şi cu atmosfera familială şi spiritul în care au fost concepute marile sale descoperiri.
Familia Babeş este una din cele mai distinse familii române din Banat şi Ungaria. Este o familie care a intrat în istorie. În timpul Imperiului Austro-Ungar, cetăţenii de naţionalitate română au fost cei mai ostracizaţi dintre toate
naţionalităţile. Mulţi intelectuali din acea vreme, nemulţumiţi de umilinţa
la care erau supuşi, s-au răzvrătit şi au luptat prin diferite mijloace, pentru
a obliga autorităţile imperiului bicefal, să le ofere românilor drepturi egale
cu ale celorlalte comunităţi etnice. Una dintre cele mai renumite familii din
rîndul căreia s-au ridicat generaţii de intelectuali celebri, luptători neînfricaţi
pentru drepturile românilor din Banat, a fost şi familia Babeş, alături de familiile Hurmuzachi, Gojdu şi Mocioni.
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Vinceţiu Babeş a fondat şi iniţiat multe lucruri, dar ceea ce a întemeiat indiscutabil a fost o familie. Poate că nici înainte şi, cu siguranţă după el, nimeni
nu a izbutit să aibă o familie atît de numeroasă, de închegată. Membrii acestei
familii au fost oameni deosebiţi, darnici, patrioţi, iubitori de neam.
Familia Babeş a jucat un rol de frunte în viaţa românilor din Ungaria, fiind
cunoscută, ca una din cele mai prestigioase familii româneşti din Budapesta. Membrii acesteia au fost mari politicieni, savanţi, filantropi, susţinători
ai culturii române. Prin activitatea lor, au intrat în istoria naţional-politică a
Banatului, au făcut istorie pentru români. Un lucru este cert, întreaga familie
Babeş a slujit cu devotament interesele românilor, motiv pentru care povestea
lor trebuia scrisă şi cunoscută.

ANEXE
1
Hymen
Dl. Dr. Victor Babeş, distinsul profesor la Facultatea de medicină a Universităţii din Budapesta, astăzi: 1 mai îşi va serba cununia cu domnişoara Iosefina
Torma, fiica dlui Carol Torma profesor la aceeaşi universitate; cununia va avea
loc după miazăzi la 6 ore, în Biserica greco-română din Budapesta; naş va fi dl
Alexandru Mocioni.
[Familia, 1886, nr. 16, p. 195.]

2
Conferinţa dr.-lui Babeş
Nu departe de Domiţa Bălaşa, tot pe malul Dîmboviţei, în localul de mai-nainte al tipografiei statului, care de atunci a căpătat un palat nou mai în sus pe
acelaş mal, se află instalat Institutul de bacteriologie.
Institut nou şi acesta, dar cu mare viitor, căci în fruntea lui se află ca director o celebritate europeană, dl dr. Victor Babeş.
Se ştie că dl dr. Babeş, încă în timpul cînd se afla în Budapesta, ş-a făcut un
nume atît de bun în lumea învăţaţilor francezi, încît Pasteur a scris răposatului ministru de Culte Trefort ca din Ungaria pe Babeş să-l trimită pentru a
studia vindecarea turbării. Acviziţia lui pentru fondarea unui institut de bacteriologie în Bucureşti a fost una din cele mai fericite inspiraţiuni ale acelora
cari conduceau atuncea destinele României. Azi dr. Babeş este o fală a Bucureştilor şi institutul condus de dînsul, o şcoală model, de care puţine ţări au.
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Bacteriologia este un ram nou al medicinei, care numai în timpurile din
urmă a început a fi studiată mai cu de-amănuntul. Unul din cei ce pe terenul
acesta ş-a făcut un nume cunoscut de toţi oamenii de specialitate este şi dr.
Victor Babeş. Cercetările sale publicate în limba franceză sînt bine apreciate
de învăţaţii naţiunii suroare.
Stabilit în Bucureşti, după exemplul învăţaţilor din străinătate cari lucrează
atît de mult pentru vulgarizarea ştiinţei, a deschis un şir de conferinţe publice
din specialitatea sa. Şi în scurt timp aceste conferinţe deveniră atît de frecventate, încît sala institutului nu mai era încăpătoare şi se încinse o luptă formală
pentru cîte un loc. Căci tot ce pretindea a aparţine elitei intelectuale în capitală se credea datoare să asiste la aceste conferinţe; ba însăş curtea regală, în
frunte cu regele şi regina, ţinu să onoreze pe distinsul profesor român. Atunci
se luară măsuri să nu mai poată fi îmbulzeală; de atunci apoi se dau bilete de
intrare şi astfel numai cei ce au bilete pot să intre.
Am asistat şi eu de vro două ori la aceste conferinţe, cari de regulă încep
seara la 9 ore şi, dimpreună cu toţi cei de faţă, totdeauna am adus cu mine
impresiunile cele mai plăcute. Oricît de seacă pare pentru un laic specialitatea
d-lui dr. Victor Babeş, ascultătorii nu se obosesc defel, căci dînsul îşi predă
ştiinţa într-un mod uşor şi plăcut, ba o şi ilustrază prin nişte experimente
instructive cari ţin luarea-aminte tot legată.
Ascultîndu-l, privirea mea se oprea asupra figurei care şedea în apropierea
dînsului. Era venerabilul părinte, dl Vincenţiu Babeş. Şi cum vedeam atenţiunea cu care publicul asculta pe conferenţiar, cum constatam stima ce se
manifesta pe faţa tuturora, îmi ziceam:
– Ce fericire poate să simtă acuma acel părinte!
Iosif Vulcan
[Familia, 1890, nr. 21, p. 248–249.]

3
Distincţiune
Ni se raporteză din Budapesta, că harnicul advocat român, dl Dr. Emil Babeş,
fiul venerabilului nostru bărbat V. Babeş. din partea camerei advocaţiale din
Budapesta a fost ales de membru în comisiunea de examinare de advocaţi
(ügyvizsgáló bizottság). Ne bucurăm mult de aceasta distincţiune făcută unui
advocat român din capitala ţării, care desigur înseamnă o cucerire morală,
şi care nu poate decît să cauzeze bucurie şi mulţămire sufletească publicului
întreg românesc.
Felicităm de aceasta izbîndă pe dl advocat Dr. Emil Babeş!
[Biserica şi Şcoala, 1896, nr. p. 15.]
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4
Dare de seamă şi mulţumită publică
Cu ocasiunea seratei literare arangiată de societatea „Petru Maior” în memoria marelui Andrei baron de Şaguna, la 13 decembrie st.n. 1902, oferte benevole au incurs de la următorii domni: Familia Mocsonyi 100 cor.; George Serb,
deputat dietal 100 cor.; Iuliu Puşcariu, jude de trib. 30 cor.; Victor Cuciuranu,
consul rom. 10 cor.; Sofia Babeş 20 cor.; Dr. Emil Babeş 10 cor.; Dr. Titus Babeş 10 cor.; Leonida Sida 10 cor.; Dr. Iosif Pop, jude la curie 10 cor.; Dr. Boiu 10
cor.; Dr. George Bilaşcu 10 cor.; Ghenadie Bogoeviciu 10 cor; Mesaroş inginer
5 cor.; Dr. Iuliu Coste 4 cor.; Dr. Emil Dan 2 cor.; Iuliu Moldovan 5 cor.; Constantin Sotir 2 cor.; Dimitrie Birăuţiu 2 cor.; Dr.Iosif Siegescu 2 cor.; Octavian
Tăslăuanu 2 cor.; Constantin Popescu 2 cor.; George Grecescu 1 cor.; Aurel
Cristea 1 cor., Budapesta. Nicolae Popea, episcop 20 cor.; Mihail Veliciu, Chişineu 10 cor.; Nicolae Zigre, Oradea-Mare 10 cor.; Nicolae Garoi, Zerneşti 10
cor.; Ioan Petric, Braşov 6 cor.; Dr. Athanasie Marienescu, Sibiu 4 cor.; Ofelia
Dr. Hubian, Cacova 4 cor. Suma: 412. Comitetul societăţii „Petru Maior” îşi
ţine de datorinţă a mulţămi şi pe această cale On. domni donatori.
Bpesta la 4 ianuarie 1903.
Ioan Garoiu, preşedinte

Emil Filip, cassar

George Zăria, controlor

[Luceafărul, 1903, nr. 2, p. 38.]

5
Comitetul parohiei greco ortodoxe din Budapesta
Duminecă (25 Ianuariu) st.ordinar al parochiei gr. or.din Budapesta a ales
următoriul comitet parohial: president Dr. Iosif Gall membru în casa magnaţilor; vicepresident George Szerb, deputat dietal; epitropi George Radulescu
farmacist şi George Linda inspector de post şi telegraf, iar membri: George
Ioanovici, secretariu de stat în pensiune; Gerasim Raţiu consilieriu ministerial în pensiune; Iuliu cav de Puşcariu jude tribunal; Dr. Augustin Dumitrean,
medic; Dr. Emil Babes, advocat; Silviu Suciu secretariu ministerial; Dr. Victor
Cupşa secretariu ministerial; loan Capidache, Pavel Todorescu şi loan Martin
proprietari.
[Telegraful Român, 1903, nr. 7, p. 31.]
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6
Procesul „Poporului român”
Terminul pentru pertractarea procesului de presă al ziarului „Poporul român”
din Budapesta este 9 Aprilie n., adecă Sîmbăta Paştilor. Acusat e dl redactor
Dim. Birăuţiu. Aperător va fi dl Dr. Titus Babeş, advocat în Budapesta.
[Tribuna, 1904, nr. 62, p. 2.]

7
Despre încetarea din viaţă a lui V. Babeş
S-a dat următorul anunţ funebral: Prin aceasta aducem la cunoştinţa tuturor
rudeniilor, amicilor şi cunoscuţilor, moartea dlui Vincenţiu Babeş, carele şi-a
dat nobilul suflet în mînile Creatorului în 3 Februarie în etate de 86 ani şi în
anul al 56 al fericitei sale căsătorii.
Rămăşiţele pămînteşti ale defunctului s-au dus din locuinţa (Budapesta
Vámház-körút 4) în criptă familiară din Albertfalva, unde s-a pus la odihnă
eternă după ritul gr. or. în 5 Februarie n. la 11 ore a. m. Parastasele se vor celebra în 17 Martie n., în biserica greco-românâ din Budapesta şi în cea gr.-or.
din Hodoni.
Fie-i ţărîna uşoară şi memoria binecuvîntată!
Întristata familie Babeş.
*
Înmormîntarea fericitului în Domnul Vincenţiu Babeş s-a făcut Marţi, faţă
fiind un număros şi distins public. La ceremonialul religios a pontificat P. C.
Sa părintele arhimandrit Augustin Hamsea, asistat de preoţii Ghenadie Bogoevici şi Ion Murnu Gheorghide, de la biserica grecească. Răspunsurile au
fost date de corul studenţilor, condus de dl Bojincă. Discursuri panegirice au
fost rostite de P. C. Sa Aug. Hamsea, de Magn. Dr. Alexandru Vajda-Voevod
deputat dietal şi de dl Pompiliu Nistor, în numele studenţimei.
[Biserica şi Şcoala, 1907, nr. 5, p. 2.]

8
Fundaţiunea Trandafil
„Tel. rom. i-se comunică din Budapesta, că tribunalul regesc a adus sentinţă
în procesul intentat din partea mitropoliei gr. ort. rom. şi purtat prin domnul advocat Dr. Emil Babeş în contra patriarhiei sîrbeşti din Carloveţ, pentru
împărţirea pămîntului aparţinător la fundaţiunea Trandafil. Tribunalul a respins excepţiunile şi rugarea Sârbilor, ca realităţile să fie decredate indivizibile,
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şi ca fundaţional să se administreze din parte delegaţiunei congresuale din
Carloveţ şi mai departe, şi a decretat segregarea pămînturilor şi împărţirea lor
între mitropolia română şi patriarhia sîrbească. Totodată au fost condamnaţi
Sârbii şi la purtarea cheltuelilor, în sumă de 5000 cor. Biserica gr. or. rom. a
intentat proces Sîrbilor şi pentru jumătate din venitele ce le-au avut Sîrbii din
fundaţiunea Trandafil în curs de 22 ani.
Tribunalul reg. a fost decis, că patriarhia din Carloveţ este datoare să dea
raţiociniu metropoliei române despre toate venitele avute din fundaţiunea
Trandafil, dela primirea ei în administrare pînă astăzi, iar tabla regească întărind zilele trecute deciziunea aceasta, a ridicat-o la valoare de drept. Sîrbii deci
au să dee socoteală în 30 de zile despre toate venitele de pînă acum din această
fundaţiune. Advocatul bisericei noastre a fost tot domnul Dr. Emil Babeş. Este
speranţă, că acest nou proces câştigat va aduce metropoliei noastre suma de
vre-o 200 000 cor.
[Biserica şi Şcoala, 1907, nr. 45, p. 6.]

9
D. Emil Babeş advocat în Budapesta ne roagă să anunţăm, că dsa oferă
publicului român servicii gratuite în orice afacere de interes obştesc, pendentă
la orice autoritate publică capitală. Adresa : Fhg. Sándor utca 9. Telefon: József
29–39.
[Românul, 1914, nr. 178, p. 4.]

10
Premiile Acadamiei
Afară de premiile anunţate deja în aceste coloane, Academia a mai premiat pe
următorii: Ion Gorun (Lume năcăjită), Corneliu Botez (»Noul codice»), Radu
D. Rosetti (D’m sala paşilor pierduţi, Printre picături şi Remember), G. Caracas (Zbuciumul captivităţii), /. P. Voiteşti (Elemente de geologie), Dr. 1. Nănfoiu (Organizarea serviciului sanitar militar), Dr. Aurel Babeş (Diagnosticul
tifosului exantematic), N. Moisescu (Cultura minţei) şi N. Nicolescu (Călăuza
stuparului).
[Unirea, 1922, nr. 27, p. 4.]
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11
Dr. Victor Babeş, savantul profesor de bacteriologie din
Bucureşti a răposat săptămîna trecută în vîrstă de 72 ani
A fost una din cele mai autentice glorii a ştiinţei româneşti şi unul dintre cei
mai merituos bărbaţi cu renume mondial. A fost înmormîntat la Bucureşti cu
funeralii naţionale. Fiu al vestitului nostru luptător naţional de pe vremuri,
Victor Babeş s-a născut în 1854 la Viena, unde şi-a terminat studiile medicale.
Asistent la catedra de anatomie patologică din Budapesta, a trecut mai tîrziu
în Germania şi Franţa, şi a lucrat cu succese strălucite alături de savanţii Wirchow, Koch, Pasteur etc.
Pe lîngă toate onorurile autorităţilor de la Budapesta, unde Dr. V. Babeş
avea o catedră universitară şi direcţia institutului bacteriologic, savantul român n-a rămas acolo, ci în 1887 a trecut la Bucureşti ca profesor de anatomie
patologică şi director la institutul ce-i poartă numele.
A publicat peste 400 lucrări ştiinţifice, cari au fost cercetate în toate academiile de ştiinţe din lume. Pentru meritele sale a fost ales membru al Academiei
din Paris, membru al Academiei Române şi al mai multor societăţi ştiinţifice
din străinătate. A fost decorat cu numeroase ordine române şi străine.
În veci pomenirea lui!
[Foaia diecezană, 1926, nr. 44–45, p. 7.]

12
Un învăţat român, distins de Englezi
În Anglia este o societate de luptă împotriva cancerului sau racului, a acestei
boale atît de primejdioase. Preşedintele acestei societăţi este însuşi regele Angliei. Această societate a ales, zilele trecute, de membru al ei pe tînărul profesor român dr. Aurel Babeş, pentru frumoasele sale lucrări pe terenul boalei
cancerului.
[Unirea Poporului, 1932, nr. 46, p. 6.]

13
Osămintele Iui Vicenţiu Babeş acasă
După 29 ani, rămăşiţele pămînteşti ale marelui fruntaş bănăţean, au fost aduse din Ungaria şi aşezate în mauzoleul din comuna de naştere Hodoni. Deodată au revenit şi osămintele soţiei sale Sofia, a fiului său Emil şi nepotului
Sever Babeş.
Solemnitatea reînhumării s-a făcut în prezenţa autorităţilor şi a numero-
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şilor intelectuali din Banat, de către un sobor de preoţi. S-au rostit cuvîntări
mişcătoare de către prot. N. Seculin, Ilie Gropşian preş. de tribunal, Aug. Coman primarul Timişoarei, D. Nistor, prefectul judeţului Timiş, Sever Bocu şi
preotul local V. Tismonariu. Aşteptăm acelaş act de pietate şi faţă de osămintele nemuritorului mecenate Emanoil Gojdu.
[Renaşterea, 1936, nr. 23, p.4.]
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13. Atanasie M. Marienescu, Teodor Papp, În: „Familia”, 1888, nr. 34.
14. George Cipăianu, Vincenţiu Babeş, Ed. Facla, Timişoara, 1980, p. 175.
15. Ibidem.
16. Nicolae Iorga, Oameni care au fost, Bucureşti, 1934, p. 251.
17. Gruia Liuba Murgu s-a născut în 1845 în comuna Maidan din judeţul Caraş-Severin, azi satul Brădişoru de Jos, care aparţine de oraşul Oraviţa. Clasele primare le-a făcut în satul natal cu învăţătorul Daniel Liuba Marcu, tatăl scriitorului
Sofronie Liuba. Norocul i-a surîs de mic, cînd într-o zi a venit în vizită la dascălul
Daniel Liuba unul dintre fraţii Mocioni. Acesta l-a remarcat pe micul şi talentatul Gruia Liuba şi pentru că părinţii acestuia erau ţărani plugari şi nu-i puteau
asigura studiile în viitor, Mocioni l-a luat sub aripa sa pentru a-l putea duce mai
departe la şcoală. Astfel Gruia s-a mutat la gimnaziul din Timişoara şi a stat 8
ani de zile în casa familiei Mocioni. Pentru că a terminat studiile secundare fără
cusur, a urmat apoi dreptul la Pesta ca unul dintre bursierii familiei Mocioni. În
capitala Ungariei a locuit tot într-una din casele aceleiaşi familii. Cînd faimosul
ziar „Albina”, susţinut de Mocioneşti şi condus de Vincenţiu Babeş, s-a mutat de
la Viena la Pesta, Gruia Liuba a fost cooptat în redacţia acestuia. Ca ziarist la Al-
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bina s-a remarcat ca un gazetar politic deosebit de aprig, cu un stil incisiv. Fiind
redactor responsabil, nu de puţine ori a fost implicat în numeroasele procese care
erau intentate ziarului şi colaboratorilor săi.
În 1874, când ungurii au desfiinţat Graniţa Militară din Banatul montan (zona
Almăjului), el a scris în „Albina” un articol critic extrem de sever, îndemnînd pe
grăniceri să se opună acestei desfiinţări, care ameninţa cu pierderea tuturor drepturilor asigurate de statul special al Graniţei Militare. Autorităţile i-au intentat
proces pentru acel articol pe motiv că a instigat la răzvrătire şi agitare. Curtea cu
juraţi de la Budapesta l-a condamnat la 15 luni închisoare şi l-a trimis imediat la
închisoarea de la Vaţ. După ce a ieşit din închisoare, s-a reîntors în comuna natală,
unde i-a fost pregătită o primire grandioasă de fraţii săi şi de locuitorii satelor din
jur, pentru care era un adevărat erou.
   După acest moment se căsătoreşte cu Alexandrina, fiica lui Vincenţiu Babeş,
apoi se stabileşte la Vârşeţ, unde profesează avocatura. Aici începe o acţiune de
aducere înapoi la românism a unor români despre care se zicea că sunt sîrbizaţi şi
care locuiau în Mehala Vîrşeţului. Dar se pare că aceste acţiuni i-au adus sfîrşitul
tragic. În 1877, pe cînd avea doar 32 de ani, moare subit în timpul unei cine oferită
de sîrbi, fără să se ştie exact care sunt cauzele morţii, dar cu suspiciunea că a fost
otrăvit.
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MARIUS MAGHIAR

Şcoala Ardeleană şi Tipografia
Universităţii din Buda
(Crăieasca Tipografie a Universităţii Ungariei)
Şcoala Ardeleană şi secţia română
a Tipografiei Universităţii din Buda
sînt noţiuni de bază în istoriografia şi
cultura română. Mişcarea iluministă
pătrunsă printre românii transilvăneni în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, trezirea sentimentului naţional prin acest curent sînt teme prelucrate multilateral de diferite ramuri
ale ştiinţelor sociale româneşti. Din
ansamblul imens al studiilor despre
Şcoala Ardeleană însă lipseşte, sau se
pomeneşte doar tangenţial un capitol,
un episod, acela al activităţii corifeilor
iluminismului românesc la Tipografia
din Buda a Universităţii Ungariei, perioadă începută cu anul 1804, cînd Gheorghe Şincai îşi ocupă postul de corector la Tipografie, şi care durează pînă la 1821, cînd cenzorul Petru Maior
trece la cele veşnice. Astfel, în lucrarea de faţă se vor înfăţişa cîteva aspecte de
seamă din activitatea „tipografică” a corifeilor Şcolii Ardelene.
Această perioadă dintre anii 1804–1821 în cele mai multe publicaţii istorice
sînt puse la punct doar în cîteva fraze şi se menţionează că ei au lucrat la Buda
şi au contribuit la redactarea mai multor cărţi. Foarte puţini sînt cei care dau
importanţă faptului, că corifeii de aceea s-au angjat la tipografie, pentru că
aici au găsit condiţii optime pentru publicarea operelor lor.
Tipografia Universităţii Ungariei a fost fondată la Tîmavia (Trnava – Nagyszombat) în 1577, de către episcopul catolic Telegdi Miklós. Teascurile tipografiei timp de 200 de ani au scos la iveală nenumărate ediţii latine. Cărţi
româneşti aici au apărut într-o proporţie foarte redusă. Planul transferării
universităţii şi a instalaţiilor tipografiei s-a propus încă în anul 1769, realizarea practică a întîrziat pînă în 1777.
Sosind la Buda, teascurile tipografiei au fost instalate în Casa Corvin (azi
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Strada Országház 13). Datorită diferitelor neînţelegeri în cadrul conducerii
instituţiei şi corupţiei răspîndite printre angajaţi, la începtul secolului al XlXlea tipografia devine o instituţie de stat, pierzîndu-şi astfel caracterul catolic,
moştenit de la Tîmavia. Din schimbarea proprietarului a rezultat că diferitele
mişcări naţionale de emancipare culturală şi a limbii materne au găsit un sprijin extraordinar în persoana instituţiei.
Trecînd la tratarea activităţii corifeilor, vom încerca să respectăm ordinea
cronologică. În anul 1779 împărăteasa Maria Tereza acorda tipografiei privilegiul de a edita cărţi didactice pentru Ungaria, fapt care a determinat ani întregi caracterul editorial al tipografiei. În ce priveşte cărţile româneşti apărute în
prima perioadă, ele au fost următoarele, cu trei ani după instalarea tipografiei
la Buda, în 1780 a apărut un Catehism al învăţăturilor bisericeşti. Curiozitatea
acestui manual, constă în faptul că a fost tipărit cu litere latine şi s-a folosit
ortografia maghiară. Dascălii care au predat din acest manual, au primit şi o
cărticică de mînă pentru lămurirea diferitelor probleme ortografice. În 1792
au apărut trei cărţi de cult (un Ceaslov, o Psaltire şi un Molitvelnic), iar în 1795
apare o Cazanie, adică o colecţie de predici pentru toate duminicile şi sărbătorile bisericeşti. Încă în acest an se procură instalaţia chirilică a tipografului
vienez Ştefan Novacovici. În urma acestui act, calitatea tipăriturilor arată o
îmbunătăţire considerabilă. Peste cîţiva ani, pe lîngă tipografie s-a instalat şi
un atelier pentru turnarea literelor. Meşterii acestui atelier au muncit atît de
iscusit, încît rezultatele dexterităţii lor au fost căutate şi de tipografiile ţărilor
româneşti.
Domnia împăratului losif a dat un impuls imens activităţii editoriale, avînt
care nu s-a stins nici mai tîrziu. Astfel, în 1797 apare un alfabet românesc,
tipărit cu litere chirilice (ABC sau Bucavna sprefolosul şcoalelor neamului românesc). Ultimele pagini ale acestui manual conţin un dicţionar trilingvic,
nemţesc-românesc şi unguresc.
În anul următor, ne întîlnim cu opera vestită a medicului oculist loan Piuariu Molnar (1749–1815), Retorica, adecă învăţătura şi întocmirea frumoasei
cuvîntări. Această ocazie pretinde ca să amintim mai pe larg viaţa şi activitatea lui Molnar. Fiul unui preot ortodox din comuna Sadu (Sibiu), cunoscut în
istoria bisericii sub numele de „Popa Tunsu”. De la un medic grec însuşeşte
noţiunile elementare ale medicinei şi la vîrsta de 19 ani deja activează ca medic. Pentru legalizarea activităţii sale se înscrie la facultatea de medicină din
Viena, unde obţine diploma de oftalmolog, iar mai tîrziu se specializează şi
în alte ramuri ale medicinei. El a fost primul român cunoscut din Ardeal,
care dispune de cunoştinţe superioare de medicină. Dar activitatea lui nu s-a
limitat la vindecarea oamenilor bolnavi. Cifra ridicată a operelor sale literare
ne convinge de multilateralitatea persoanei lui Molnar. Încă la Viena a dat
publicităţii o scriere de natură economică (Economia stupilor, 1795), iar cu trei
ani mai tîrziu scoate şi un manual de gramatică (Deutsch-valachische Sprach-
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lehre). Apoi la Buda apare Retorica (1789), iar peste doi ani Molnar se prezintă
cu o traducere excelentă din limba franceză a unei opere cu caracter istoric
(Istoria universală, adică de obşte… întocmită prin signor Millot).
Rodul celei mai reuşite colaborări între Molnar şi Tipografia Universităţii
este Mineiul din Buda. Această carte de cult a apărut în 12 volume în 1804.
S-au redactat două versiuni, prima pentru uzul credincioşilor din Transilvania, iar cealaltă pentru ortodocşii din Ţara Românească. Succesul acestei
ediţii dovedeşte faptul că în 1810 negustorul braşovean Dumitru Orghidan a
comandat un tiraj de 1000 de exemplare, care încă în acel an s-a şi făcut.
Primii ani ai secolului al XlX-lea au adus un regres editorial în Ţara Românească. Datorită acestei situaţii a fost nevoit episcopul Iosif al Argeşului ca să
recurgă la serviciile tipografiei de la Buda. Obţinînd ajutorul lui Molnar, se
angajează la editarea unui Octoih mare. La redactarea textului au participat şi
călugării din mănăstirea Neamţului. Textul revizuit de argeşeni a fost trimis
apoi la Buda, unde a apărut în 1807. După aceste cărţi de cult a mai a apărut
un Evangheliar, apoi un Tipic, toate datorită jertfei materiale a lui Molnar.
Majoritatea lucrărilor sale a apărut la Buda, dar pe lîngă acest fapt el a ajutat
munca secţiei cu multe sfaturi. Prin recomandarea lui ocupă postul de cenzor
al secţiei româneşti Petru Maior (1760–1821).
Secţia românească a tipografiei universitare în această perioadă a constat
din două posturi: unul de cenzor şi unul de corector. În primii ani aceste două
au fost ocupate de o singură persoană. Prin creşterea numărului publicaţiilor
s-a ivit necesitatea despărţirii celor două îndeletniciri.
Între anii 1799–1804 corectura cărţilor româneşti a fost efectuată de Ioan
Onişor. Despre viaţa lui nu cunoaştem prea multe date. În 1804 el a solicitat
numirea sa în postul de cenzor al cărţilor române. Locotenenţa, organul guvernamental căruia a aparţinut conducerea tipografiei, a respins cererea lui,
motivînd că loan Piuariu Molnar n-a fost mulţumit cu calitatea corecturii
Mineilor, căci revizuind munca lui Onişor, a găsit în ea greşeli într-un număr
foarte ridicat. Astfel, în luna iunie a anului 1804, Onişor a părăsit tipografia.
După moartea lui Samuil Micu Clain (1806) Onişor a candidat la postul vacant de cenzor, dar fără succes.
În primăvara anului 1804, soseşte la Buda Gheorghe Şincai (1754–1816),
ocupînd postul de cenzor. Peste cîteva luni îl găsim aici şi pe Samuil Micu
Clain, fiind numit corector şi cenzor. Cînd Şincai a aflat actul numirii lui Clain, a întocmit un memoriu în zece puncte. În acest apel înşira staţiile mai
importante ale vieţii sale. Pomeneşte că înainte de a sosi la Buda, dînsului
i-a revenit dirijarea şcolilor româneşti din Transilvania. Numărul şcolilor în
timpul direcţiunii sale s-a ridicat la 376. După ce şi-a dat demisia din această
funcţie, numărul şcolilor rămase în funcţie a scăzut la 20.
În continuare, Şincai mai aminteşte că denumirea lui Clain îl îngrijorează,
şi îi e frică că vor să-l dea afară din postul de cenzor. Făcea aluzie la vîrsta
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înaintată a lui Clain, care a împlinit 60 de ani, şi după părerea lui nu este în
stare să corespundă tuturor cerinţelor. Căci pe lîngă sarcinile oficiale, Clain
mai traducea cărţi religioase din limba greacă şi rusă pentru clerul unit. În
ultimul capitol al memoriului său, Şincai vorbeşte despre lucrările sale care
vor fi terminate în curînd şi vor aştepta să ajungă sub teascurile tipografiei.
Lucrările care erau în penultima fază a ediţiei au fost următoarele: un dicţionar de limba română şi o operă istorică, o cronică în trei volume.
Apelul lui Şincai s-a bucurat de bunăvoinţa conducerii, deşi însuşi Clain a
intervenit în interesul lui. Asemenea lui Şincai, şi Micu a întocmit un memoriu, în care a întărit cele spuse de către Şincai. Pomenea că lîngă cenzurarea
manuscriselor nu poate îndeplini corectura textelor române, căci vederea sa
slabă nu-i permite această ocupaţie. De aceea, ruga conducerea instituţiei ca
în postul de corector să rămînă Şincai. Locotenenţa a dat răspuns pozitiv la
cererea celor doi corifei, astfel Şincai a putut lucra în continuare, cu condiţia
ca în caz de forţă majoră să săvîrşească şi corectura altor cărţi, scrise în latină,
germană sau maghiară.
Am mai amintit că Clain a sosit la Buda în toamna anului 1804. Prima lucrare pe care a cenzurat-o a fost un dicţionar român-latin-maghiar de Ştefan
Crişan. Critica lui Clain a fost foarte aspră şi a refuzat recomandarea manuscrisului pentru tipărire. Atitudinea negativă a lui Clain provenea din propria
sa ocupaţie lingvistică. Clain încă din 1801 a lucrat la o asemenea muncă, pe
care a terminat-o chiar în 1804. Valoarea ostenelilor lui Micu o dovedeşte
faptul că vocabularul unguresc al acestui dicţionar a fost întocmit de către
Virág Benedek, iar întocmirea părţii germane a fost rezultatul colaborării lui
Piuariu Molnar. Raportul lui Clain, privitor la dicţionarul lui Crişan, înşiră în
cîteva cuvinte meritele autorului, iar în continuare constata lipsurile manuscrisului. După părerea lui, acest dicţionar denaturează originea latină a limbii
române şi nu poate fi folosit ca lectură de tineretul român: e o lectură grea,
plină de reguli gramaticale, iar „literile nu primesc aceeaşi valoare” şi sînt variate după bunul plac al autorului. Acest lucru arată că autorul nu este versat
în lectura cărţilor române căci, pe lîngă toate acestea, foloseşte prea multe
cuvinte din graiul poporului lipsit de cultură.
Deşi Clain a recomandat în raportul său ca manuscrisul să se trimită episcopilor români, ca şi ei să aibă un cuvînt în această temă, superiorii lui Clain
n-au considerat necesar trimiterea manuscrisului dicţionarului, avînd o foarte mare încredere în profesionalitatea lui Clain. După această întîmplare, Clain a înaintat manuscrisul versiunii sale, dorind ca dicţionarul său să se editeze
cît mai urgent. Din recomandarea scrisă în prefaţa acestui dicţionar reiese că
în Ardeal, Sătmar, Bihor şi în părţile maramureşene cunoaşterea celor patru
limbi are o importanţă primordială, dar nu numai pe aceste meleaguri, ci şi
în Banat, Moldova şi Ţara Românească mulţi s-ar folosi de acest dicţionar.
Conducerea tipografici în luna ianuarie a anului 1805 se alăturează planului
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lui Clain, acceptînd pe deplin motivele lui, recomandînd dicţionarul pentru
tipărit.
Ca scurt timp după aceste evenimente, Samuil Micu cenzurează manuscrisul lui Dimitrie Ţichindeal. Lucrarea de conţinut moral purta titlul Calea spre
mîntuire şi a apărut în 1808.
Samuil Micu Clain a activat la tipografie pînă la moartea sa survenită în
anul 1806. Din păcate, prea puţine documente s-au găsit care ar vorbi despre
activitatea lui principală. Din acest motiv, ca să umplem cumva acest gol, să
pomenim cîteva din lucrările lui care au apărui la Buda: Logica adecă panea
cea cuvîntătoare a filosofiei (1799); Istoria, lucrurile şi întîmplările românilor
pe scurt (1806).
La postul rămas vacant au candidat patru bărbaţi, recomandaţi de episcopul
unit al Oradiei, Samuil Vulcan. Printre aceşti bărbaţi se afla şi Petru Maior.
A mai candidat fostul corector, Ioan Onişor şi, bineînţeles, Gheorghe Şincai.
Concursul în fine a fost „cîştigat” de preotul loan Corneli. Datorită faptului
că procesul concursului a durat prea mult timp. Corneli nu şi-a putut ocupa
serviciul, pentru că între timp a fost numit canonic la episcopia greco-catolică
din Oradea. Prin această situaţie s-a deschis drumul lui Petru Maior de a se
angaja la secţia română a tipografiei universitare.
Sarcinile funcţiei lui Clain, în urma morţii sale, au ajuns în competenţa
lui Şincai. Pînă la sosirea noului cenzor (1808), el a îndeplinit acest post. În
anul 1808, din voinţă proprie, Şincai îşi dă demisia din ambele posturi. După
mărturia scrisorii adresate conducerii instituţiei, în care se comunică faptul
demisiei, Şincai a fost invitatul familiei Vas. Această familie nu numai că i-a
oferit întreţinere cinstită, ci i-a asigurai şi condiţii prielnice şi necesare activităţii sale, literare. Se menţionează că bărbaţi de mare demnitate l-au sfătuit
să nu scape această posibilitate unică. Despre acest om se crede, că ar fi fost
identic cu vestitul istoric şi arhivist al vremii. Martin Gheorghe Kovacich. La
chemarea lui a venit Şincai la Buda şi la dînsul a locuit în primele luni, pînă ce
situaţia materială i-a permis ca să închirieze o locuinţă proprie în apropierea
Porţii Vieneze.
Şincai s-a despărţit de tipografie în cea mai bună înţelegere. Conducerea
tipografiei a cerut din bugetul Locotenenţei 30 de florini pentru „pensia” lui
Şincai. Recunoscînd activitatea lui tipografică. Locotenenta a mai adăugat
încă 30 de florini la această sumă şi trimiţîndu-i în total 60 de florini pe adresa familiei Vas. Încheind prezentarea activităţii tipografice a lui Şincai, este
necesar să pomenim cîteva opere mai de seamă ale lui: Elementa linguae daco-romane sive valachicae (1805); Hronicul rumânilor şi a mai multor neamuri
(1809). De persoana lui aparţin şi primele ediţii ale Calendarului de la Buda
(1808, 1809). Acest serial. în cursul anilor, s-a bucurat de mare succes în rîndul cititorilor. Editarea acestui calendar a constituit o sarcină destul de dificilă
pentru redactori. Dificultatea redactării la început a provenit din cele două
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versiuni ale calendarului: paralel a apărut o versiune tipărită cu litere chirilice
şi o variantă cu litere latine. Deşi această circumstanţă a îngreunat procesul
editorial, totuşi acest calendar nu numai că a fost popular, ci a oferit cititorilor
nenumărate informaţii valoroase şi practice: zilele tîrgurilor din Ungaria şi
din ţările româneşti, sfaturi în legătură cu îngrijirea animalelor, pomilor şi cu
alte domenii ale vieţii agrare. Dar se găseau aici şi pilde didactice, lucrări de
natură istorică, cum ar fi în numărul din 1832, o publicaţie scurtă de Emanuil
Gojdu, despre viaţa lui „Mathia Corvinus Craiul Ungariei”. Acest ultim volum
de altfel a fost dedicat marelui logofăt al Ţării Româneşti, Iancu Văcărescu.
Ultima şi cea mai lungă perioadă a prezenţei corifeilor la Buda a fost cea
a lui Petru Maior. El a lucrat aici timp de 12 ani, servind scopul ridicării nivelului cultural al neamului românesc. Locotenenţa a acceptat concursul lui
în 1808, fiind recomandat intens şi din partea lui Ioan Piuariu Molnar. Din
concursul lui Maior aflăm că el a cunoscut limba română atît de desăvîrşit,
încăt putea să traducă cu uşurinţă şi să explice în limba română. Descrie, în
concursul său, că a petrecut timp îndelungat în Ardeal şi a făcut călătorie în
ţările româneşti. Pe lîngă cele trei limbi mai cunoştea şi vorbea italiana, greaca, avînd noţiuni şi de limba latină.
Interesantă este partea următoare a concursului, unde Maior menţionează că dacă el ar ocupa postul de cenzor, nu numai că ar îndeplini revizuirea
cărţilor, ci el însuşi ar scrie cărţi, participînd astfel la creşterea prestigiului
şi demnităţii tipografiei. Actul primirii concursului l-a găsit la Reghin, unde
activa în această vreme ca preot. Condiţiile vitrege ale timpului nu i-au permis
plecarea imediată la Buda ci a fost silit să aştepte pînă în primăvara anului
următor.
Dintre recenziile cenzurale ale lui cea mai interesantă a fost cea întocmită
despre dicţionarul lui Vasile Coloşi. Acest preot unit, aproape în acelaşi timp
cu Samuil Micu Clain, a compilat şi el un dicţionar. Reuşind să procure după
moartea lui Clain manuscrisul lui, prin achitarea datoriilor lăsate de decedat,
a prelucrat acest manuscris şi l-a înaintat tipografiei pentru editat. Regulile
folosite de Coloşi însă nu au găsit ecou pozitiv la Maior, respingînd versiunea
prezentată. Asemenea lui Maior, şi tipografia l-a rugat pe autor ca să corecteze
greşelile gramaticale şi să ajungă la un oarecare consens cu Maior în privinţa
ortografiei. Deci, din această situaţie, cu timpul s-a creat o dispută durabilă.
Amîndoi au scris cîte o lucrare, în care îşi exprimau părerile. Coloşi amintea
că se ghida după sfaturile primite de la Şincai, dar nici acest fapt nu l-a putut
convinge pe Maior.
După ce ar fi ajuns la vreun consens, cenzorul Maior a constatat că autorul
dicţionarului foloseşte prea multe cuvinte împrumutate din limba maghiară
şi din diferite dialecte ale limbii române. Datorită acestei recenzii, dicţionarul
n-a ajuns sub teascurile tipografiei.
Dintre cărţile publicate ale lui Maior amintim trei colecţii de cuvîntări:
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Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţii (1809); Didahii, adică învăţături pentru creşterea fiilor (1810–1811); Predici sau învăţături la toate duminicile. Tot la Buda s-a tipărit şi opera principală a vieţii lui Maior: Istoria pentru
începutul românilor în Dacia (1812) care, pe lîngă tema menţionată în titlu,
trata încă două subiecte. În lucrările ataşate de tema principală a lucrării, autorul trata problema originii limbii române şi începuturile literaturii române,
în această operă apare ideea continuităţii daco-romane, pe care Maior o apăra
în faţa istoricilor străini, care contestau tezele lui. În teoria lui amestecul celor
două popoare primeşte un rol mai accentuat.
Un alt caracter al scrierilor lui Maior a fost critica intensă şi aspră a sistemului social al vremii, şi a bisericii încadrate în această societate. Contesta
ideea infailibilităţii papei, dar ţinta principală a criticilor sale era episcopul
unit de la Blaj, Ioan Bob (1739–1830). Faptul care a atras critica lui Maior a
fost atitudinea ierarhului român faţă de poporul său, căci respecta mai mult
interesele curţii vieneze, decît pe cele ale neamului său.
Mai amintim două opere de seamă ale lui Petru Maior: Istoria bisericii românilor atît a acestora de dincoace, precum şi celor dincolo de Dunăre (1813).
Din această operă istorică, dar mai ales din cea amintită anterior reiese că
concepţia istorică a lui Petru Maior a acordat un rol mai accentuat personalităţii în formarea istoriei; Întîmplările lui Telemah, o traducere făcută de el din
limba italiană, după Fenelon (1816).
Dar cea mai mare antrepriză a lui Maior n-a putut fi terminată în viaţa lui.
Trecerea dînsului la cele veşnice în anul 1821 a întrerupt pentru un scurt timp
redactarea Lexiconului Budense. Bazîndu-se pe manuscrisele lui Samuil Micu
Clain şi Vasile Coloşi, Maior s-a angajat la întocmirea unui dicţionar nou. Lucrările au mers foarte încet, căci pînă în 1821 s-a ajuns doar pînă la litera „H”.
Întregirea părţii neterminate a fost săvîrşită de Ioan Corneli de la Oradea de
preotul unit Ioan Teodorovici din Pesta şi de fratele lui, avocatul Alexandru
Teodorovici. În sfîrşit, după o muncă neobosită de 15 ani, în 1825 apare în 890
de pagini opera universităţii. Titlul întreg al dicţionarului suna astfel: Lesicon
romănesc-latinesc-unguresc-nemţesc, sau Lexicon Valachico-latino-hungarico-germanicum. Prefaţa cărţii a fost scrisă de Constantin Diaconovici Loga,
cunoscut ca cel mai rodnic autor de manuale didactice.
Spre sfîrşitul anilor 1820 acest Lexicon a fost socotit ca cea mai importantă
antrepriză a tipografiei. Răspîndirea acestei opere monumentale s-a făcut nu
numai în Ardeal, ci şi în toate judeţele din Ungaria. În privinţa răspîndirii
cărţilor româneşti trebuie să ne oprim pentru o clipă la persoana lui Zaharia
Carchalechi. Acest „verleger” bucureştean a întreţinut legături strînse cu tipografia, prin el care cărţile apărute aici au putut ajunge şi în ţările româneşti,
într-o perioadă el a susţinut la Pesta şi un magazin de cărţi, şi de aici a dirijat
redactarea şi tipărirea revistei Biblioteca Românească înre anii 1821–1830. În
ciuda faptului că Carchalechi a creat multe necazuri tipografiei, în primul rînd
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prin achitarea întîrziată a datoriilor băneşti, totuşi, ca cel mai activ răspînditor al cărţilor române a făcut un serviciu incontestabil culturii româneşti.
Deci, prin moartea lui Petru Maior s-a încheiat cea mai luminoasă perioadă
a tiparului românesc din Ungaria. Numărul mare al publicaţiilor româneşti
– între anii 1777–1866 au apărut aici 278 de cărţi – ne permite ca Tipografia
Universităţii Ungariei s-o numim drept românească. Corifeii Şcolii Ardelene,
desfăşurînd o activitate rodnică literară la Buda, au adus o mare contribuţie la
ridicarea nivelului cultural al neamului român. Dacă luăm în consideraţie că
spre sfîrşitul secolului al XVlII-lea şi în primele decenii ale secolului al XlXlea cititul nu a mai fost privilegiul celor mai înalte pături, ci acest „obicei” a
început să se răspîndească şi în rîndurile inferioare, apoi dacă ne gîndim că
neamul român şi cultura sa a rămas în urma celorlalte popoare din Imperiul
Habsburgic, în sensul celor descrise se poate constata, că atît producţia secţiei
româneşti din cadrul tipografiei, cît şi activitatea cărturărească a Corefeilor
au fost realizări peste aşteptări. Din păcate, despre manualele didactice tipărite la Buda nu am putut vorbi din cauza spaţiului redus. Acest lucru nu ne
poate împiedica însă să afirmăm cu deplină convingere, că în această perioadă
dintre 1804–1821, prin Şcoala Ardeleană la Buda s-au scris cele mai luminate
pagini ale istoriei culturii şi literaturii româneşti.
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ALEXANDRU ARDELEAN

Despre activitatea lui Mocsáry Lajos
Cuvînt înainte
În cazul ţărilor şi naţiunilor învecinate e naturală străduinţa în vederea unei cunoaşteri reciproce cît mai
bune. Date fiind legăturile istorice,
precum şi sarcinile comune de azi şi
mîine în descoperirea, evaluarea şi
dezvoltarea a acestei moşteniri, constatarea e cu atît mai valabilă în cazul
a două ţări, legate prin mii şi mii de
fire, cum sînt Ungaria şi România. Cu
interesul normal şi crescînd însă nu
întotdeauna ţine pas cercetarea, descoperirea a noi şi noi surse, care pot
să îmbogăţească tezaurul relaţiilor
noastre adînc înrădăcinate în trecutul
nostru istoric comun.
În comunicarea prezentă mă refer
la un aspect, o secvenţă aparent mică a relaţiilor ungaro–române, prin a încerca să dezvălui imaginea unei personalităţi în faţa noastră mai puţin cunoscută. Este vorba despre Mocsáry Lajos, politician maghiar, deputat parlamentar
dintre 1848–1906.
În perioada zbuciumată a istoriei Ungariei, a Transilvaniei şi a României a
fost nevoie de personalităţi hotărîte şi consecvente în vederea apărării drepturilor reale ale naţionalităţilor trăind pe vremea aceea pe teritoriul Ungariei.
Aceasta înseamnă că asemenea figuri nu se nasc la fiecare colţ de stradă. Aşa
cum era şi Emanuil Gojdu1. „Pentru românii din Ungaria, Emanuil Gojdu
reprezintă un punct de referinţă a identităţii lor. Aruncînd o privire peste cele
două două veacuri, care s-au scurs, ne dăm seama astăzi că Emanuil Gojdu a
fost un european care încă de atunci vedea în spiritul epocii noastre.”2.
Consider acest lucru ca unul dintre talărele cîntarului. Celălalt talăr, tot ca
un punct însemnat de referinţă, de data aceasta nu numai a identităţii românilor, ci a tuturor naţionalităţilor conlocuitoare pe teritoriul Ungariei, Transilvaniei şi a altor ţări vecine componente ale Imperiului Habsburgic, l-a constituit Mocsáry Lajos.
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Scurt istoric al vieţii3
Mocsáry s-a născut în Kurtány în 26 octombrie 1826. A devenit politician
după 1848, dar mai ales începînd cu epoca dualistă, luptînd cu asiduitate pentru independenţa Ungariei, pentru drepturile naţionale egale ale minorităţilor
naţionale. Ca deputat parlamentar (între 1861–1892), de la început s-a alăturat lui Deák Ferenc, iar în timpul tratativelor de înţelegere a trecut de partea
adepţilor de partid ai lui Tisza Kálmán. Văzînd în aceştia formarea unui curent politic stînga-centru, în 1874, a devenit preşedinte fondator al Partidului
de Independenţă.
Încă în manifestele sale lansate între 1856–1860 a luat poziţie pe lîngă drepturile altor naţiuni de pe teritoriul Ungariei. Ca exemplu, mă refer doar la
cea intitulată „Naţionalitate”, apărută la Viena, în care se pronunţa pentru
utilizarea limbii naţionalităţilor în administraţia publică.4 Critica vehement
tendinţele forţate de maghiarizare: „…Mocsáry Lajos, adept al partidelor liberal şi paşoptist, într-o cuvîntare rostită în Parlament, condamna tendinţele de
maghiarizare ale guvernului, precum şi activitatea asociaţiilor culturalizării
publice.”5.
Poziţia lui Mocsáry n-a fost pe placul aripei şovine a Partidului de Independenţă, lucru pentru care, în 1887, a fost exclus din acest partid. Ca urmare, n-a
mai putut să-şi menţină nici cercul electoral de la Kiskunhalas. Cu un an mai
tîrziu, la solicitarea Partidului Naţional Român, Mocsáry a apărut din nou
în Parlament, reprezentînd interesele cercului electoral din Caransebeş, acolo
fiind ales de o majoritate de alegători români.6
În urma atacurilor din ce în ce mai furioase ale reacţiunii, Mocsáry, în
1892, decide de a se retrage din viaţa politică, lucrînd în continuare ca publicist al ziarelor liberal-radicale pînă la moartea sa din 7 ianuarie 1916.
Activitatea sa o îmbogăţeşte şi o serie de lucrări scrise de el.7

Principalele staţiuni ale activităţii
Perioada despre care vorbesc e cea care începe cu activitatea Adunării Naţionale din 1861. Campania electorală pentru alegerea acesteia s-a desfăşurat
în condiţii furtunoase. Asupra majorităţii candidaţilor au decis consiliile judeţene. Acolo unde existau şi contracandidaţi, în cercurile electorale minoritare, se ducea o propagandă puternică împotriva acestora. Rezultatul dorit de
păturile conducătoare n-a întîrziat: 80% a deputaţilor provenea din rîndurile
nemeşimii reprezentînd doar 5% din populaţie, iar din rîndurile minorităţilor
doar 8%. Astfel, nu era surprinzător faptul că deputaţii, aproape în unanimitate, dădeau glas fidelităţii lor faţă de „fondul paşoptist”, majoritatea deputaţilor minoritari delimitîndu-se şi ei de stăruinţele vieneze.
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În această privinţă merită să fie menţionat curajul premierului Teleki László, punînd condiţii inacceptabile pentru curtea vieneză, cum ar fi reabilitarea integrală a legislaţiei paşoptiste, transmiterea dreptului împăratului de
a dispune direct asupra armatei în competenţa adunării naţionale, asigurarea unei politici externe independente, etc. Teleki a exclus posibilitatea unui
compromis cu puterea habsburgică de subjugare, pretinzînd ca naţiunea să nu
servească niciodată scopuri de opresiune a drepturilor altor naţiuni, şi ca naţiunea maghiară să se adreseze minorităţilor într-un ton democratic şi liberal.
Însă Teleki, care – după cum se cunoaşte, avea problemă cu nervii – nu mai
avea putere ca în vederea acceptării ideilor sale să lanseze şi o luptă împotriva
liderilor partidului său, înclinaţi spre compromisul amintit. Spre zorii zilei de
8 mai 1861 s-a sinucis, dovedind şi prin acest gest fidelitatea sa la principiile
declarate.
Doliul naţional şi ceremonia înmormîntării au întîrziat dezbaterile din
Adunarea Naţională asupra răspunsului necesitat la poziţia tronului. Propunerea respectivă a înaintat-o curţii regale Deák Ferenc la 13 mai 1861, în aceasta motivînd nu numai necesitatea adunării naţionale, ci, legat în mod organic
de acesta, şi rezolvarea problemei minorităţilor, atitudinea cărora, în această
perioadă, provocînd deja îngrijorări serioase. Manifestările fraternale în condiţiile mai libere a anilor 1860–1861 s-au transformat în fapte de înţelegere,
lucru susţinut nu numai de către Kossuth Lajos şi a grupului său de adepţi
trăind în emigraţie, ci şi mişcările naţionale nutreau asemenea tendinţe.
În adunarea naţională, deputaţii naţionalităţilor, sprijiniţi de figuri de politicieni unguri, printre ei, deja în perioada aceasta, cea a lui Mocsáry Lajos, în
primul rînd luptau pentru modificarea de ordin principal al răspunsului, care
să fie redactat şi înaintat regelui, nu în numele „naţiunii maghiare”, ci în cel al
reprezentanţilor „naţiunilor din Ungaria” sau cel puţin într-o formă care nu
e în contradicţie cu faptul conform căruia „patria comună” e locuită de mai
multe naţiuni. Aceste iniţiative însă s-au izbit de o înverşunată rezistenţă a
majorităţii adunării naţionale.8
Mocsáry Lajos era pentru revendicările amintite, luînd parte activă în lărgirea răspunsului cu un adaos, conform căruia autorităţile ungare vor să îndeplinească pretenţiile minorităţilor naţionale „în tot ce se poate rezolva fără
sacrificarea compunerii politice a ţării şi a independenţei sale legale”.9
La propunerea lui Eötvös József, Adunarea Naţională a ales o comisie de
pregătire, deja a legii pentru minorităţi, compusă din 15 membri unguri şi 12
deputaţi moderaţi ai minorităţilor. În cadrul lucrărilor acesteia Eötvös reprezenta principiul bazat pe ideea naţiunii feudale, în care „cetăţenii Ungariei cu
grai diferit, din punct de vedere politic constituie doar o naţiune corespunzătoare noţiunii istorice a statului maghiar unit şi indivizibil.” În acest cadru
însă, în limitele noţiunii libertăţii liberale, acest stat încearcă să asigure posibilitate pentru utilizarea limbii şi a dreptului de reunire.
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Activitatea comisiei n-a putut să ducă la rezultat, la împăciuirea dintre unguri şi naţionalităţi întrucît era în vigoare şi tăgăduirea principiului privind
dreptul ca acesta din urmă să se organizeze pe bază minoritară. De fapt, nici
nu s-a străduit să dezbată cereri politice adevărate, scopul fiind să ajungă doar
la nişte decizii de principiu. Situaţia nefavorabilă în domeniul politicii externe, precum şi poziţia devenind clară în sens că mişcările minoritare nu mai
pot fi demobilizate cu declaraţii fraternale, adunarea naţională a fost nevoită
să dea înapoi, fiind avertizată şi cu respectarea drepturilor naţionalităţilor,
ceea ce, bineînţeles, în realitatea condiţiilor politice de atunci nici nu putea să
fie adevărat.

Legea naţionalităţilor
Conform „Legii naţionalităţilor”, „Limbile naţionale, altele decît maghiara,
sînt admise numai pentru nevoile administraţiei locale şi ale justiţiei. Totuşi
majoritatea Ungariei era compusă din nemaghiari.”10
Prin această lege a lui Trefort Ágoston11 comunele, religiile, particularii alegeau singuri limba şcolilor lor, căzînd ca obligaţie a statului grija învăţămîntului minoritar mediu. Una dintre dispoziţiile cele mai importante prevedea,
ca în vederea înfiinţării altor instituţii de dezvoltare a limbii, artei, ştiinţei,
economiei, industriei şi comerţului, cetăţenii individuali pot să se reunească
în societăţi sau uniuni, să-şi înfiinţeze fonduri financiare proprii, manipulînd
toate acestea şi în scopurile lor „minoritare, sub supravegherea guvernului
statului”.12
Legea, chiar şi în textul ei final, reflectă ideea liberală a politicienilor reformeri, Deák, Eötvös, Mocsáry şi alţii, în care continuarea dezvoltării figura nu
numai ca o cale de linie unică, ci şi ca dorinţă de a se face posibilă – bineînţeles
cu îngrădiri – elaborarea a mai multor alternative şi pentru ducerea mai departe a chestiunii minoritare. Elita liberală amintită căuta garanţia rezolvării
chestiunii minoritare, pe lîngă drepturile private liberale, şi în autoguvernarea bazată pe sistemul administrativ. Poate Mocsáry a fost acela care a mers
cel mai departe, recunoscînd public că Ungaria e un stat „poliglot”, şi poate fi
menţinut în întregime numai dacă poate să asigure dezvoltarea liberă pentru
toate popoarele, iar acestea din urmă se angajează, în mod voluntar, conexiunii vechi.
Legea minorităţilor – cu toate îngrădirile sale – în fond era o operă deja
liberală, asigurînd utilizarea limbilor nemaghiare. Fiecare cetăţean – tot în
baza ei – putea să-şi înainteze petiţiile comunei, judeţelor la instanţele acestora, precum şi guvernului în limba sa maternă, în timp ce şi răspunsurile trebuie să le primească tot în limba maternă. Puteau să utilizeze limba maternă
fără condiţii prealabile bisericile, autorităţile bisericeşti şi instituţiile dependente de acestea.
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Ar fi greu de afirmat că legea nu a asigurat drepturi colective pentru naţionalităţi, cu toate că s-a bazat, în primul rînd, pe libertatea totală şi culturală
a lor. Dar, fiindcă lipsea din lege recunoaşterea individualităţii politice aparte
a naţionalităţilor, pentru marea majoritate a politicienilor minoritari n-a fost
acceptabilă.13
Asta putea să constituie motivul că „Deputaţii naţiunilor oprimate prezentară un contraproiect de lege, prin care cereau ca limba fiecărei naţiuni să fie
admisă în administraţie, în şcoală şi justiţie, acolo unde ea este vorbită de
majoritatea populaţiei, iar deputaţii naţionalităţilor să poată vorbi în parlament în limba lor maternă”.14 Este vorba despre proiectul Mocioni–Miletici15,
elaborat şi înaintat adunării naţionale încă în februarie 1867 de către 26 deputaţi români şi sîrbi, vrînd să se recunoască existenţa a şase naţiuni cu drepturi egale, asigurînd pentru ele autonomia politică integrală în noile judeţe
alcătuite pe bază etnică. În afară de aceasta, legea încă în variantă de proiect
cerea pentru naţionalităţi autonomie culturală integră, precum şi participarea
proporţională în instituţiile centrale ale statului. Proiectul nu cunoştea „limbă de stat” fiindcă şi judeţele transformate comunicau cu guvernul în limba
lor majoritară.
Proiectul în cauză se împotrivea oricărei viziuni unitare de politică cu statul, vrînd ca şi în şcoală istoria statului şi istoria naţionalităţilor să fie predate
separat. În acelaşi timp, a intenţionat permanentizarea reuniunilor etnice, punerea de taxe pentru scopuri cultural-naţionale, precum şi utilizarea stindardelor proprii.
Proiectul Mocioni–Miletici, apropiindu-se de federalizare, opinia publică
maghiară l-a respins. Chiar şi Mocsáry, cel mai liberal politician maghiar,
apărător al intereselor minoritare l-a calificat nefiind altceva decîd dezmembrarea ţării.
Drept răspuns la acest refuz, „reprezentanţii naţiunilor asuprite – cu excepţia saşilor – se înţeleseră pentru a-i apăra în comun interesele naţiunilor lor.
Românii din Banat, Crişana şi Maramureş, ale căror teritorii făcuseră parte
din Ungaria, hotărîră să continue lupta în Parlamentul din Budapesta. Ei organizară partidul naţional român cu Alexandru Mocioni ca preşedinte şi reuşiră să trimită în parlament 25 deputaţi. Românii din Transilvania propriu-zisă imitînd tactica urmărită de unguri între 1863 şi 1865, nu primiră a lua parte
la lucrările parlamentului din Budapesta, deoarece nu recunoşteau alipirea
Transilvaniei la Ungaria. Odată cu acceptarea tacticii pasive, ei formară în
martie 1869 partidul naţional român din Transilvania cu Ilia Măcelariu ca
preşedinte. Deşi comisarul regal se grăbi să-i interzică activitatea, noul partid
se organizează temeinic. Faţă de această situaţie şi de opoziţia celor 25 deputaţi români din parlamentul din Budapesta, primul ministru Lónyay veni în
Transilvania în 1872 şi ceru celor doi mitropoliţi români (unit şi ortodox) să-i
comunice dorinţelor poporului român. Mitropolitul unit convocă o conferin-
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ţă la Blaj, la care luară parte şi Ilie Măcelaru, Gh. Bariţ şi Ion Raţiu. Conferinţa
alcătui un memoriu în care se cerea recunoaşterea limbii române ca limbă
oficială alături de cea maghiară, vot universal şi o împărţire administrativă
bazată pe principiul naţional, autonomia bisericii româneşti, autonomia şcolilor confesionale române, etc.”16.

Ultimele încercări ale lui Kossuth
Între timp, poziţia lui Kossuth în tema naţionalităţilor a evoluat. El deja
îndemna la un război antihabsburgic, atacînd vehement politica minoritară a
adunării naţionale, precum şi activitatea comisiei formate de Eötvös. În privinţa Ardealului, după eliminarea dominaţiei habsburgice, prevedea stabilirea, pe bază de alegeri generale, sau revenirea – dacă trebuie – la unificare, sau
să se formeze o unitate de un nou tip de stat, cu drepturi egale ale naţiunilor
cu Ungaria, rămânînd doar în relaţii de parteneriat: utilizarea de limbă minoritară la toate nivelurile, organizarea politică liberă a minorităţilor, referitor şi
la alegerea conducătorilor naţionali proprii.
Acest program, faţă de naţionalităţi, al lui Kossuth s-a lărgit şi cu unele
perspective de politică externă, el recunoscînd că politica de dominare a habsburgilor se construieşte nu numai pe adîncirea conflictelor interne, ci şi pe
aţîţarea neîncrederii între ţările vecine. Susţinea că prin rezolvarea, măcar
schiţată, a problemei naţionalităţilor ar deveni posibilă o asemenea unire a
Ungariei şi Transilvaniei cu România, Serbia şi Croaţia, care ar putea să pună
capăt pericolului pătrunderii marii puteri reacţionare, şi ar îndeplini golul
creat de descompunerea Austriei în sistemul de echilibru european pretins de
politica engleză.
Reflectînd asupra unor iniţiative ale lui Teleki, împreună cu politicieni
români şi sîrbi, Kossuth a transformat împăciuirea popoarelor înfrăţite din
ţară într-o comuniune mai largă, în proiectul lui de Uniune Dunăreană.17 În
planul numit „Viitorul zîmbitor”, cu o concepţie binemeditată, dar schiţată
deja în grabă, Kossuth explica: naţiunile cîştigînd independenţă, ar trebui să
alcătuiască o „reuniune legislativă comună”, bazată pe un tratat unional, prin
care să se declare comune politicile externe, de apărare şi de comerţ, să se stabilească consiliul cu putere executivă, să-şi ţină şedinţele alternativ la Pesta,
Bucureşti, Belgrad şi Zagreb, asigurînd drepturile de libertate de bază în ţările
aliate atît în domeniul civil, cît şi în cel minoritar.
Proiecte măreţe, dar considerate şi de către politicieni cum ar fi Deák, Eötvös sau Mocsáry Lajos, ca fiind deja nişte iluzii pierdute. Nu e deci, de mirare,
că straturile marilor proprietari au respins noul proiect minoritar al lui Kossuth, împreună cu planul uniunii dunărene, bazat pe acest program dat publicităţii la sfîrşitul activităţii. Drumurile lui Kossuth şi nemeşimea maghiară
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astfel s-au despărţit definitiv. Istoria anilor următori a demonstrat că doar
acela putea să rămînă păstrător fidel al revendicărilor publice ale independenţei, care se angaja pentru dezvoltarea democratică a paşoptismului. Petru aşa
ceva nu era dispus sau capabil nici Deák.

Continuarea luptei pentru drepturi minoritare
în epoca dualistă
În această perioadă dintre 1867 şi 1890 o parte a politicienilor reprezentînd
cu consecvenţă interesele apărării drepturilor naţionalităţilor, s-a retras. Alta
a devenit şi mai vehementă în privinţa reactualizării programului lui Kossuth
despre independenţa totală, declarînd a fi de dorit întărirea activităţii politice
a maselor populare, inclusiv minoritare, cu scopul lărgirii constituţionalităţii
liberale. Printre ei, pe prim loc se situa şi cu această ocazie Mocsáry Lajos,
care în dezbaterile parlamentare, în articole de presă şi manifeste a continuat
lupta împotriva asupririi minoritare.18 Mocsáry şi membrii acestei părţi a politicienilor din partidul paşoptist credeau în posibilitatea creării bazelor pentru o luptă comună. În 1870 au insistat asupra reformei în spirit progresist a
legii pentru minorităţi din 1868.
Aceste eforturi cu prea strălucite rezultate nu s-au salvat, dar au reuşit să
bată fierul, pînă cînd era cald. În 1879 ascuţea chestiunea naţionalităţilor dezbaterea şi aplicarea legii şcolilor populare, această din urmă punînd obligatoriu învăţarea limbii maghiare şi în şcolile populare şi normale, lansînd dispoziţia ca începînd cu anul 1882 diploma de învăţător să se elibereze doar pentru
candidatul capabil a învăţa, a preda şi limba maghiară. Datorită urmărilor
contrarii ţelului, elevul minoritar n-a învăţat să scrie şi să citească în nici una
dintre limbi. Această lege a fost criticată numai de către deputaţii minoritari,
cărora li s-a alăturat şi Mocsáry Lajos, care din cauza poziţiei sale progresiste,
a fost treptat izolat. Regimul dualist însă nu s-a mulţumit cu atît. În pofida puterilor mişcărilor antiguvernamentale, din care n-au lipsit nici manifestările
antimaghiare ale minorităţilor, cercurile de guvernare au organizat şi o altă
mişcare, cea a „asociaţiilor culturalizării publice”, oficial pentru asigurarea
educaţiei în spirit naţional al ungurilor trăind în circumstanţe minoritare.
În realitate, asta servea propagarea limbii maghiare, şi asta prin încălecarea
forţată a prevederilor legii pentru minorităţi din 1868.
Tot pe Mocsáry Lajos trebuie să-l citez, care într-un discurs rostit în cadrul
dezbaterilor parlamentare privind bugetul pentru anul 1887, în care, acuzînd
guvernul cu neluarea în seamă a legii pentru naţionalităţi din 1868, a luat poziţie şi împotriva partidului său propriu.
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Noi acţiuni de maghiarizare
Dacă problema naţionalităţilor a fost, de la început, indigestibilă epocii dualiste, aceasta a rămas ca o rană deschisă şi pentru guvernele următoare, mai
ales cel al lui Tisza Kálmán, atrăgînd mînia şi duşmănia românilor şi slavilor
trăind pe teritoriul Ungariei. Aceştia din urmă au luptat, pe lîngă eliberarea
naţională, şi pentru cea socială. Politica sa avea ca scop menţinerea naţiunilor
în supunere şi înapoiere, indiferent de limbă sau naţionalitate. Tisza considera
că legea minorităţilor din 1868 nu era altceva, decît enunţarea în vorbe a nişte
principii de caracter liberal, practic inaplicabile. În primul rînd, proclama că
în Ungaria există o singură naţiune maghiară, din care fac parte şi naţionalităţile, comunităţile de altă limbă, în sens că persoanele care le compun, sînt
cetăţeni şi membri ai statutului şi naţiunii maghiare.
Deputatul Anton Mocioni a luat poziţie împotriva acestor tendinţe, supunînd adunării naţionale un proiect de lege propriu, care stabilea ca bază
principiul recunoaşterii ca naţiuni din punct de vedere politic egal al maghiarilor, românilor, sîrbilor, slovacilor, etc. De asemenea, proiectul prevedea ca
în regiunile în care naţiunea respectivă forma majoritatea, limba fiecăreia, pe
lîngă cea maghiară, să devină limbă oficială, cu drept de folosire largă în învăţămînt, inclusiv şi de către catedrele de limbă şi literatură a fiecărei naţiuni în
cadrul universităţilor de stat. În vot a cîştigat proiectul guvernamental.
O altă încercare ar fi acordat dreptul de a se înfiinţa şcoli nu numai de stat,
ci şi confesionale. Aceste şcoli ar fi putut să aibă ca limbă de predare aceea
preferată de instituţie sau persoane care înfiinţau şi întreţineau şcoli, însă şi cu
obligativitatea limbii maghiare. Dintre deputaţii români ai vremii Vincenţiu
Babeş era acela care a propus unele amendamente, cum ar fi: lăsarea la liberă
apreciere a autorităţilor comunale a limbii ce urma să se înveţe, sau, alături de
cea maternă, introducerea şi a istoriei, geografiei fiecărei naţiuni, bineînţeles
fără să se evite istoria şi geografia statului maghiar. Alte soluţii posibile, dar
rămase la nivelul de amendamente.
Începînd cu guvernarea lui Tisza Kálmán situaţia se înrăutăţea treptat, politica sa putînd să fie identificată cu cea a nobilimii scăpătate tip gentri. În
noua concepţie, cei de origine burgheză, mai ales dacă nu sînt maghiari, n-au
ce căuta în funcţii publice de o oarecare importanţă. Renumitul sociolog maghiar al epocii, Jászi Oszkár afirma pe drept cuvînt, că „…gălăgia unei anumite prese care specula şovinismul devenit »opinie publică« maghiară, toate
acestea au făcut să se impună restricţii faţă de nemaghiari.”19 Guvernul Tisza,
în loc să atenueze situaţia, treptat a interzis folosirea limbilor naţionale în administraţie şi justiţie. Numirea funcţionarilor şi a judecătorilor era orientată
în felul ca aceştia faţă de cetăţeni nici din întîmplare să nu folosească altă
limbă decît maghiara, chiar dacă ei prin întîmplare făceau parte din rîndurile
naţionalităţilor.
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Asta şi multe alte măsuri asemănătoare au constituit un nou motiv pentru
întărirea tendinţelor naţionaliste şi de maghiarizare forţată de guvernul Tisza.
O lege din 1878 a instituit delictul de „agitaţie împotriva naţiunii”. Cu un an
mai tîrziu, Trefort Ágoston20 a propus adunării naţionale o nouă lege şcolară.
Potrivit acesteia, însuşirea temeinică a limbii maghiare devenea obligatorie
în toate şcolile elementare, inclusiv cele care nu depindeau de stat şi nu erau
întreţinute de acesta. De asemenea toţi învăţătorii erau obligaţi să înveţe limba
maghiară în aşa măsură încît să fie în stare a o şi preda în şcolile primare.
În 1879, în jurul legii şcolare a lui Trefort, s-a înăsprit serios lupta politică.
Mitropoliţii de la Sibiu şi Blaj au înaintat împăratului un memoriu, iar Alexandru Roman, care critica legea, a fost atacat vehement într-una din şedinţele adunării naţionale. Faţă de lozinca lansată de către elementele cele mai
şoviniste ale epocii, a misiunii de „culturalizare” a naţiunii maghiare, deputaţii români au arătat că indivizi izolaţi pot să se instruiască chiar şi într-o
limbă străină, dar culturalizarea maselor e imposibil de realizat altfel decît în
limba maternă. Deputaţilor români li sa alăturat şi Mocsáry Lajos, pe vremea
aceea încă membru al Partidului Independenţei. Aşa cum se ştie, şi el era om
politic burghez, dar cu vederi radical progresiste, care a combătut cu mult
curaj proiectul de lege al lui Trefort, susţinînd că numai asigurarea dezvoltării
lor libere şi egale în drepturi poate determina celelalte naţiuni să renunţe la
tendinţele centrifuge în raport cu statul maghiar. Pe această temă Mocsáry
a ajuns în conflict şi cu conducerea partidului său, din care şi-a dat demisia,
atrăgîndu-şi prin acest gest, în viaţa politică a Ungariei din partea unora în
sens ironic, iar din altora în mod elogios supranumele de „corb alb”.
În anii ce au urmat, Mocsáry Lajos, practic alungat din viaţa politică maghiară, s-a apropiat din ce în ce mai mult de cercurile conducătoare politice
româneşti, şi asta din cauza eşecului protestelor sale, precum şi a campaniei
şovine, dezlănţuită de cercurile extremiste apărute pe platforma politică maghiară.
La începutul ultimului deceniu al secolului al XIX-lea, sub guvernul condus
de burghezul Wekerle Sándor s-au introdus unele reforme, în fond neesenţiale
din punct de vedere social-economic, dar sub presiunea crescîndă a nemulţumirii maselor, a creşterii mişcărilor sociale şi naţionale totuşi semnificative în
sensul înteţirii oprimării în domeniile respective.
A urmat guvernul baronului Bánffy Dezső, cu o nouă cotitură în politica
de asuprire naţională. „Popoarele nemaghiare – scria Jászi caracterizînd perioada – au să sufere la fel ca şi poporul maghiar în întreaga asuprire a feudalismului agrar: o administraţie barbară, impozite nedrepte şi o exploatare
pe plan economic. Orbit de ură naţională, juncerul maghiar de abia îi consideră oameni pe nemaghiari; administraţia şi jurisdicţia într-o limbă străină
agravează năpăstuirea poporului; şcoala care are drept scop maghiarizarea,
menţine naţionalităţile pe o treaptă inferioară. Nu numai ţăranii nemaghiari

58

sînt asupriţi, ci şi intelectualii, dacă ei persistă în a rămîne ataşaţi aspiraţiilor
culturale şi politice ale poporului lor. Intelectualul nemaghiar nu poate deveni
funcţionar superior – el este mereu boicotat de societatea maghiară. E socotit „dacoromân” fiecare cetăţean care vorbeşte româneşte, apără drepturile
poporului faţă de abuzurile funcţionarilor… Legea naţionalităţilor din 1868
n-a fost niciodată aplicată, ea a avut doar menirea ca biroul de presă ungar,
invocînd-o, să se poată mîndri cu liberalismul maghiar.21
Politica de asuprire naţională, practicată de cercurile conducătoare maghiare era, deci, resimţită mai direct şi cu mai multă greutate de masele populare,
din cel puţin trei puncte de vedere: a problemei agrare al lipsei de drepturi
politice şi al folosirii limbii materne în şcoli şi în faţa organelor publice. Dată
fiind şi insuficienţa numărului şcolilor cu limbă de predare română, persista
o inegalitate vădită între condiţiile pe care le avea elementul românesc pentru
instruire şi ocuparea unor funcţii în raport cu naţiunea dominantă maghiară.
Pe teren politic, ascuţirea contradicţiilor s-a evidenţiat prin întărirea asupririi naţionale în vremea guvernului Tisza şi a guvernelor de după 1890.
Expresia cea mai vizibilă a acestei politici au constituit-o, în preajma anului
1880, legile şcolare de orientaţie nouă, împotriva cărora au rămas fără rezultat
toate protestele reprezentanţilor români, sprijiniţi şi prin intervenţia directă
la împărat a celor doi mitropoliţi, Ioan Vancea şi Miron Romanul. Împăratul Frantz Iosef, în cursul unei vizite făcute la Seghedin în octombrie 1883, a
adresat mustrări serioase celor doi mitropoliţi români, punîndu-le în vedere
să determine credincioşii lor să devină cetăţeni loiali ai statului maghiar.
În anul 1885 Tisza a lansat înfiinţarea asociaţiei EMKE22, care îşi propunea
sprijinirea în continuare a acţiunii de maghiarizare, de înfăptuire, după cuvintele contelui Andrássy, a „unităţii culturale în care trebuie să se dizolve toţi
cetăţenii Ungariei… Prin aceasta guvernul maghiar voia să combată, printre
altele, şi intensa activitate culturală, cu substrat politic-naţional, a societăţii
române „Astra”, înfiinţată cu aproape un sfert de veac înainte.”23
Mişcarea naţională română din Transilvania în jurul anului 1885 intrînd,
pentru un deceniu aproape, în faza sa culminantă şi totodată ultima, în care
activitatea unor elemente ale intelectualităţii au încă un caracter progresist
în lupta de eliberare naţională. Începe cu apariţia, la Sibiu, a ziarului Tribuna
(1889), al cărui redactor-şef era Ioan Slavici, în promovarea unei linii energice
în lupta contra asupririi naţionale, lovind şi în atitudinea mai conciliantă a
lui Alexandru Mocioni. O importanţă particulară în istoria luptelor naţionale
din Transilvania o are apropierea unor fruntaşi ai aripei de stînga a burgheziei
maghiare de înţelegerea revendicărilor naţiunilor asuprite.
Exemplul cel mai concludent a fost tot al lui Mocsáry Lajos, cunoscut încă
din 1879, prin protestul lui împotriva legii şcolare a lui Trefort. Mocsáry, prin
eforturile sale enorme, a atras simpatiile meritate şi în rîndurile românilor din
Transilvania. Pentru atitudinea sa în problema naţională, la solicitarea parti-
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dului naţional român, a fost ales, între 1888 şi 1892, deputat în circumscripţia
electorală Caransebeş, cu populaţie pe vremea aceea aproape complet românească. În această calitate, în cuvîntările sale parlamentare, el a demascat politica nejustă a claselor dominante maghiare, arătînd că acestea îndepărtează
de stat atît popoarele asuprite, cît şi poporul maghiar, care văd că în Ungaria
nu există nici bunăstare, nici libertate.24
Viaţa politică a Transilvaniei în primele două decenii ale secolului al XX-lea
se desfăşura sub semnul ascuţirii contradicţiilor sociale şi naţionale, precum
şi a adîncirii crizei sistemului dualist, toate acestea înlesnind lupta socială şi
naţională. Clasele dominante maghiare, indiferent dacă erau grupate în partidul liberal sau cel al independenţei, eventual făceau partid din partide opoziţionista, vroiau, cu orice preţ, să-şi menţină dominaţia asupra propriului
popor şi asupra naţiunilor oprimate ca alături de clasele dominante din Austria să poată să aspire de data aceasta la hegemonia în Balcani. Toate partidele
şi guvernele perindate la cîrma Ungariei au fost consecvente doar în această
politică, trădînd năzuinţa spre independenţă a poporului maghiar şi exersînd
o politică şovină de asuprire faţă de naţiunea română şi cele slave. Tendinţa se
poate exemplifica prin odiosul „lex Apponyi” (legea Apponyi) din 1907, care
căuta desfiinţarea şcolilor confesionale române, slovace şi sîrbeşti, plănuind
înlocuirea lor cu şcoli de stat, a căror limbă de predare să fie, aproape în exclusivitate, limba maghiară.
Printre intelectualii politicieni maghiari, care nu erau de acord cu politica
şovină şi reacţionară a cercurilor de guvernare, se găsea în continuare progresistul Mocsáry Lajos, exprimîdu-şi părerea în nici într-un caz favorabilă
chiar şi în toiul naţionalismului din 1905. „Trebuie dat cîmp liber – scria –, ca
oricine să poată ajunge la cultură prin limba sa maternă; maghiarizarea este
o utopie.”25

Post scriptum
Mi-e greu să rezum cele spuse pînă acuma şi să trag unele concluzii. Adevărul e că în cursul întregului proces al luptelor de apărare a drepturilor naţionalităţilor, mai bine de trei decenii, neostenitul Mocsáry Lajos a fost mereu
prezent şi alături de cei oprimaţi, subjugaţi, în ultima sa perioadă activă chiar
şi cu sprijinul românilor din Caransebeş. Activitatea sa poate să slujească ca
un exemplu viu şi demn de urmat pentru generaţiile viitoare. Noi, tineri români, slovaci, şvabi, sîrbi, croaţi ş.a.m.d., transferaţi şi instalaţi, pe la sfîrşitul
anilor ’40, din colegiile noastre minoritare, noi din Colegiul „Nicolae Bălcescu” din Fundaţia Gojdu, într-un edificiu purtînd numele lui Mocsáry Lajos.
Noi, în orice caz eu, am simţit de pe vremea aceea să stau undeva sub egida
numelui unui luptător pentru libertate şi independenţă a minoritarilor oro-
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psiţi din Ungaria, România şi alte ţări, devenind astfel o făclie a prieteniei
româno–maghiare, româno–română cu referire la românimea din Ungaria,
şi cu cinstire a memoriei sale, asemenea cu acea a lui Emanuil Gojdu. Pe lîngă această modestă lucrare, încercînd să-l aduc mai aproape de noi pe acest
luptător uriaş, cine a fost Mocsáry Lajos, îmi rămîne datorie să-mi continu
activitatea de cercetare în această direcţie, cu speranţa de a descoperi relaţii
de conlucrare în cadrul parlamentului sau în afară de acesta, dintre Emanuil
Gojdu şi Mocsáry Lajos. Sugestia acestei legături am primit-o demult, „în anul
1948, cînd Dr. Petru Groza, pe atunci prim-ministru al României, a vizitat
Ungaria, Budapesta şi Colegiul „Mocsáry Lajos”, unde a ţinut un cuvînt de
salut. În acest cuvînt encomiastic, Petru Groza, fost şi el bursier al Fundaţiei
Gojdu, a făcut o asociere nominală, de personalitate, între Bălcescu şi Kossuth, între Emanuil Gojdu şi Mocsáry Lajos.”26
Aş dori să închei prin a cita cuvintele istoricului maghiar, Csatáry Dániel,
care, elogiind figurile eminente ale luptei împotriva asupririi naţionalităţilor,
reproduce o emisiune din Radiodifuziunea Kossuth din data de 6 aprilie 1943,
intitulat „Chestiunea minoritară”, dînd glas şi prin aceasta faptului că Mocsáry Lajos a fost printre cele mai eminente personalităţi maghiare pe teren
politic: „Naţionalităţile trebuie să vadă că au fost patrioţi ungurii aceia care
au biciuit cel mai ascuţit asuprirea naţională a reacţiunii maghiare. Urmînd
exemplul Frontului Liberal al lui Kossuth, Mocsáry Ugron Gábor27 şi Juszt
Gyula,28 proclamă cea mai ascuţită luptă împotriva subjugării naţionale, sprijinind prin toată puterea justa luptă de autoapărare a naţionalităţilor. Asta este
singura cale a împăciuirii ungurimii şi a naţionalităţilor. Dacă nu umblăm pe
această cale, atunci toată silinţa patrioţilor unguri în vederea salvării ţării va
suferi un naufragiu.”29

NOTE
1. Militant de renume al intereselor şi drepturilor românilor din Transilvania şi Ungaria (1802–1870).
2. Maria Berényi, Viaţa şi activitatea lui Emanuil Gojdu – 1802–1870. Giula, 2002
3. Új Magyar Lexikon – Noul Lexicon Maghiar, Volumul 4. Mf-R, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1961, p. 26.
4. A Magyarok Krónikája – Cronica Ungurilor, Officina Nova, Budapest, 1995, p.
424.
5. Ibidem, p. 478.
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24. Mocsáry Lajos, Válogatott írásai – Scrieri alese, Budapest, 1958, sub îngrijirea lui
Kemény G. Gábor, p. 304.
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GHEORGHE SANTĂU

Colegiul Mocsáry Lajos
1. Împrejurările înfiinţării Colegiului Mocsáry Lajos
a) asociaţia Maghiaro–Română (1945–1947)
Gîndul de a face cunoscută, românilor din Ungaria, istoria Colegiului
maghiaro-român Mocsáry Lajos din
Budapesta, de a scrie despre această
instituţie, mă preocupă de mult timp.
Totuşi, a fost nevoie să mi să atragă
atenţia asupra acestei teme pentru a
mă apuca de treabă, ca unul dintre cei
care s-au folosit de beneficiile acestui
aşezămînt în calitate de student pe
acea vreme.
Înfiinţarea Colegiului Mocsáry
Lajos din Budapesta este strîns legată de Asociaţia Maghiaro-Română,
astfel se cuvine, dar este şi necesar să
cunoaştem această asociaţie. S-a format în luna septembrie a anului 1945, deci abia la patru luni după terminarea
celui deal doilea război mondial. Concomitent cu formarea Asociaţiei Maghiaro-Române din Ungaria, a luat fiinţă şi Asociaţia Româno-Maghiară din
România.
Societatea maghiară şi cea română au întîmpinat cu mare bucurie formarea celor două asociaţii, iar personalităţile distinse ale celor două popoare, în
frunte cu preşedintele Republicii Ungare Zoltán Tildy şi premierul României
dr. Petru Groza, au oferit tot sprijinul celor două asociaţii, pentru a-şi putea
desfăşura activitatea cu succes şi cu rezultate satisfăcătoare.1
Adunarea generală de constituire a asociaţiei s-a ţinut la 21 septembrie
1945, în aula Colegiului Győrffy István din Budapesta. A prezidat istoricul
Szekfű Gyula, au luat cuvîntul Gyöngyösi János, Szentgyörgyi Albert, Tamási
Áron, Darvas József, Kosáry Domokos şi Kardos László.
La început asociaţia s-a putut sprijini doar pe munca însufleţită şi devotată a membrilor. Sarcina cea mai de seamă şi de urgenţă a fost pe de o parte,
procurarea unui sediu şi organizarea administraţiei, iar pe de alta, expunerea
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şi dezbaterea problemei maghiaro-române, lămurirea marelui public prin anchete, publicaţii, prelegeri radiofonice. Secretarul general al asociaţiei, Balázs
T. Béla a luat legătura, în decembrie 1945 la Bucureşti, cu diferite organe culturale române, invitînd patru savanţi români pentru o călătorie de studii de
cîte un jumătate de an la Universitatea din Budapesta, cu sprijinul Ministerului Culturii din Ungaria, predînd totodată un valoros cadou de cărţi al Academiei Române, Asociaţiei Româno-Maghiare din Bucureşti şi altor instituţii
culturale. La rîndul său, Radiodifuziunea Română a donat Radiodifuziunii
Maghiare o colecţie completă de plăci cu muzică populară românească.2
În lunile următoare au urmat diferite programe, anchete, prelegeri ale asociaţiei. În luna februarie a anului 1946 a fost organizat un serial radiofonic, inaugurat de Kodály Zoltán, preşedintele asociaţiei, în cadrul căruia s-au ţinut
prelegeri despre muzica şi literatura românească, trecînd apoi la prezentarea
poeţilor şi scriitorilor mai de seamă: Eminescu, Creangă, Coşbuc şi alţii.
În primăvara lui 1946 s-a pornit o acţiune puternică în scopul obţinerii
unui sediu autonom al asociaţiei. Ca rezultat, s-a ajuns la procurarea unei
clădiri în cartierul de vile din jurul şoselei Andrássy, aproape de Piaţa Eroilor,
la numărul 15 de pe strada Munkácsy. Clădirea fiind ruinată în timpul războiului, a fost nevoie să fie restaurată.3 Despre această vilă se spunea pe atunci că
anterior a fost proprietatea unui fabricant de zahăr.
La 25 octombrie 1946 asociaţia a organizat o serbare comemorativă cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la naşterea lui Mocsáry Lajos. Participant la
această serbare, preşedintele Republicii Tildy Zoltán în cuvîntarea sa de deschidere, printre altele, a spus următoarele: „…în lupta seculară, care a fost
iniţiată şi aţîţată deseori din afară, e timpul să ne oprim. Să ne îndreptăm
privirile unul spre altul, să sesizăm reciproc umanitatea celuilalt şi să ne strîngem mîna…”, „Am convingerea că Asociaţia Maghiaro-Română cu această
convingere îşi desfăşoară activitatea în interesul înţelegerii şi respectului celor două popoare şi naţiuni, pentru propăşirea activităţii comune…”. După
aceasta, Kosáry Domokos a ţinut o prelegere şi a luat cuvîntul Molnár Erik,
Bognár József şi Szalai Sándor, elogiind amintirea marelui pionier maghiar al
colaborării dunărene.
La 11 decembrie 1946 adunarea generală a asociaţiei a ales noua conducere,
Kodály Zoltán devenind din nou preşedinte, ca vicepreşedinţi fiind aleşi primarul Bognár József şi deputatul în parlament Farkas Mihály, iar ca secretar
general Balázs T. Béla.
La 17 decembrie a susţinut program la Budapesta Constantin Silvestri, dirijorul Filarmonicii şi al Radiodifuziunii Române din Bucureşti, întreg venitul
seratei fiind destinat pentru reconstruirea Colegiului maghiaro-român Mocsáry Lajos.
La 22 ianuarie 1947 asociaţia a organizat o serată românească, în serialul
„Cultura mondială”, în cadrul căreia Vargyas Lajos a ţinut o prelegere despre

64

muzica românească, iar profesorul universitar dr. Gáldi László despre lirica
românească modernă.
La 28 ianuarie s-a organizat o serată, la fel în folosul Colegiului Mocsáry, cu
participarea cîntăreţilor de operă din Bucureşti Dora Massini şi Mihai Ştirbey.4
Între 29 aprilie şi 6 mai 1947 asociaţia a organizat, la Budapesta, Săptămîna
Culturii Române. Cu această ocazie din România a sosit o delegaţie de 80 de
persoane, în frunte cu premierul dr. Petru Groza şi scriitorul Mihail Sadoveanu, preşedintele Adunării Naţionale din România. Din delegaţie au făcut
parte numeroase personalităţi de seamă ale vieţii artistice, ştiinţifice şi politice române. Evenimentul proeminent al acestei săptămîni a fost inaugurarea
festivă, la 3 mai, a Colegiului maghiaro-român Mocsáry Lajos, cu participarea
preşedintelui Republicii Tildy Zoltán şi a premierului dr. Petru Groza.
La concertul din aer liber, ţinut la 13 iulie în grădina colegiului, au participat cîntăreţii de operă Arta Florescu şi Mihai Ştirbey, la fel Cserfalvy Aliz şi
alţi artişti maghiari cu renume.
La 30 iulie Kemény G. Gábor a ţinut prelegere, în aula colegiului, despre
viaţa lui Mocsáry Lajos.
La 30 iulie Szegő Júlia, profesoara Şcolii Superioare de Muzică din Cluj, a
ţinut o prelegere ilustrată despre „Muzica populară maghiară şi română în
Ardeal”, în organizarea asociaţiei.5
Tot în vara anului 1947, asociaţia a organizat colectă pentru ajutorarea şi
aşezarea la familii a 1500 de copii din România, în urma secetei ce bîntuia pe
acolo. Dintre aceşti copii unsprezece au fost aşezaţi la Colegiul Mocsáry din
Budapesta. Dintre aceştia trei au fost orfani de război. Asociaţia a hotărît ca
pe aceştia să-i adopte şi să-i crească în spiritul prieteniei maghiaro-române şi
al colaborării dunărene.6
La invitaţia asociaţiei, la 12 august 1947 au sosit la colegiu nouă scriitori
şi artişti români pentru timp de o lună, cu scopul de a face cunoştinţă cu
poporul şi cultura maghiară. Grupul de artişti români, în frunte cu scriitorul Eugen Jebeleanu şi sculptorul Eugen Ciuca, s-a exprimat cu cea mai mare
recunoştinţă despre rezultatele vizitei lor.
În octombrie 1947 a sosit la Budapesta, la invitaţia asociaţiei, un grup de
opt artişti şi savanţi români într-o călătorie de studii pe un an, fiind aşezaţi la
Colegiul Mocsáry.
Printre publicaţiile asociaţiei s-au găsit următoarele:
„Váradi Hídverés” (Pionierii de la Oradea), a apărut în ianuarie 1946, s-a
editat şi în limba română. Această publicaţie a cuprins convorbirile şi declaraţiile care au fost rostite la congresul comun al scriitorilor maghiari şi români
din 1934 la Oradea.
„Moldvai mesék” (Basme moldoveneşti) de Kovács Ágnes. A apărut în martie 1946.

65

„Eminescu válogatott versei” (Poeziile alese ale lui Eminescu), ediţie maghiară, 1947.
„Mai román líra” (Lirica română contemporană) 1947.
Iată, deci, pe scurt înfiinţarea şi activitatea Asociaţiei Maghiaro-Române.

b) înfiinţarea Colegiului Mocsáry Lajos
Deci, Colegiul maghiaro-român, numit după Mocsáry Lajos, oficial s-a înfiinţat la 3 mai 1947, cînd a fost inaugurat. Înfiinţarea se datorează Asociaţiei
Maghiaro-Române, care s-a trudit mult pentru a realiza acest plan.
Colegiul s-a stabilit pe strada Munkácsy, la numărul 15, în cartierul VI al
capitalei maghiare. Mobilierul colegiului a avut un caracter reprezentativ şi a
fost instalat în aşa fel ca să fie potrivit, pe lîngă studenţi, şi pentru primirea
savanţilor, artiştilor şi politicienilor. Programul şi activitatea colegiului a ridicat acest institut la rangul de cel mai important factor al politicii externe
maghiare.
Biblioteca maghiaro-română a colegiului a fost înfiinţată încă în toamna
anului 1946, cuprinzînd cele mai de seamă opere ale literaturii şi ştiinţei române şi maghiare.7
În colegiu au muncit împreună tineri elevi şi studenţi, artişti, savanţi şi specialişti maghiari şi români, pentru rezolvarea problemelor comune ale celor
două popoare. La început, numărul acestora a fost de 45, dintre care 18 au fost
români din Ungaria.8
Întreţinerea colegiului a fost asigurată de o corporaţie protectoare, al cărei
preşedinte a fost Tildy Zoltán, preşedintele Republicii Maghiare, iar ca participanţi au fost largile pături ale societăţii maghiare, în frunte cu membrii
guvernului maghiar.
Ajutoare au fost primite şi din România, astfel premierul dr. Petru Groza a
trimis colegiului trei vagoane de lemne pentru încălzit.
Colegiul Mocsáry, imediat după formare, s-a implicat în organizarea anului
centenar de la 1848. Membrii săi, printr-o muncă de asalt de 5 luni, au renovat
şi reconstituit castelul lui Mocsáry de la Andornak, din apropierea oraşului
Eger. Tineretul colegiului, împreună cu Asociaţia Maghiaro-Română, s-a hotărît să realizeze un Loc de Întîlnire pentru artiştii şi savanţii popoarelor dunărene în acest castel al lui Mocsáry, care a fost marele apostol al colaborării
popoarelor.9
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2. Cine a fost Mocsáry Lajos?
a) Date personale
Mocsáry Lajos nu şi-a scris autobiografia. În Memoriile sale politice, rămase fragmentar în ultimii ani ai vieţii sale, intenţionat a evitat toate referirile
personale, biografice. În mod unic, doar în prefaţa cărţii sale intitulată „Bilanţul sistemului treburilor comune”, editată în anul 1902, ne-a rămas schiţa
biografiei sale, de valoare literară, care înregistrează pentru vremurile de apoi,
pentru posteritate modul cum a văzut atunci Mocsáry, la vîrsta sa de aproape
optzeci de ani, retrospectînd din pragul noului veac, toată viaţa sa de pînă
atunci.10
Mocsáry s-a născut la 26 octombrie 1826 în localitatea Kurtány din apropierea oraşului Filakovo (Fülek) şi nu departe de oraşul Lucenec (Losonc), azi
această localitate se găseşte în Slovacia. Cu trei generaţii mai tîrziu, la 8 ianuarie 1916, a decedat la Andornak (atunci comitatul Borşod, azi judeţul Heves)
la vîrsta apropiată de nouăzeci de ani.11 Andornak azi poartă denumirea de
Andornaktálya, în urma unirii localităţilor Andornak şi Tálya.

b) Viaţa şi activitatea lui Mocsáry
Mocsáry a fost un politician originar dintr-o familie nobilă cu proprietate
mijlocie şi una din figurile proeminente maghiare ale politicii de independenţă din secolul al XIX-lea. Studiile universitare le-a făcut la Pesta. În timpul
revoluţiei şi al luptei pentru libertate, din cauză de boală, s-a întreţinut în
staţiunea balneară din Gräfenberg (Austria). În 1851 s-a căsătorit cu Ana Lux,
văduva lui Wesselényi Miklós. După 1861 a revendicat, în calitate de reprezentant al aşa numitului „Felirati Párt”, restabilirea legilor din 1848. În 1865 a
luat atitudine împotriva încheierii compromisului cu imperiul habsburgic. La
sfîrşitul anului 1874 a jucat un rol de seamă în înfiinţarea Partidului de Independenţă (Függetlenségi Párt); al cărui preşedinte a fost timp mai îndelungat.
Mocsáry a fost adeptul uniunii personale a Ungariei cu Austria, totodată însă
a fost adversarul afacerilor comune austro-ungare. A simpatizat cu năzuinţele
federative ale cehilor şi polonezilor din Monarhie, considerînd necesară autonomia acestora din punct de vedere al independenţei maghiare.
S-a distins dintre contemporanii săi prin cinstita sa poziţie referitoare la
problema naţionalităţilor. A reprezentat o echitabilă politică de naţionalitate, care – pe lîngă păstrarea unităţii de stat a Ungariei istorice – permitea
considerabile concesiuni culturale, administrative şi de limbă pentru naţionalităţi. A revendicat punerea în aplicare a legii pentru naţionalităţi din 1868,
s-a pronunţat împotriva politicii de maghiarizare a guvernului. După ce s-a
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izolat complet şi s-a confruntat cu partidul său, în 1888 a ajuns din nou în
parlament, cu ajutorul Partidului Naţional Român şi al alegătorilor români
din Caransebeş. Intoleranţa opiniei publice şovine însă l-a constrîns în 1892
(tocmai în anul Memorandumului românilor din Transilvania) să se retragă
din viaţa politică. Numele lui a devenit simbolul împăciuirii cu naţionalităţile
conlocuitoare.12

c) Luptătorul pentru drepturile naţionalităţilor
Mocsáry a luat apărarea drepturilor de naţionalitate cu o îndrăzneală extraordinară. Naţionalităţile s-au îndreptat spre el cu încredere şi i-au fost recunoscătoare. Din rîndul propriului său popor a primit doar ură.
În tinereţe, Mocsáry pare a fi fost un om calm şi sensibil. Apoi a devenit
convingător şi viguros. După mărturisirea sa, studiile le-a făcut în limba latină. Pedagog i-a fost Johann Zöllner din Slovacia. A vorbit bine germana.
De timpuriu a început să se îndrepte spre publicitate. Experienţele cîştigate
l-au convins că problema naţionalităţilor trebuie rezolvată în spirit democratic şi şi-a dat seama că această problemă va deveni sarcina sa, ajungînd totodată la convingerea că egalitatea în drepturi a naţionalităţilor se poate înfăptui
doar la nivelul autoguvernărilor judeţene.
Cu privire la proiectul legii pentru naţionalităţi din 1868, care era în curs de
dezbatere, şi-a exprimat părerea că ar fi mulţumit dacă acesta ar conţine doar
atît: cetăţenii ţării pot să se folosească în mod liber de limba lor maternă în
administraţia publică şi în faţa legii. Dar legea de împăciuire din 1867 a asigurat un avantaj exclusiv limbii maghiare în Ungaria multinaţională. Mocsáry
ar fi dorit ca folosirea liberă a fiecărei limbi să fie asigurată prin lege, fără prejudiciul administraţiei publice şi a jurisdicţiei, adică Ungaria să rămînă stat
unitar. Deci, Mocsáry a dorit rezolvarea problemei naţionalităţilor în cadrul
unui stat maghiar unitar şi independent. De altfel, el a propus ca în proiectul
de lege în loc de „naţiune politică maghiară” să se spună „naţiunea politică a
naţionalităţilor din Ungaria”. După 1849 şi deputaţii români din parlamentul
maghiar au cerut ca în loc de „naţiune” să se folosească expresia de „stat”, evident voind a împiedica ca cuvîntul „maghiar” să se refere şi la naţionalităţi.13
– În cartea sa intitulată „Program în tema naţionalităţii şi a naţionalităţilor’’, Mocsáry publică programul său de bază, compus din patru puncte:
– În Adunarea de Stat limba de consfătuire este: maghiara.
– La adunările de comitate (judeţene) se poate folosi oricare limbă cunoscută şi folosită în comitat.
– Limbile de guvernare şi de administraţie pot să fie toate limbile vorbite
în patrie.
– Şcoli separate pentru toate naţionalităţile.14
Mocsáry s-a şi expus pentru principiile sale, astfel şi-a cîştigat mulţi duş-
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mani, pierzîndu-şi funcţia din Partidul de Independenţă, la fel şi din circumscripţia sa electorală. Dar s-a consolat, fiindcă românii din circumscripţia Caransebeş l-au ales deputat al lor în anul 1888.
Mocsáry nu a protestat împotriva răspîndirii salutare şi naturale a limbii
maghiare în învăţămînt, ci numai împotriva intervenţiei violente şi nelegiuite
care se aplică. Această atitudine curajoasă, neasemuită, a îndemnat pe scriitorii şi redactorii popoarelor nemaghiare din ţară la cea mai sinceră recunoştinţă. Bunăoară, Iosif Vulcan, membrul de onoare al Asociaţiei Kisfaludy, în
numărul din 8 mai al anului 1879 al revistei române pestane Familia, îl felicită
pe Mocsáry într-un articol de fond, decorat cu imaginea lui Mocsáry. „Patriotismul lui Mocsáry – a scris atunci Vulcan – îmbrăţişează toate naţionalităţile
din patrie.”
Pentru Mocsáry, în primul rînd, a fost foarte importantă menţinerea integrităţii statului maghiar. Tocmai din acest motiv s-a străduit pentru convieţuirea paşnică cu naţionalităţile, prin respectarea drepturilor acestora credea
a fi asigurată independenţa şi integritatea statului.
Prin scrisoarea adresată Partidului de Independenţă, la 16 decembrie 1907,
îşi exprimă părerea că minciuna a demoralizat acest partid, anunţînd totodată
şi ieşirea sa din partid.
Mocsáry a fost primul scriitor maghiar de specialitate, care – în lucrările
sale, editate prin anii cincizeci ai secolului trecut – a totalizat caracteristicile
sentimentului de naţionalitate, identificate de el însuşi. „Sentimentul de naţionalitate – scrie – este o simţire instinctiv adîncă şi naturală. Viaţa adevărată
a unui popor. În timp ce poporul trăieşte, sentimentul de naţionalitate îl are
în sinea sa într-un fel inconştient. Dar, îndată ce în viaţa poporului se produce
o însufleţire mai mare, îndată ce se deşteaptă dorul de propăşire… imediat
începe să crească ataşamentul faţă de naţionalitate. Susţinerea şi dezvoltarea
acestui sentiment şi ataşament se consideră prima îndatorire. Fiindcă simte că
aceasta îi dă putere, capacitate pentru marea muncă de propăşire.”15
După părerea lui Mocsáry, fundamentul tuturor sentimentelor naţionale îl
constituie instinctul natural, iar scopul acestuia este conservarea.16
Prin argumentare clară Mocsáry respinge teza pronunţată despre subjugarea altora. „Libertatea – accentuează (ca principiu de bază, care e în vigoare şi
azi) – se poate obţine şi fără oprimarea şi înfrînarea necontenită a altora, ba
chiar garanţia principală a libertăţii unor popoare este libertatea altor popoare, libertatea generală. Iar civilizaţia e în contradicţie cu cucerirea şi genocidul.”17
Nu se poate aprecia îndeajuns faptul că Mocsáry este primul scriitor maghiar în ordine cronologică, care, în 1858, ajunge la recunoaşterea existenţei
„naţiunilor din Ungaria”. Recunoaşte că în Patria Maghiară este o naţiune
maghiară, dar totodată există aici şi naţiune slovacă, sîrbă, croată şi română.18
Mocsáry a rămas singur în apărarea naţionalităţilor din Ungaria. Degeaba
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a accentuat că transformarea slovacilor, românilor, sîrbilor şi a celorlalte naţionalităţi din ţara noastră în maghiari o consideră imposibilă, iar strădania
în acest scop o priveşte ca o iluzie deşartă, care nu se poate considera ca bază
a unei politici serioase.19
Irina Blüh, în revista slovacă Historickă Revue din Bratislava, în trecutul
apropiat a spus: Mocsáry a fost un om cu convingere fermă şi apărătorul naţionalităţilor, care a atras atenţia asupra acelor contradicţii, minciuni şi asupra
acelor contururi ale viitorului, despre care conducătorii de atunci ai politicii
maghiare nu au vrut nici să audă.
Totuşi, şi după 1918 naţionalităţile au fost excluse din procesul de realizare
a constituţiei şi a noii ordini de stat. În noua constituţie nici nu au figurat
drepturile naţionalităţilor, deşi ar fi trebuit incluse prescripţiile Ligii Naţiunilor cu privire la protecţia acestor drepturi.

3. Viaţa în colegiu
a) Locatarii colegiului
La înfiinţarea colegiului numărul locatarilor a fost de 45, dintre care 18
români din Ungaria. Acest efectiv apoi s-a ridicat. In colegiu s-au găsit tineri
maghiari, români şi cîţiva sîrbi din comunele româneşti din ţară.
Lista românilor (după alfabet):
1. Alexandru Ardelean (Apateu): liceu, fac. de drept, diplomat.
2. Elena Ardelean (Bătania): şc. ped., profesoară (Chitighaz, Aletea).
3. Gheorghe Berbecar (Aletea); politehnică, inginer (Budapesta).
4. Aurel Bodîrca (Cenad): litere, decedat în 1948.
5. Ioan Bogdan (România): politehnică, inginer.
6. Lucia Borza (Chitighaz): litere, profesoară (Giula). (Scurt timp)
7. Aurelia Chişu (Cenad): şc. ped.
8. Paraschiva Fărcaş (Bătania): şc. ped., profesoară (Chitighaz).
9. Maria Gros (Chitighaz): şc. ped. (a stat scurt timp în cămin).
10. Ludmila Grunciti (Bătania): şc. ped.
11. Sidonia Lazăr (Bătania): şc. ped., prof. muzică (Debreţin).
12. Octavian Miscuţia (Chitighaz): veterinar (Gádoros), decedat.
13. Petru Popuţa (Aletea): prof. de matemat. (Giula şi Budapesta).
14. Hortensia Rus (Cenad): şc. ped., prof. şi direct. (Chitighaz)
15. Stela Rus (Cenad): şc. ped., măritată în România
16. Gheorghe Santău (Chitighaz): drept, profesor (Giula).
17. Olga Soldan (Bătania): şc. ped., prof. şi direct. (Chitighaz) Canada
18. Maria Taga (Săcal): şc. ped.
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Aceşti români după origine:
– Bătania:		
5
– Cenad:		
4
– Chitighaz:		
4
– Aletea:		
2
– Apateu:		
1
– Săcal:		
1
– România:		
1
		18
Lista maghiarilor:
1. Foris … (România): politehnică.
2. Jakab György (Cluj): politehnică, inginer (Bp.)
3. Kovács Imre (România)
4. Kozma István (România): drept.
5. Lakatos Nándor: violonist.
6. Lengyel Rezső (România)
7. Makkay László (România): drept.
8. Márton Zoltán (România): pictor
9. Nagy Lajos (România): politehnică.
10. Sasi Erzsébet: şc. ped.
11. Sipos Boldizsár (Románia)
12. Sipos János (România): drept.
13. Varga Sándor (România): grafică.
14. Veress Péter (România): fac. comercială, fost ministru comerţului.
Orfani de război din România:
1. Ilia Olaru (5 ani)
2. Constantin Olaru (7)
3. Dumitru Ţapuc (11)
Oaspeţi (sosiţi pe un an din România, în oct. 1947):
1. Adrian Antonescu: inginer chimist.
2. Ilie Barbu: inginer chimist.
3. Maria Cardaş: pianistă.
4. Marius Giura: violonist.
5. dr. Paul Iacobini: medic (cu soţia).
6. Hilda Jerea: compozitoare.
7. Aurel Pop: pictor.
Directorul Colegiului Mocsáry, în anul şcolar 1947–1948 a fost Balázs T.
Béla, care totodată a fost şi secretarul general al Asociaţiei Maghiaro-Române.
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Cînd m-am prezentat la el, în toamna lui 1947, recent reîntors de la Cluj, am
fost admis imediat, fără nici o obiecţie.
Balázs T. Béla a fost un bărbat bolnăvicios, după cîţiva ani a şi decedat. A
fost un om optimist, a crezut în tot ceea ce făcea. Optimismul său ducea pînă
la naivitate. Pe la începutul lui 1948, în cadrul unui seminar ţinut la colegiu, a
afirmat că motivul pentru care scriitorii nu mai produc opere literare constă
în faptul că s-a realizat tot ce s-a dorit în viaţa socială şi economică a ţării, clasa muncitoare şi-a ajuns scopul. Mulţi dintre noi şi-au dat seama că motivul
este cu totul altul.
Întreţinerea la colegiu era gratuită.

b) Activitatea în colegiu
Locatarii colegiului – pe lîngă studiile lor şcolare, universitare – au participat în mod sistematic la anumite ocupaţii în cadrul colegiului, printre care
cele mai de seamă a fost prelegerile unor profesori universitari despre literatura română, istoria relaţiilor ungaro-române şi multe alte probleme actuale ale
vieţii publice. Bineînţeles ni s-au ţinut şi seminarii politice despre marxism şi
orînduirea socialistă.
Colegiul a dispus de o bibliotecă maghiaro-română apreciabilă şi de reviste
din ambele ţări. După sosirea mea la colegiu, eu am devenit bibliotecarul.
După restabilirea castelului lui Mocsáry din Andornak, ni s-a organizat
o excursie cu autocar marfar, cunoscînd astfel şi regiunea din jurul oraşului
Eger.
Colegiul maghiaro-român Mocsáry Lajos, credincios spiritului său, s-a încadrat în munca anului centenar 1848. La serbările din martie 1948, cenădanul Aurel Bodîrca şi eu am fost solicitaţi să facem serviciu pe lingă delegaţia
guvernamentală română sosită la Budapesta pentru participare la serbările
centenare. Tot noi doi am tradus în limba maghiară discursul conducătorului
delegaţiei române, care s-a ţinut în parlament, şi am fost prezenţi la toate evenimentele, la care a participat delegaţia română.

4. Trecerea la Colegiul Nicolae Bălcescu
După prima parte a activităţii sale, caracterizată prin acte reprezentative,
Asociaţia Maghiaro-Română s-a apucat de adîncirea şi lărgirea muncii de toate zilele, printre care a figurat prietenia maghiaro-română. Asociaţia a cultivat
şi pe mai departe relaţiile culturii maghiare şi române, dar în planul său de
muncă au primit un loc de frunte şi relaţiile dintre muncitorimea maghiară
şi română. În acest scop s-a hotărît să se înfiinţeze un colegiu muncitoresc
maghiaro-român, pentru întărirea legăturilor de specialitate ale muncitorimii
celor două ţări.
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Acest colegiu muncitoresc, avînd ca scop cultivarea relaţiilor cu muncitorimea popoarelor învecinate, a primit loc în imobilul fostei Fundaţii Gojdu, şi a
primit numele lui Nicolae Bălcescu.20
Astfel, în primăvara anului 1948, tineretul maghiar şi român al Colegiului
Mocsáry, în bună parte, s-a mutat în Colegiul Nicolae Bălcescu de pe strada
Király. La acest colegiu au fost admişi încă următorii tineri:
1. Alexandru Chiorean (România): politehnică.
2. Emil Habalic (Bătania, sîrb).
3. Gheorghe Hoţopan (Micherechi): a devenit profesor.
   E decedat.
4. Ioan Hoţopan (Micherechi): meserie.
5. József Maróthy (Giula): drept.
6. Veturia Olah (Bedeu): şc. ped.
7. Petru Otlăcan (Chitighaz): meserie.
8. Petru Pantea (Giula): politehnică, inginer. Admis în 1949.
9. Gheorghe Radnóti (Roxin): contabil.
10. Cornel Roşu (Bătania): elev.
11. Gheorghe Roxin (Micherechi): elev.
12. Mihai Roxin (Micherechi): elev.
13. Dumitru Suciu (Cenad): elev.
14. Petru Tărian (Chitighaz): medicină. Azi medic la Szolnok.
Au fost locatarii Colegiului Bălcescu încă, pe timp mai scurt sau mai lung.
– Gheorghe Nădăban (Giula): politehnică şi secretar al Uniunii Românilor
din Ungaria. Azi trăieşte în Canada.
– Gheorghe Cohan (Giula): pictor. Mai tîrziu posesor al premiului Kossuth,
decedat în 1966. Mormîntul său se găseşte în cimitirul român din Giula, oraşul mare românesc.
– Gheorghe Otlăcan (Chitighaz): politehnică, s-a făcut inginer. Azi trăieşte
la Paris.
Îmi mai amintesc de cîţiva, care probabil au stat doar puţin în colegiu: pictorul Keszi András şi tînărul Borşa (din Bedeu sau Pocei). Poate au mai fost şi
alţii, pe care nu-i cunosc, sau nu îmi aduc aminte de ei.
Timpul petrecut la Colegiul Mocsáry şi Bălcescu ne-a oferit multe satisfacţii tuturora. Întreţinerea a fost gratuită. Între tinerii români şi maghiari s-a
format o prietenie şi o convieţuire care promitea o deschidere pentru viitor, şi
care putea fi caracterizată, în majoritatea cazurilor, ca sinceră.
Dacă nu ar fi existat Colegiul Mocsáry şi Bălcescu, cei mai mulţi tineri români din Ungaria nu s-ar fi putut cunoaşte reciproc în măsura în care s-a întîmplat aceasta. Tinerii români din comunele bihorene, bichişene şi cenădene
cunoscîndu-se şi-au dat seama prin ce se aseamănă, care sînt asemănările şi
deosebirile de limbă, de obiceiuri, de năzuinţe dintre ei.
Deci, s-a părut că românii şi ungurii vor putea trăi în pace pe viitor şi se
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vor putea elimina obstacolele de împăciuire dintre aceste două naţionalităţi.
Dar ştim că au urmat ani grei pentru mulţi din această ţară. Multe formalităţi,
contrare ordinii valorilor adevărate, nu au favorizat nici pe românii din Ungaria. Dar despre această temă eventual cu o altă ocazie.

NOTE
1. Magyar-Román Társaság – Asociaţia Maghiaro-Română, Budapesta, 1947, p. 2.
2. Idem, p. 3.
3. Idem, p. 4
4. Idem, p. 7.
5. Idem, p. 8.
6. Idem, p. 9.
7. Idem, p. 15.
8. Idem, p. 16.
9. Idem, p. 16-17.
10. Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos (1826–1916) – Imaginea vieţii şi carierei – Budapesta, 1977, p. 3.
11. Idem, p. 5-6.
12. Franz Hamm, Un „corb alb” Mocsáry Lajos, Revista Barátság, 15 octombrie 1996,
p. 1448.
13. Idem, p. 1445-1446.
14. Idem, p. 1446.
15. Mocsáry Lajos, Válogatott írásai, Budapest, 1958, Bibliotheca, p. 24.
16. Mocsáry Lajos, Nemzetiség, Pesta, 1858, p. 80-81.
17. Idem, p. 87–88.
18. Idem, p. 41M2.
19. E. Fehér Pál, Mocári şi Mocsáry, Népszabadság, 19 aprilie 1996, p. 13.
20. Magyar-Román Társaság – Asociaţia Maghiaro-Română, Budapesta, 1947, p. 21.

(Materialul a fost preluat din volumul „Simpozion”, Giula, 1998, p. 97–112.)
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ELENA CSOBAI

Comunitatea românească
din Homorogu Unguresc
Documentele din arhivă atestă că
comuna există deja în anul 1214–15,
iar în secolul XIV-lea deja are biserică fiindcă preotul Pavel deja plătea
zecimea papală.1 Mai târziu în conscrierea dicală din anul 1552 comuna are 9 loturi de casă cu populație
numeroasă. Peste 100 de ani, în anul
1638 din cele 38 de loturi de casă doar
patru aveau locuitori. Localitatea
multă vreme rămâne ca pustă folosită
de locuitorii comunei din vecinătate
Comad (Komádi). În monografia județului Bihor putem citi că comuna a
doua oară, în anul 1729 este ocupată
de maghiari de religie reformată. Din
monografia comunei putem afla că românii de religie ortodoxă pe la mijlocul
secolului al XVIII-lea s-au stabilit în comunele la marginile Câmpiei ca de
exemplu în Homorogul Unguresc. Românii ortodocși veniți aici au găsit o
comunitate maghiară viabilă. Românii stabilindu-se aici definitiv casele lor se
construiseră la sud de centrul satului în acest fel împărțind așezarea în două
părți, adică partea maghiară, iar la sud cu ulița românescă, numită partea
românească.2
În lexiconul lui Korabinsyky putem citi că în anul 1786 Homorog sînt două
sate din comitatul Bihor. Primul sat (Homorogul Unguresc) aparține raionului Sárrét, cu populație maghiară, cu biserică neunită, ortodoxă și reformată.
Al doilea sat (Homorogul Românesc) aparține raionului Beiuș, cu populație
românescă, cu biserică neunită, ortodoxă.3
Cu privire la istoricul românilor din Homorogul Unguresc nu știm precis
cînd s-a înființat comunitatea bisericescă, doar că la 19 aprilie în anul 1893
în Homorogul Unguresc s-a completat un estras de botez în care se scrie”
Estrasu din protocolu originalu alu botezațiloru de la sfânta biserică română
greco- orientală din comuna M Homorogu a cărei Hramu este Nașterea Preacuratei în comitatu Bihoru, numele botezatului, pruncu Gorgiu s-a născut în
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anul 1867 la 23 aprilie”4. Acest document atestă fără indoială că în anul 1867
comunitatea bisericească cu hramul Nașterea Preacuratei exista și că avea protoculul botezaților.
În monografia județului Bihor se scrie că capela ortodocșilor s-a construit
în anul 1880.5 În monografia satului se atestă că prin anii 1860/70 s-a construit o bisericuță ortodoxă pe ulița românească, din voioage acoperită cu trestie,
pe care o numeau mai degrabă capelă6. Ca în general în istoriografia maghiară, chiar și după 2002 se atestă că populația românească de religie ortodoxă
se stabilise în Homorogul Unguresc în decursul secolului al XVIII-lea, care
populație s-a stabilit definitiv alcătuind o parte separată a comunei numită
(Oláh Köz, Oláh utca), iar cam la mijlocul acestei ulițe era biserica (sau capela)
ortodoxă care a existat până în anul 1925, când a fost demolată, iar rechizitele
ei au fost duse la Săcal.7 În secolul XVIII-lea era o așezare moșierească tipică,
iar ortodocșii erau jeleri cu casă, sau pământ, s-au jeleri fară casă, sau pământ.
Într-o scrisoare a preotului din Săcal Teodoru Mărcușiu tot din anul 1880
putem afla că Homorogul Unguresc și Comadu ambele sînt filii ale comunei
„Mare Săcalu”.8
În anul 1896 se atestă că în filia ortodoxă Homorogul Unguresc „pe baza
unei decizii luate de autoritatea bisericească superioară încă din vremuri de
de mult, – adică probabil de la început, după inființarea comunității ortodoxe
– invățătorul ortodox din Săcal are datoria de a îndeplini sarcinile cantorale
la slujbele bisericești.”9 În anul 1896 s-a intocmit „Socoata bisericii gr. or rom.
din comuna M Homorog pe anul 1895 sub chităria lui Gavril Balkus.” Acest
document unicat păstrat în arhiva Săcalului, atestă că este vorba într-adevăr
de o comunitate bisericească închegată viabilă și totodată dă mai multe informații depre comunitatea bisericească din comuna Homorogul Unguresc, ca
de exemplu:
1, Parohiei câți bani iau rămas din anul trecut?
2, Câți bani s-au adunat din tas și din luminări?
3, Câți bani au primit pentru arenda grădinei bisericești? Acestea alcătuiau
venitul bisericesc, care era foarte puțin. Apoi în 8 puncte s-a introdus ce cheltuieli a avut biserica în anul 1895:
1, Cât s-a cheltuit pe luminări și tămîie?
2, Cât s-a plătit pe contribuțiune de stat?
3, Contribuțiunea de drum?
4, Tinta, papir, pene
5, Plata contorului
6, Repararea casei cantorale
7, Pentru dezbaterea procesului intentat de către învățătorul Nicolau Popoviciu contra bisericii de aici.
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8, Cât s-a plătit pentru asigurarea bisericii? Iar la sfârșit s-a scris:
„Această socoată din partea credincioșilor din Homorog sau aprobat
M Homorog la 9 februarie 1896 și s-au subsemnat:10
Emanuil Papp preot rom. apoi: s-a scris numele Ioan Pintea, Mihaiu Mátyás
și Balkus Gábor. Lângă acești trei din urmă s-au pus cruciulițe fiindcă nu știau
să scrie. Iată deci și în acest document scris în Homorog se scrie biserică și nu
capelă. În acest caz avem la îndemână un document tip în fiecare an la toate
bisericile ortodoxe se proceda la fel, este o balanță financiară din care reiese
În ce stare materială se află comunitatea bisericeastă. Deși comunitatea
abia avea venite, pe lângă biserică avea doar o gradină, și o casă cantorală.
Toate informațiile din acest document atestă că parohia exista și că funcționa.
Un alt document de tip ca la toate parohiile, sunt chestionarele cu datele statistice de la parohie pe care în fiecare an preotul de la parohie le completa și
le trimitea odată episcopiei din Oradea, care formulare erau tipărite în limba
română și totodată erau și formulare în limba maghiară care erau completate
și trimise la Budapesta la Oficiul de statistică. Din aceste chestionare s-au păstrat începând din anul 1908, 1913, 1914, 1916, 1917, 1918. În anii 1913, 1914 și
1916 formularul în limba română „Date statistice sumare din parohia Săcal”11
este completat de preotul Vasilie Bodor care era preotul Săcalului și a filiei
Homorogul Unguresc chiar din anul 1900 de la hirotonirea lui. Datele sunt
aproape aceleași în acești trei ani cu o foarte mică diferență. În următoarele
redau datele statistice ale anului 1916 referitore la comuna matră Săcal și a filiei Homorogul Unguresc unde preotul a completat cu o pricizitate uimitoare
toate cele 37 de puncte ale formularului12:
Numărul familiilor:
– în matră, adică în Săcal			
136
– în filie, adică în Homorogul Unguresc
127 adică aici doresc să accen  tuez că pe baza acestor date că în Homorog numai cu 9 familii trăiau mai
  puțini ca în parohia matră.
Numărul caselor:
– în matră, adică în Săcal			
114
– în filie, adică în Homorogul Unguresc
45 aici e mul mai mare dife  rența înseamnă că oameni erau mai săraci decît în Săcal.
Numărul tuturor sufletelor			
1051
S-a mai păstrat încă prima pagină a chestionarului pe anul 1917, 191813 în
limba maghiară a Oficiului de statistică din Budapesta. Prima pagină – a acestui formular e completat, în total conține opt puncte, dintre care la punctul trei
referitoare la filie cu capelă figurează Homorogul Unguresc iar Comad la filie
fără biserică sau capelă. La întrebările 6, 7, 8, referitoare la în ce limbă se țin
serviciile divine s-a scris limba română. Referitor la numărul populației datele.
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Oficiului Regal Central de Statistică din Budapesta în 20 martie anul 1913
trimise Parohiei Ortodoxe Române din Săcal, datele recensământului din
anul 1910 unde figurează următoarele și cred că sunt foarte aproape de realitatea de atunci:14
– în comuna Komádi s-au înregistrat 655
– în comuna Săcal
571
– în Magyarhomorog
379
– în Biharugra
259 de suflete de religie ortodoxă
În anul 191415:
– comuna Săcal
596
– în comuna Magyarhomorog
535
Cu privire la existența viabilă a parohiei din Homorogul Unguresc avem o
scrisoare sosită de la protopopiatul Orăzii care este răspunsul la ”protestul înaintat contra decisului sinodului parohial din Homorog, adus în privința birului
parohial și cantoral pe anul protopopesc în ședința de la 17 iunie anul curent
1918 s-a adus decizia că: toți credincioșii din filia Homorogul Unguresc (Magyar Homorog) și de la pustele ei, care au pământ ori casă, cu începere de la 1
Ian. 1917… au să solvească preotului titular bir una măsură (30 litre grâu ori
prețul maximal, iar cei fără casă, ori pământ, tot de la acel termen una jumătate (15 litre, cucuruz sfărmat (ori o măsură cucuruz cu ciocii), iar cantorului
fiecare familie în bani una coroană. Parohia filie care să presteie la slujbe în
cărăușie – dacă nu o dă în natură – cinci coroane de un drum. Această decizie
se va comunica respectivilor pe lângă revers, care sa va înainta aici în 14 zile.
Oradea mare, 18 iunie 1918.”16 Decizia sosită de la protopopiat în privința birului preoțesc și cantoral de la parohia Homorogul Unguresc coincide cu decizia din anul 189617, când se atestă că în filia ortodoxă Homorogul Unguresc pe
baza unei decizii luate de autoritatea bisericească superioară încă din vremuri
de de mult, – adică probabil de la început după înființarea comunității ortodoxe despre care vorbeam anterior. Degeaba după mai multe decenii credincioșii
din Homorog vroiau să mărească birul preoțesc și cantoral, dar protopopiatul
din Oradea nu era de acord cu decizia sinodului parohial din Homorog.
Pe baza puținelor documnte păstrate în arhiva parohiei din Săcal din care
am redat și câteva fragmente ne rămâne concluzia finală că într-adevăr în
Homorogul Unguresc a existat o comunitate românească, care și-a închegat
comunitatea bisericească ortodoxă, construindu-și o bisericuță sau capelă ortodoxă, care până în anul 1918 se pare a fi viabilă.
În istoriografia maghiară de azi despre localitatea Homorogul Unguresc
avem următorele informații. Homorogul Unguresc în secolul al XVIII-lea și
începutul secoului al XIX-lea este alcătuit din două părți. Prima parte adică
cu locul de baștină, centrul cu biserica reformată, adică satul propriuzis Magyarhomorog. La sud de această parte până la sfârșitul secolului al XVIII-lea
se înființează Oláh utca, adică Oláhfalu (satul românesc) cu prima ei mică
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bisericuță de lemn. Acestei așezări alcătuite din două părți în anul 1940 li se
adaugă partea a treia numită Ujtelep. Satul (partea numită) Oláhfalu, adică
satul românesc, încă înainte de unirea părților prin anii 1920 s-a desființat
ca sat independent, autonom a devenit parte integrantă a Homorogului Unguresc istoric. Contopirea acesteia în așezarea istorică s-a manifestat frumos
și prin faptul că în anul 1928 bisericuța de lemn au demolat-o. Între casele
din Satul românesc și celelalte părți nefiind nici o diferență.18. Din această
descriere reiese deci că în prima perioadă a istoriei satului Oláhfalu, acest sat
românesc, era un sat independent, despre viața căreia nu avem deloc informații. Pentru viitor ar fi un mare câștig, dacă în arhivele vicariatului ortodox
din Oradea în perioada dintre anii 1867–1918 s-ar putea cerceta și materialul
arhivistic referitor la comuna Homorogul Unguresc.
În îcheiere am încercat să întocmesc o listă cu numele acelor români ortodocși din Homorogul Unguresc care între anii 1897–1905 s-au botezat, s-au
căsătorit ori au decedat, iar extrasul acestora s-a păstrat în arhiva parohiei
ortodoxe din Săcal pentru înregistrarea datelor în diferitele registre, Săcalul
fiind parohie matră, iar Homorogul filia acesteia. În cazul căsătoriilor nu întotdeauna ambii sunt de religie ortodoxă. Nu știm exact de ce tocmai din acești ani s-au păstrat doar aceste documente, când întreaga arhivă de la filia din
Homorog nu s-a păstrat, nici măcar registrele botezaților. În tot cazul aceste
extrase atestă că erau români de religie ortodoxă din filia Homorogul Unguresc chiar dacă numele de familie nu întotdeauna par a fi nume românești, dar
la religie în tot cazul figurează greco-oriental.19 Aceste nume de familii sunt
cunoscute din comunle din Bihor ca Săcal, Apateu, Jaca, Darvaș s-au Peterd
cu populație mixtă, care au avut, au și populație românească.
Balkus Gábor s-a căsătorit în anul 1897 în Homorogul Unguresc.
Magyari Imre s-a căsătorit în anul 1897 în Homorogul Unguresc cu
Zsuró Virág
Lupsán Pál s-a căsătorit în anul 1898 în Homorogul Unguresc cu
Kiss Maria
Magyari József s-a căsătorit în anul 1898 în Homorogul Unguresc cu
Vajna Zsófia
Părinților
Dacsu Tivadar și Butka Virág li s-a născut pruncul în anul 1899
Dacsu György
Părinților
Dan Mihály și Magyar Virág li s-a născut fetița în anul 1899
Dan Karolina
Huli József și Iliszi Katalin li s-a născut pruncul în anul 1899
Huli Sándor
Gurbudán Demeter și Gerle Katalin li s-a născut pruncul în anul 1899
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Gurbudán Sándor
Lunkán János și Katanó Virág li s-a născut fetița în anul 1899
Lunkán Karolina
Drimba Tivadar și Erdei Virág li s-a născut fetiţa în anul 1900
Drimba Virág
Bordás János și Földesi Mária li s-a născut pruncul în anul 1900
Bordás Miklós
Szakács Mihály a decedat în anul 1898 în M Homorog
Gulyás Tivadar a decedat în anul 1898 în M Homorog (a trăit 3 săptămâni)
Kiss László a decedat în anul 1898 în M Homorog (a trăit 6 săptămâni)
Pintye János a decedat în anul 1898 în M Homorog (a trăit 3 săptămâni)
Ellenes János a decedat în anul 1898 în M Homorog
Kiss Karolina a decedat în anul 1898 în M Homorog
Moldován Demeter a decedat în anul 1898 în M Homorog
Gulyás Mária a decedat în anul 1898 în M Homorog (a trăit un an)
Rázsó Mária a decedat în anul 1898 în M Homorog
Moldován János a decedat în anul 1898 în M Homorog (a trăit 5 ani)
Szilágyi Imre a decedat în anul 1898 în M Homorog (a trăit 2 ani)
Szakács György a decedat în anul 1898 în M Homorog
Szilágyi Rozália a decedat în anul 1900 în M Homorog (a trăit 2 ani)
Abrudán János a decedat în anul 1900 în M Homorog
Csorba Róza a decedat în anul 1900 în M Homorog (a trăit 2 ani)
Guj Mária a decedat în anul 1900 în M Homorog (a trăit 15 ani)
În această perioadă mortalitatea era destul de mare fiindcă marea majoritate a decedaților erau copii, care au trăit numai câteva săptămâni, sau numai
doi-trei ani. O asemena listă am încercat să întocmesc cu numele acelor români ortodocși din cealaltă filie a Săcalului din filia Komad (Komádi) cam
din aceași perioadă amintită, dintre anii 1893–1900, care s-au botezat, s-au
căsătorit ori au decedat, iar extrasul acestora la fel a fost trimis pentru înregistrare și s-a păstrat în arhiva parohiei ortodoxe din Săcal. La fel în cazul căsătoriilor pe baza înregistrărilor nu întotdeauna ambii sunt de religie ortodocși.
S-au botezat:
Erdei Mihály s-a născut în Komad în anul 1893 Mama Veres Flora de religie
ortodoxă extras de la biserica reformată don Homorogul Unguresc
Copilul Virág s-a născut în anul 1898 în Komad a lui Hasas János și soției
Opre Maria (extras numai pentru botez)
Copilul Peter s-a născut în anul 1898 în Komad tata Maczok Tógyer și soției
Groza Anna (extras numai pentru botez)
Copilul Imre s-a născut în anul 1898 în Komad tata Balogh János și soției
Csótya Ilona (extras numai pentru botez)
Copilul János s-a născut în anul 1899 în Komad tata Zsúró Mózes și soției

80

Tripponucz Virág (extras numai pentru botez)
Copilul Katalin s-a născut în anul 1899 în Komad tata Guj Mihály și soției
Rácz Katalin (extras numai pentru botez)
Copilul János s-a născut în anul 1899 în Komad tata Lunkán János și soției
Germán Mária (extras numai pentru botez)
Copilul Ágnes s-a născut în anul 1899 în Komad tata Huczurpán József și soției RuszVirág (extras numai pentru botez)
Copilul Virág s-a născut în anul 1899 în Komad tata Szabó Jónos și soției Prekup Mária (extras numai pentru botez)
Copilul Róza s-a născut în anul 1899 în Komad Rácz Róza și soția Bordás
Virág (extras numai pentru botez)
Copilul Julianna s-a născut în anul 1899 în Komad tata Mácz Jónos și soției
Balázs Virág (extras numai pentru botez)
Copilul Mária s-a născut în anul 1899 în Komad tata Miklós László și soției
Magyar Anna (extras numai pentru botez)
Copilul József s-a născut în anul 1899 în Komad mama Gogan Éva (extras
numai pentru botez)
Copilul Karácson s-a născut în anul 1898 în Komad tata Guj Karácson și soției
Kalugyer Mária (extras numai pentru botez)
Copilul Imre s-a născut în anul 1898 în Komad tata Guj Karácson şi soţiei
Kalugyer Mária (extras numai pentru botez)
Copilul Margit s-a născut în anul 1898 în Komad tata Szebeni László şi soţiei
Moldován Zsuzsanna (extras numai pentru botez)
Copilul Anna s-a născut în anul 1900 în Komad tata Huli Gergely şi soţiei
Gáll Mária (extras numai pentru botez)
Copilul Imre s-a născut în anul 1900 în Komad tata Lupsán Mihály şi soţiei
Balogh Ilona (extras numai pentru botez)
Copilul Sándor s-a născut în anul 1900 în Komad tata Bora Mózes şi soţiei
Gulyás Mária (extras numai pentru botez)
Copilul János s-a născut în anul 1898 în Komad tata Veress Miklós şi soţiei
Kávásdán Katalin (extras numai pentru botez)
Copilul Daniel s-a născut în anul 1893 în Komad tata Bakucz Tódor şi soţiei
Győrfi Sára de religie reformată (extras numai pentru botez)
S-au căsătorit:
Lunkán János şi Germán Mária ambii locuitori din Komad s-au căsătorit în
Comad în anul 1897, căsătorie civilă
Guj Togyer şi Rus Maria căsătorie civilă în anul 1897 în Komad
Au decedat:
În anul 1898 Mate Julis de religie ortodoxă, născută în Jaca
Oladi Janos
Oladi Janos Barna în anul 1897 extras din registrul decedaților al bisericii
reformate din Komad
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Guj Mihály în anul 1897 extras din registrul decedaților al bisericii reformate
din Komad (se trimite parohiei ortodoxe din Săcal pentru înregistrare).
Guj Imre în anul 1898 a decedat în Komad (se trimite parohiei ortodoxe din
Săcal pentru înregistrare).
Bóza Sándor în anul 1895 a decedat în Komad (se trimite parohiei ortodoxe
din Săcal pentru înregistrare).
Tasnádi György în anul 1898 a decedat în Komad (se trimite parohiei ortodoxe din Săcal pentru înregistrare).
Béltelki József în anul 1898 a decedat în Komad (se trimite parohiei ortodoxe
din Săcal pentru înregistrare).
Aceste extrase trimise parohiei din Săcal mai atestă că românii ortodocși
din Homorogul Unguresc și Comad s-au căsătorit, ori au fost botezați tot mai
des și la biserica reformată. Pe lângă documentele amintite în arhiva parohiei
ortodoxe din Săcal din anul 1940 s-au păstrat și câteva documente în care
se atestă cum treptat în urma procesului de asimilare a populației românești
din Săcal, Homorog și Komad au trecut la Biserica Baptistă, Reformată, sau la
Biserica Evanghelică.20

NOTE
1. Nadányi Zoltán: Magyar városok és vármegyék története. Bihar vármegye története. Bp. 1939. p. 496.
2. Dankó Imre: Magyarhomorog. Debrecen. 2001. p. 76.
3. Dankó: ibidem. p. 93.
4. Colecția Bisericii Ortodoxe Române. Arhiva parohiei din Săcal. Acte diverse.
5. Nadányi: ibidem.
6. Dankó Imre: Magyarhomorog. Debrecen. 2001. p. 95.
7. Dankó Imre: Magyarhomorog (Egy bihari falu etnokulturális képe). Debrecen, 2001.
8. Colecția Bisericii Ortodoxe Române. Arhiva parohiei din Săcal. Acte diverse.
9. Colecția… ibidem.
10. Colecția… ibidem.
11. Colecția… ibidem.
12. Colecția… ibidem.
13. Colecția… ibidem.
14. Colecția… ibidem.
15. Colecția… ibidem.
16. Colecția… ibidem.
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19. Colecția Bisericii Ortodoxe Române. Arhiva parohiei din Săcal. Acte diverse.
20. Colecția… ibidem.

(Materialul a fost preluat din volumul „Simpozion”, Giula, 2017, p. 134–144.)
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JULIANNA STELLA MACHHOUR

Scurtă prezentare
a istoriei bijuteriilor
De-a lungul istoriei umane, indiferent de rasă umană, cultură și religie,
bijuteriile existau ca o formă integrantă a expresiei, bogăției și statutul social.
Deşi pe parcursul secolelor materialele
și tehnicile folosite pentru fabricarea
de bijuterii au evoluat, putem observa
numeroase asemănări cu primele forme de bijuterii purtate cu multe mii de
ani în urmă.
Existența primelor podoabe în lume
ridică şi problema valorii magice a
acestora. Se presupune că ornamentele
din os, dinți de animale sau cochiliile
și scoicile purtate de oamenii primitivi, aveau inițial o motivație estetică,
însă ulterior li s-au atribuit şi o valoare magică.
Gândirea magică a oamenilor străvechi depășeşte cu mult capacitatea noastră de înțelegere, astfel că s-au dat diferite explicaţii acesteia. Una dintre ipoteze susține că, omul primitiv simțea nevoia materializării forțelor magice
invizibile din jurul lor în obiecte, cu ajutorul cărora să li se transmită efectele
binefăcătoare ale acestora.
Cele mai vechi dovezi privind producerea bijuteriilor prin forma unor
mărgele confecţionate din scoici provin din Mount Carmel, Israel, şi au o vechime de 100.000 de ani. Alături de acestea pot fi amintite şi dovezile găsite
pe teritoriul Algeriei şi a Marocului, cu o vechime de 90.000, respectiv 82.000
de ani, sau mărgele perforate realizate din cochilii de melci găsite în Africa de
Sud, cu o vechime de peste 75.000 de ani. În Kenya au găsit mărgele realizate
din coji de ouă de ștruț, acestea având o vechime de peste 40.000 de ani.
La rândul lor, cei din Cro-Magnoni au avut coliere brute și brățări din oase,
dinți, fructe de pădure și pietre atârnate pe bucăți de sfoară, pe os sculptat sau
pe mușchi de animale, deseori folosind acestea ca decor al îmbrăcămintei. În
unele cazuri aveau și piese de bijuterii din coajă sau din sidef.
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Epoca Bronzului este acea perioadă când apar primele tehnologii de prelucrare a metalelor. Se presupune că în jurul anilor 7.000 î. e. n. au folosit pentru
prima dată cuprul în realizarea unei bijuterii.
Primele semne ale unei producere în cantităţi mai mari a bijuteriilor le putem găsi în Egiptul Antic în jurul anilor 3.000–5.000 î. e. n. Egiptenii din totdeauna au preferat luxul, raritatea și strălucirea aurului. Cu timpul bijuteriile
au fost acelea care au început să simbolizeze la ei puterea atât în societate, cât
și în religie. Bijuteriile egiptene au însemnat un pas înainte în multe domenii,
dar cea mai importantă atribuţie a lor a constat în producerea de amulete și
talismane. Nu egiptenii au fost însă primii care au investit podoabele cu puteri
magice, talismanele se purtau din cele mai vechi timpuri, ei au avut însă o
contribuţie considerabilă în dezvoltarea acestui aspect.
Înaintând în timp, următoarea treaptă în istoria bijuteriilor se leagă de Grecia Antică. Grecii nu au avut un stil anume. Țările din împrejur au exercitat
o mare influență asupra lor. Primul aflux important de stil a venit din Egipt și
Asiria, mai târziu însă era notabilă influența romană, datorită căreia bijuterii
greci au început să utilizeze mai multe pietre, în special topaz, ametist, acvamarin și granat sirian.
De-a lungul istoriei bijuteriilor grecești aurul s-a menținut pe primul loc,
ca importanță. Doamnele purtau aur prelucrat cu delicatețea dantelei sau a
broderiilor fine. Deoarece culoarea a avut un rol secundar, s-au aplicat rar
pietre prețioase.
Oamenii din Grecia însă nu prea purtau bijuterii, doar la ocazii speciale sau
la apariții publice. Deseori au dăruit însă în cadou aceste podoabe, mai ales femeilor, care le purtau pentru a arăta bogăția, statutul social și frumusețea lor.
Utilizarea pandantivelor la greci era un lucru caracteristic, însă cea mai
importantă și marcantă contribuție a bijuteriilor greci a fost „cameea” sau medalionul. Aceste mici portrete din piatră sculptată în relief au apărut prima
dată în timpul domniei lui Alexandru cel Mare.
În ceea ce priveşte Roma Antică începutul istoriei bijuteriilor poate fi
stabilit cu circa 3.000 de ani în urmă, odată cu apariţia civilizației etrusce.
Etruscii, care populau sudul Italiei de azi, au creat bijuterii care nu a fost
niciodată egalate. La ei bărbații și femeile purtau inele pe fiecare deget, toate
fiind sculptate cu un realism uimitor. Podoabele pentru cap, diademele și coroanele pline cu flori împodobeau capetele multor femei. Toate acestea erau
produse din aur fin, și multe erau însoțite de ace de păr care aveau la un capăt
bile sau ghinde. Cu timpul romanii deveniseră atât de frivoli în ceea ce privea
bijuteriile, încât Cato a adoptat legi cu privire la cantitatea de podoabe care
puteau fi purtate.
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După căderea Imperiului Roman, în Evul Mediu designul bijuteriilor a devenit mai puțin important. Pe măsura răspândirii creștinismului a fost creată
o instituție care s-a întors la perfecțiunea atinsă în istoria timpurie a bijuteriilor, și poate părea ciudat că mănăstirea deținea această poziție. Pentru oamenii care deveneau călugări era esenţial ca ei să practice o meserie în incinta
mănăstirii. În timp ce marea majoritate a călugărilor au apelat la agricultură
sau la vinicultură, unii dintre ei au preferat prelucrarea metalelor preţioase.
Atenția lor se concentra asupra bijuteriilor ecleziastice. Chiar și în cazul în
care bijuteriile erau comandate de patroni privați, a existat întotdeauna o puternică influență religioasă în bijuteriile create.
Când Constantin a fondat marele Constantinopol, în anul 330 d.Hr., bijuteriile au început să capete un aspect oriental. Influența bizantină în designul
bijuteriilor a caracterizat toată perioada Evului Mediu. Una dintre aceste caracteristici era o mai mare utilizare a pietrelor, cu o înclinare deosebită către
culori.
Următorul pas important în schimbarea designului bijuteriilor a fost descoperirea lumii noi. De pe acele meleaguri au fost aduse o mare varietate de
animale care le-a marcat imaginația bijutierilor și totodată și a cumpărătorilor. Descoperirea Peruului și a Mexicului a ajutat la ceea ce în Renaștere era
numit vârsta de aur a bijuteriei, pentru că acolo au găsit cele mai mari cantități
de aur, argint și pietre prețioase cunoscute vreodată.
În acele vremuri bijutierii regali erau extrem de apreciați. Deși francezii dădeau tonul în materie de modă, englezii erau cei cu putere de cumpărare. Curtea Angliei, mai ales în timpul domniei lui Henry al VIII-lea, poseda o colecție
fantastică de pietre rare fixate în mod rafinat în aur, argint și picturi email.
Cu trecerea timpului, în Epoca modernă se poate observa o creștere a bunăstării populației, fapt care atrage după sine ca piesele de aur și argint să fie
purtate nu numai de oamenii cei bogați, ci și de membrii claselor inferioare.
Din păcate însă, războaiele au distrus foarte multe bijuterii prețioase produse
în anii anteriori. În crearea noilor bijuterii au început să copieze forme florale
și animaliere, să folosească diferite metale și pietre prețioase cu culori mai vii.
Această tendință a continuat până în prima parte a secolului al XX-lea, și a
evoluat odată cu tehnica manufacturii sticlelor.
Secolul al XIX-lea aduce contribuţii însemnate în istoricul bijuteriilor. De
exemplu, în anul 1837 în Statele Unite s-a fondat compania Tiffany & Co, de
către Charles Lewis Tiffany. Tiffany a pus Statele Unite pe harta lumii bijuteriilor. În același timp, în Franța, Pierre Cartier a fondat compania Cartier
SA, în anul 1847, iar în anul 1884, s-a fondat compania BVLGARI, de către
Sotirios Voulgaris în Italia. Compania Chopard, una dintre cele mai recu-
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noscute companii până în zilele noastre a fost şi ea fondată în anul 1860 de
către Louis-Ulysse Chopard.
Tot în această perioadă poate fi amintită şi activitatea artistului Peter Carl
Fabergé, care a lucrat pentru curtea imperială a Rusiei, creând celebrele „Ouă
Fabergé” și alte piese de bijuterii începând cu anul 1885, considerate capodoperele aurarilor.
La începutul secolului al XX-lea se remarcă René Lalique din Paris, care a
fost recunoscut de contemporani ca și o figură de frunte în rândul bijutierilor.
În anul 1920 Lalique a conceput producerea de masă a diferitelor bijuterii din
sticlă de calitate superioară. Alături de acesta le putem aminti şi pe Coco Chanel și Elsa Schiaparelli, care încurajau clienții ca să poarte alături de accesoriile prețioase pe care le aveau deja şi bijuterii false, numite „bijuterii cocktail”.
Prin anii 1940-1950 cultura americană a început să influenţeze tot mai
mult Europa prin intermediul filmelor și a vedetelor proeminente, îndrumând
moda şi viața oamenilor. Ei au dorit să copieze și să arate la fel de bine ca și
idealurile văzute pe ecran.
Anii 1950 erau influențaţi de modernismul mijlocului de secol. În anul
1951 Michaele Frey fondează o companie sub numele Frey Wille, cu sediul
în Viena. La bijuteriile lui unicate a folosit aurul de 18Kt și 24Kt, argintul și
tehnica de emailare. Bijuteriile Frey Wille sunt însă atât de fine, încât nu sunt
recomandate pentru uzura de zi cu zi.
Începând cu anii 1970 femeile au început să cumpere bijuterii pentru ele
însăși. Datorită acestui fapt, a crescut nevoia pentru o calitate cu un preț mai
accesibil și necesitatea accesoriilor care să fie cu ceva mai deosebite. Pentru a
oferi acest lucru, bijutierii au început să producă bijuterii din diferite materiale, cum ar fi cristalele, lemnele exotice, fildeșul și coralul. Diamantele erau
montate în cercei, coliere, brățări și erau purtate atât seara, cât și în timpul
zilei. Lanțurile şi colierele lungi au rămas populare. Pentru a accentua bijuteriile, deseori erau folosite pietrele prețioase, ca, de exemplu, lapis lazuli, coral,
onix etc.
Se înfiinţează noi firme, printre care în anul 1982, la Coppenhaga, firma
Pandora, care la rândul său produce bijuterii unice, brățări, inele, coliere,
pandantive, charm-uri etc., fabricate din aur de 14 Kt, argint sterling, sticlă
murano și pietre prețioase și semi-prețioase.
În prezent, bijuteriile sunt privite ca o formă de exprimare artistică. Instrumentele și materialele folosite sunt din ce în ce mai accesibile și disponibile pentru oricine din lume. Datorită acestui fapt, metalele prețioase și pietrele
prețioase nu mai sunt folosite atât de des, mai ales ca și un semn al bogăției și
al statutului social, cum era mai de mult.
Noul mileniu a inaugurat noi designeri și noi tehnici. Materialele alterna-
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tive, inclusiv cauciucul, plasticul și oțelul inoxidabil, au început să fie folosite
împreună cu perle și diamante. Au devenit la modă bijuteriile unice, care nu
pot să lipsească din garderoba nimănui, ele fiind purtate atât ocazional, cât și
în fiecare zi. Acestea sunt fabricate mai ales din aur de 18 Kt sau 24 Kt.
Companiile și bijutierii Ciro, Adrian Buckley, Butler and Wilson, Joan
Rivers, Joan Collins, Christian Dior, Thomas Sabo, Californian Crystal,
Property of A Lady și designerul Kenneth J Lane sunt unii dintre cei mai
populari în zilele noastre.
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ANEXE

Broșă din Egipt

Brățară din aur din Grecia Antică
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Camee din Roma Antică

Ou Fabergé

Cercei mohicani
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Broșă René Lalique

Colier Tiffany & Co.

Fragment din Coroana Ungariei, cu elemente latine şi bizantine
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EVA IOVA

20 de ani...
(de la înfiinţarea redacţiei româneşti
a Radiodifuziunii Maghiare)
În Ungaria, aproape cu 20 de ani în
urmă a „vorbit” pentru prima dată radioul şi în limba română. Acest lucru
s-a întîmplat într-o zi de sîmbătă, la
26 iulie 1980. Documentul care demonstrează acest lucru se află în Redacţia Românească a Radiodifuziunii
Maghiare. (anexa nr. 1.)
Alte minorităţi au avut mai devreme emisiuni radiofonice. De ex. redacţia slovacă a început să emită la 1
aprilie 1974.
Despre începuturile emisiunii radiofonice în limba română trebuie ştiut că programul a fost realizat de Ştefan Frătean, care cu 2 ani mai tîrziu
este şi redactorul programelor TV în limba română. În primele 9 luni, programul de radio s-a prezentat din două în două săptămîni, sîmbătă dimineaţa, în
30 de minute, pe undele ultrascurte ale Radiodifuziunii Maghiare.
Prima emisiune românească a fost introdusă cu următoarele cuvinte: „Aici
Radiodifuziunea Ungară, postul de radio Solnoc. (…) De la microfon Ştefan Frătean vă zice bun găsit. În primele minute ale programului vom vorbi despre ţelurile, sarcinile emisiunii în limba română, după care Petru Silaghi, secretar general
al Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria va rosti un cuvînt de salut. În
continuare ştiri, informaţii, reportaje alături de revista presei. Din prima emisiune în limba română nu va lipsi nici muzica. (…) Vă dorim distracţie plăcută.”
Primele 30 de minute în limba română la Radiodifuziunea Maghiară au
mai conţinut două reportaje. Unul despre tabăra de lectură din Giula, iar celălalt despre festivalul pionierilor de la Bichişciaba.
Cînd a fost ales Studioul din Solnoc, ca sediu al redacţiei româneşti, conducerea radioului a considerat acesta un loc potrivit, pentru că era cel mai
apropiat studio de comunităţile româneşti şi de frontiera cu România. Deşi la
Solnoc niciodată n-au trăit români în număr considerabil.
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Nu trebuie să uităm că pe la începutul anilor ’80, presa nu era cum este
astăzi. Libertatea cuvîntului era îngrădită din motivul condiţiilor politice.
Sistemul politic punea condiţii serioase în ceea ce priveşte conţinutul unui
program de radio. De ex. realizatorului emisiunilor în limba română nu îi
era recomandat să se ocupe cu viaţa bisericească, nu putea difuza fragmente
liturgice.
Cei care l-au ajutat la începuturi pe singurul redactor român, angajat al
Radiodifuziunii Maghiare, Ştefan Frătean au fost mai ales ziariştii săptămînalului românesc „Foaia noastră” din Giula. Ioan Sz. Kiss şi Vasile Martin contribuiau cu fel de fel de ştiri din viaţa socială şi culturală a românilor de pe
aceste meleaguri. Ziarista Edda Illyés de la primele emisiuni îşi trimitea notele radiofonice şi prezenta conţinutul săptămînalului românesc. (În paranteză
amintesc, doamna Edda Illyés este singura ziaristă de la „Foaia românească”
din Giula, care colaborează şi azi cu radioul.) La pornire, printre colaboratorii
externi ai redacţiei româneşti a postului de radio Solnoc îi găsim pe Tiberiu
Herdean, Vasile Roxin, precum şi pe redactorul şef de atunci al „Foii noastre”,
Alexandru Hoţopan. Ascultătorii fideli le-au mai putut auzi, vorbind la microfon şi pe crainicele Iulia Olteanu, Eva Cozma şi Cornelia Nemeş. Conducătorii
radioului i-au recomandat redactorului de atunci să angajeze şi prezentatori
unguri din România, vorbitori de limbă română, ei fiind stabiliţi la Solnoc.
Caracterele primelor emisiuni româneşti sînt influenţate de aşteptările politicii ţării de la începutul anilor ’80. Este adevărată această afirmaţie mai ales
în cazul relatărilor, notelor şi ştirilor formulate de exemplu despre rezultatele
în agricultură, despre oameni ai muncii din localităţile noastre româneşti.
Ziua de 28 martie 1981 începe o nouă etapă în istoria radiofoniei româneşti
din Ungaria. Programul românesc se prezintă în sistem săptămînal, la aceeaşi
oră şi în acelaşi loc ca mai nainte: în fiecare sîmbătă dimineaţa, o jumătate
de oră, pe programul III al Radiodifuziunii Maghiare. Însă nici cu acest pas,
emisiunea nu a fost mai ascultată în rîndul românilor din Ungaria. Nu numai
că se prezenta la o oră destul de devreme, dar urmărirea ei aproape că era
imposibilă din cauza undelor, pe care vorba românească era transmisă spre
ascultători. Majoritatea românilor din Ungaria nu dispunea de aparate radio,
care să fie apte pentru recepţionarea programelor difuzate pe undele ultrascurte. (Cu tristeţe amintesc că problemele transmiterii sînt asemănătoare şi
astăzi.)
În 1985 programul III al Radiodifuziunii Maghiare a devenit programul
Bartók. Acesta a fost difuzat numai pe unde ultrascurte şi transmitea în primul rînd muzică clasică. Celelalte posturi de radio, Kossuth şi Petőfi, care erau
transmise pe unde medii, erau mai cunoscute şi mai accesibile de ascultătorii
radio. Conducătorii de atunci ai radioului nici nu-şi puteau imagina ca emisiunile în limba maghiară să fie întrerupte din cauza unui program în limba
naţionalităţilor!
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Începînd de la 1 ianuarie 1986, din studioul de radio din Solnoc s-au transmis săptămînal două emisiuni în limba română: cîte 30 de minute, joi seara
(între orele 18.30–19.00) şi sîmbătă dimineaţa (între orele 7.00 şi 7.30).
În aceşti ani, redactorul şef al „Foii româneşti”, Alexandru Hoţopan a fost
solicitat să facă o apreciere a emisiunilor radiofonice în limba română. La capitolul „observaţii concrete” subliniază următoarele: „Cea mai puternică parte
a emisiunii este INFORMAREA despre viaţa economică a românilor din cele
trei judeţe, despre problemele şi rezultatele obţinute în acest domeniu, despre
atmosfera naţionalităţii noastre, despre contribuţia ei la munca de construire a societăţii, despre activitatea vieţii publice, situaţia culturalizării maselor,
despre manifestările sportive şi culturale. Emisiunile relatează deseori despre
schimburile culturale şi relaţiile româno-maghiare.”
Anul 1986 este important din cauza unei încercări inedite. Totdeauna redacţia a acordat atenţie deosebită propagării culturii româneşti din Ungaria
în emisinile realizate în limba maghiară.
În acest an, Ştefan Frătean a realizat un portret amplu despre renumiţii dansatori din Micherechi, soţii Nistor, care au promovat în multe părţi ale lumii
dansurile populare româneşti. Montajul a fost făcut în limba maghiară, şi era
difuzat pe programul Kossuth. Titlul lui era: „Micherechi, Paris, New York…”
(anexa nr. 2. – textul prezentării în limba maghiară a montajului sonor).
Cu un an mai tîrziu, la 1 iulie 1987 se înfiinţează la Seghedin studioul
regional al Radiodifuziunii Maghiare. Odată cu acest eveniment, emisiunile româneşti au fost transferate de la Solnoc la Seghedin. Locul şi undele de
prezentare a programelor româneşti nu s-au schimbat. Dar pe lîngă cele două
emisiuni săptămînale pe ţară, a apărut şi un program local de 30 de minute.
Acesta a fost transmis duminică dimineaţa de la ora 8.00, dar numai pe raza
de întindere a studioului regional din Seghedin. Programul practic nu a ajuns
la majoritatea potenţialilor ascultători români din Ungaria. Totuşi transferarea redacţiei la Seghedin s-a dovedit a fi benefică, fiindcă în oraşul de pe malul
Tisei exista un centru spiritual românesc, care s-a format în jurul Catedrei de
Română a Şcolii Superioare Pedagogice.
Paralel cu această mutare s-a modificat şi cercul colaboratorilor. Au contribuit la munca redacţiei Ana Hoţopan, Doina Selejan, Eva Ruja Bányai, Marta
Botea şi Tiberiu Boca. Deşi au trecut 7 ani în istoria emisiunilor româneşti,
redacţia a rămas doar cu un singur angajat, toţi ceilalţi au fost colaboratori
externi, ceea ce a făcut imposibil să se creeze un adevărat atelier de specialitate.
Din 1988 a fost evident că schimbările din viaţa politică a ţării vor influenţa şi viaţa românilor din Ungaria. Tonul emisiunilor devine tot mai deschis,
mai critic. Reportajele despre problemele noastre interne au fost mai obiective. Această atitudine însă n-a fost primită fără rezerve de toţi liderii români
ai timpului. S-a întîmplat că de ex. colaboratorilor redacţiei „Foii Româneşti”,
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redactorul şef le-a interzis să colaboreze cu singurul jurnalist român de radio
şi TV din Seghedin.
Aş mai aminti un alt eveniment important, care a fost un mic pas de deschidere spre lume. În anul 1989, redacţia de radio din Seghedin a primit vizita
unui grup de ziarişti din Franţa. Redacţia de radio a fost prima, care a îndrăznit să aibă legături cu presa română din Occident.
Cum am mai amintit, pînă în 1989 era greu de închipuit realizarea emisiunilor religioase în cadrul programelor de naţionalitate. Prima emisiune
religioasă s-a ocupat cu viaţa comunităţii baptiste din Micherechi. Al doilea
program a fost realizat în biserica ortodoxă din Micherechi. Pornirea emisiunilor religioase se leagă de numele lui Tiberiu Boca. (Prima emisiune a fost
difuzată la 29 ianuarie 1989.) Atunci s-a acordat o deosebită atenţie faptului
ca fiecare confesiune a românilor din Ungaria să fie reprezentată în program,
adică cea ortodoxă, greco-catolică, baptistă şi penticostală. Emisiuni ortodoxe
şi baptiste se difuzează şi astăzi în programul românesc.
Cu 10 ani după pornirea emisiunilor româneşti radiofonice, în 1990 se părea că ele au devenit mature – a crescut spaţiul de difuzare. Cu excepţia zilei de
luni, programul se prezintă în fiecare zi. Emisiunile pe ţară au avut cîte 20 de
minute. Acum intră pe post al doilea angajat al redacţiei, Ştefan Crâsta. În 120
de minute săptămînal deja se putea vorbi cu regularitate despre actualităţile
vieţii publice româneşti. Încă în toamna anului 1990, Ştefan Frătean părăseşte
redacţia, fiind înlocuit de Petru Cîmpian, profesorul Catedrei de Română de
la Şcoala Superioară „Juhász Gyula” din Seghedin.
Cam în aceleaşi condiţii, de la 1 ianuarie 1991, spaţiul emisiunilor a crescut
la 30 de minute, şi au devenit cu adevărat zilnice, fiind difuzate de luni pînă
duminică.
Din 1993 putem vorbi despre o etapă cu totul nouă în istoria emisiunilor
radiofonice în limba română. De aici încoace se poate desfăşura o adevărată
activitate de specialitate. Numărul redactorilor angajaţi creşte la 5, iar spaţiul
emisiunilor la două ore zilnic. Angajaţii pe post întreg erau: Gyöngyi Mocan,
Ana Cioca, Adam Bauer, Vasile Gurzău şi Petru Cîmpian. Primii 4 erau tineri,
care au absolvit atunci la catedrele de română de la Seghedin şi Budapesta.
Componenţa de astăzi a redacţiei este următoarea: Anamaria Brad, Iulia Kaupert, Adam Bauer, Petru Cîmpian şi Eva Iova.
Programele care sînt transmise în întreaga ţară se prezintă seara între orele
19.00 şi 19.30, iar cele regionale în cursul zilei. Locul lor definitiv, valabil şi
astăzi, în zilele lucrătoare este înainte de masă, între orele 10.30 şi 12.00, iar la
sfîrşitul săptămînii, după-masă între orele 14.30 şi 16.00. Ele sînt difuzate pe
undele ultrascurte ale programului Kossuth, FM1, bandă estică.
Să rămînem un pic la frecvenţele de transmitere ale acestor emisiuni. Cei
care sînt ascultători fideli de radio ştiu, că programul Kossuth URH este
postul care din trei în trei săptămîni transmite lucrările şedinţei plenare ale
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Parlamentului Ungariei. Asta-nseamnă că degeaba figurează în Legea Mediilor, adoptată în 1996 că timpul rezervat emisiunilor minorităţilor nu poate
să fie mai puţin decît în momentul adoptării legii, adică nu poate să scadă.
Asta-nseamnă că în fiecare a treia săptămînă, în timpul lucrărilor plenarei
parlamentului, sînt ştirbite drepturile ascultătorilor români, deoarece în zilele
respective emisiunile regionale nu sînt transmise.
Din 1993, de cînd în general zilnic se transmit 2 ore în limba română, a
început o dezvoltare în ceea ce priveşte caracterul şi conţinutul emisiunilor.
Spaţiul ne permite să realizăm programe dedicate diferitelor generaţii şi cercuri de interes. Am mai vorbit despre emisiunile religioase, care în acest an
împlinesc 10 ani. Acestea au fost menţinute în toate timpurile, şi au avut loc în
fiecare seară de sîmbătă. Se transmite, prin rotaţie, emisiuni ortodoxe şi baptiste. În ceea ce priveşte contribuţia bisericii ortodoxe la realizarea emisiunii,
nu avem cu ce să ne mîndrim. Redacţia noastră foarte puţin ajutor primeşte
din partea preoţilor. Acest lucru nu s-a intensificat considerabil nici cu sosirea
în Ungaria a Prea Sfinţitului Episcop Sofronie. Liniştit putem declara că dacă
redactorul actual al emisiunilor religioase, Anamaria Brad nu şi-ar pune toată
silinţa pentru acest scop, ascultătorii ortodocşi nu ar avea emisiune religioasă
la radio. În cazul bisericilor baptiste sîntem mai optimişti, fiindcă Biserica
Baptistă din Micherechi acordă o atenţie deosebită acestor programe, nu numai ascultîndu-le, ci şi colaborînd la realizarea lor.
Dintre temele, subiectele permanente ale emisiunii româneşti aş aminti următoarele: lunea transmitem un magazin de muzică populară de 30 de
minute; în fiecare zi de miercuri se prezintă rubrica sport; joia, prin rotaţie,
are loc unul dintre magazinele „Lumea Femeilor”, „Magazinul Vîrstnicilor” şi
„Liceenii”; în zilele de vineri se difuzează relatări din Timişoara, (România)
Vîrşeţ (Iugoslavia) şi de la Liceul Bălcescu din Giula (Ungaria), se prezintă
revista presei, respectiv serialul de cultură „Oameni care au fost”; în fiecare
sîmbătă are loc magazinul de muzică uşoară, „Party Time”, şi din două în
două săptămîni se prezintă magazinul euroregional „Pe undele Europei”, realizat în comun de studiourile de radio din Timişoara şi Seghedin. Bineînţeles,
fiecare emisiune cuprinde în sine un buletin de ştiri, care informează în cam 5
minute despre cele mai importante evenimente din viaţa comunităţii noastre,
respectiv a Ungariei şi a României. Fiind conştienţi de valoarea istorică a informaţiilor despre românii din Ungaria, începînd din 1993 toate ştirile, informaţiile difuzate în emisiunile radiofonice, le-am arhivat. Emisiunile regionale
de 90 de minute au cam aceeaşi schemă. (Schema unei emisiuni regionale o
puteţi urmări din anexa nr. 3.)
Nu numai ştirile, cum v-am amintit, ci toate materialele, interviurile, reportajele, relatările sînt arhivate. Se face asta de la începuturi, fiindcă sînt
foarte valoroase din punct de vedere al documentării. Ascultînd materiale de
acum 10-15 sau 20 de ani, uşor ne putem da seama că de ex. învăţămîntul

95

nostru românesc se dezvoltă sau nu. Este un document indiscutabil, care ne
arată cum ne pierdem limba, valorile. Nu vreau să vorbesc prea lung despre
valoarea arhivei de 20 de ani. V-am pregătit un montaj, convingeţi-vă şi dvs.
După genericul programului, care este o secvenţă din „Dansurile româneşti”
ale lui Bartók, veţi auzi declaraţii ale cîtorva personalităţi însemnate din comunitatea noastră.
(Materialul sonor în formă scrisă:
Teodor Şimonca (1899–1999), povestitor din Chitighaz, Maestru al Artei
Populare:
– Sînt Şimonca Teodor. M-am născut în 1899. Cînd am fost mic, îmi aduc
aminte, că ferbe mama pisat uă mămăligă, şi cu moare din cadă de curet’ lua
acreală de-aceie şi în loc dă lapte aceie mîncam. Tare gre viaţă o fost pă vreme
aceie cînd am fost io copil, dară, prunc, aşe oi zice. Pă vreme lui Ferenc Jóska,
şi atunci o fost sclobod să avem şi cărţi rămîneşti, numa pă vreme lu Horthy
o fost mai rău.
Reporter: – Cum aţi învăţat poveştile?
– Părinţî noşt’ erau săraci. Iarna să strînjeu la olaltă, şi îşi aprindeau pipa şi
spuneu pă poveşti. Mamile torceau cînepa cu furca. Noi, pruncii, care eram
aşe mai trăsăriţi, ascultam poveştile. Aşe io am învăţat tare multe poveşti.
Ilie Ivănuş (1913–1999), poet, scriitor:
– La copii cînd le vorbeam la şcoală, le vorbeam aşa cu căldură sufletească
să simtă mai ales la orele de literatură, că literatura are o menire mare la formarea sufletului omenesc. Am iubit copiii, şi pentru mine amintirile cele mai
frumoase au rămas anii cînd am predat şi cînd umblam pe la sate să agit copiii
să vină la şcoala românească. Mulţi copii am dus aşa. Şi de la Vecherd şi Jaca,
nu numai de la Micherechi. Mi-am făcut datoria.
luliana Mîndruţău (1915–1995) dăscăliţă, preoteasă din Jaca:
Reporter: – Cum îi puteţi dvs. influenţa pe aceşti copii? Ce le puteţi spune?
Ce avantaje o să aibă ei dacă o să-nveţe limba?
– Dacă ştie o limbă, celelalte-s mai uşoare. Oriunde se duce în lume, dacă
mai ştie o limbă în plus, mai uşor poate trăi.
Gheorghe Nistor (1922–1987), dansator din Micherechi, Maestru al Artei
Populare:
– Dvs. aţi umblat în atîtea părţi şi astăzi, dansurile din Micherechi sînt cunoscute în lume. Cred că acest lucru vă face bucuros.
– Foarte mare bucurie m-o aflat pentru asta. M-o fost tătdauna drag şi Micherechiu, şi cînd or vinit treburile aştea şi am dat afară dîn sat şi m-am dus şi
în altele ţări, pă tot locu o fost tare bine. M-am aflat şi io tare bucuros că, cînd
mărg în ţară oriunde, la o strînsură, la on festival, dăloc îs văzut pentru dansul
meu. Ăi di-rept că cam cu greu să joacă, da-i frumos. Toată ţară îl cunoaşte, şi
li drag, şi îs văzut păntru asta.
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Gheorghe Dulău (n. 1926), dascăl pensionar din Micherechi:
– Am primit şi asta, că io am vîndut dansurile, muzica românească din Micherechi. Apoi, şi atunci au fost oameni conducători, deci talentaţi, care ne-au
apreciat arta noastră şi cultura noastră românească. Am avut un prieten care
mi-a spus: Gyurikám, voi d-aceie să aveţi grijă să aveţi cît mai mulţi prieteni
buni aici, în Ungaria, că voi sînteţi poporul nostru. Aveţi aşa o recunoaştere
înaintea publicului, oriunde aţi participat la diferite festivaluri. Ne-au aplaudat, ne-au lăudat. Noi, nu numai am răspîndit cultura naţionalităţii române
de aici, din ţară, dar totodată am dat şi dovadă despre artă.
Dr. Petru Mîndruţău (1905–1997), preot ortodox, vicar episcopal, Budapesta:
– Toţi se fereau ca de leproşi de noi, de preoţi. N-au avut contact cu Biserica.
Nu era recomandabil dacă aveai ceva servici ca să-ţi faci apariţia la biserică.
Cei patruzeci şi cîţiva de ani au făcut mari sctricăciuni naţionalităţilor. Deşi
spuneau că se instaurează o libertate oareşcare. Ah, politică… Românii se
maghiarizează acum, la sfîrşitul secolului. Aşa că noi prin tradiţiile noastre,
prin dragostea faţă de obiceiurile vechi şi de limba şi rînduiala din Biserică,
ne-am putut menţine cu decenii mai nainte. Numai româna am vorbit-o. Nici
nu îndrăznea nimeni să vorbească cu mine ungureşte, ca şi astăzi. Nu, nu.
Numai şi numai româneşte. Atunci aşa era.
Reporter: – Care va fi soarta acestei comunităţi?
– Eu nu văd un viitor strălucit pe seama românilor de aici.
Dr. Gheorghe Santău (n. 1923), profesor în pensie, Giula:
– Îmi aduc aminte că şi acum 15-20 de ani, s-a discutat problema asta. S-a
pus problema că sînt greutăţi, e necaz cu limba română, cu limba maternă. Fiindcă n-o cunosc bine elevii. Termină liceul şi nu ştiu bine româneşte. Şi ceea
ce-i interesant în discuţiile acestea. Dacă-ţi pun întrebarea probabil că ştii să
răspunzi: în ce limbă s-a discutat că limba română nu merge?
Reporter: – În limba maghiară.
– Da, în limba maghiară. Noi, românii am discutat pe ungureşte că nu vorbim româneşte.
Reporter: – Şi nu aţi fost de acord cu aceasta.
– Păi, n-am fost de acord. S-a întîmplat nu o dată – asta n-am spus nimănui, şi aşa am avut eu multe necazuri cu anumiţi oameni – că am spus că dacă
vorbiţi ungureşte, eu ies de aicea. N-am mai spus eu nimic, numai am plecat
afară, n-am mai stat acolo cu ei. A fost grozav. Ungureşte să discuţi despre
faptul că nu merge bine limba română. Eu ştiu şi simt şi constat că avem foarte
multe greutăţi. Reîntoarcerea totală la românism, la identitate, la limba română, e ceva foarte greu. După părerea mea, sută la sută nici nu se poate reface
aceasta. Însă eu nu vreau, nu pot să-mi pierd nădejdea că nu s-ar putea salva
măcar acele elemente dintre români, care se gîndesc ca mine, care fac sforţări
ca să cunoască limba şi ca să-şi păstreze identitatea etnică.		
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În afară de documentare şi realizarea emisiunilor zilnice, Redacţia Românească de radio se angajează şi la alte activităţi obşteşti. De exemplu, la începutul acestui an am încercat reînvierea activităţii radioului-şcoală de la liceul
românesc. După numai cîteva luni de muncă, redacţia noastră s-a angajat la
organizarea unui concert de muzică populară la liceu, iar în vară, la organizarea aşa-zisei tabere a tinerilor ziarişti, adică a elevilor de la liceu, care au
activat în cadrul redacţiei de radio de la şcoala lor. Subvenţiile le-am obţinut
prin concursuri de la diferite fundaţii, ministere. Tabăra a avut un efect foarte
pozitiv asupra tinerilor. Aici s-a hotărît despre scoaterea unei reviste lunare a
Liceului Bălcescu. Aceasta apare deja din luna septembrie 1999. Majoritatea
articolelor sînt scrieri ale elevilor.
Revista „Liceenii” are deja o adresă proprie pe Internet şi adresă e-mail
(www.extra.hu/liceenii, liceenii@webmail.hu). Sîntem în momentul cînd trebuie doar introduse informaţiile, materialele pe care vrem să le publicăm. Se
poate declara că „Liceenii, revista adolescenţilor români din Ungaria” este
prima publicaţie românească din ţara noastră, care cu ajutorul Internetului
poate fi citită în oricare colţ al lumii. Această muncă se datoreşte profesorului
cu specialitatea de română şi tehnică Tiberiu Bordaş, care predă într-o şcoală
maghiară din Giula. Se mai plănuieşte ca în viitor cu ajutorul nostru, a redacţiei de la radio să creăm legături directe cu licee, redacţii şcolare din România.
La pornirea emisiunii radiofonice „De la paişpe la opşpe – Liceenii” s-a pus
problema creării unui generic special. Am cerut şi am primit ajutor de la tînărul muzician din Micherechi, Vasile Ciotea, compozitorul genericului nostru.
De ce am pus un deosebit accent pe activitatea axată pe tineri? Ce rost au
magazinele radiofonice, dedicate cercurilor cu diferite interese? În anul şcolar
1999/2000, nici un singur tînăr român din Ungaria nu şi-a continuat studiile
la Catedra de Română a Şcolii Superioare Pedagogice din Seghedin. Nici unul
dintre jurnaliştii de radio nu avem pregătire de ziarist. În afară de colega, care
a venit din România, şi nu este de naţionalitate română, nu ne-am terminat
studiile în România. Atunci cînd ne ocupăm cu tinerii de la liceu, ne gîndim
şi la viitorul redacţiei de radio, şi de ce nu, la viitorul comunităţii româneşti
din Ungaria.
Nu ştim cîţi ascultători avem. Niciodată nu s-a făcut o astfel de cercetare.
Însă ştim că cei mai mulţi ascultători ai emisiunilor româneşti sînt oameni în
vîrstă şi intelectuali, care trăiesc în oraşe. Avînd un loc fix de difuzare de mult
timp, şi emisiunile religioase de sîmbătă seara sînt ascultate de către relativ
mulţi credincioşi.
Este dureros faptul că oricît de bune ar fi programele româneşti, ele nu primesc atenţia meritată. Deseori se întîmplă, precum a fost şi în emisiunea din 2
noiembrie 1999, că de ex. o critică destul de aspră să nu deranjeze pe nimeni.
În această emisiune reporterul a spus că un lider al comunităţii noastre şi-a
ţinut cuvîntarea de deschidere „într-o limbă ciudată, asemănătoare limbii ro-
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mâne”. Această observaţie a rămas fără nici un efect, cu toate că – cred eu –
este destul de strigătoare la cer.
Neapărat trebuie să amintesc şi relaţiile redacţiei româneşti de la Seghedin
cu Societatea Română de Radio. În ultimii 2-3 ani s-a produs o deschidere din
ambele părţi. Instituţional, redacţia noastră este inclusă în Direcţiunea Emisiunilor Regionale şi de Naţionalitate a Radiodifuziunii Maghiare. Aceasta are
legături destul de bune cu Departamentul Studiourilor Teritoriale şi Locale
din România. Datorită acestora, membrii redacţiei noastre sînt invitaţi la diferite cursuri de perfecţionare din România. De ex. în această vară, doi membri
ai redacţiei şi-au început studiile de perfecţionare la Universitatea Radio, instituţie care pregăteşte tinerii ziarişti la cursuri fără frecvenţă.
Pentru a 8-a oară s-a organizat în această toamnă seminarul „Limba română – mijloc de informare şi comunicare radiofonică”, întîlnire organizată
de Radio România Internaţional. La seminarul, unde se întîlnesc jurnaliştii
români de la 24 de posturi de radio din lume, redacţia noastră este reprezentată încă de la începuturi. Această întîlnire include în sine şi o vizită de documentare, într-o anumită zonă a României. În acest an, manifestarea a trecut
pentru prima dată frontierele ţării, poposind două zile în Republica Moldova,
la Chişinău. Se discută despre faptul ca la anul, în septembrie 2000, seminarul jurnaliştilor români să se deplaseze la Seghedin, sărbătorind împreună
cu românii din Ungaria cei 20 de ani în limba română la Radiodifiziunea
Maghiară.
Poate a sosit timpul ca, apropiindu-ne de aniversarea a 20 de ani de la pornirea emisiunilor româneşti radiofonice, să fim consideraţi ca una dintre adevăratele instituţii româneşti din Ungaria. Instituţie, care în afară de redarea
evenimentelor, actualităţilor din mijlocul comunităţii, depune şi o activitate
de specialitate. Precum am mai amintit, ne ocupăm de tineri, edităm revista
liceului, organizăm programe culturale, tabere şi pe lîngă asta scriem în „Foaia românească”, şi aproape de un an, în ziarul „Cotidianul” din România. Cred
că ne putem mîndri că în ultimii 50 de ani sîntem primii jurnalişti români din
Ungaria care au publicat în vreun cotidian din România. Dar ne mai angajăm
la înregistrarea şi scoaterea casetelor, compact discurilor de muzică populară
românească. Cu sprijinul comunităţii, – fiindcă Radiodifuziunea Maghiară
nu acordă interes acestor activităţi de minoritate –, s-ar putea realiza casete cu
montaje sonore, care ar uşura munca educatoarelor de la grădiniţă sau învăţătoarelor de la şcoală. La fel ne-am angaja ca împreună cu profesori şi actori
vorbitori de limbă română, să scoatem casete de limbă, care ar putea fi de folos
la învăţarea limbii române.
Ca încheiere v-aş enumera cîteva argumente pentru ascultarea emisiunilor
româneşti radiofonice. Un aparat de radio nu costă mai mult decît o carte. Cu
toate că emisiunile noastre sînt transmise pe banda estică a undelor ultrascurte, programele de seară sînt transmise şi pe frecvenţele locale ale celor 7
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studiouri regionale ale Radiodifuziunii Maghiare. Asta-nseamnă că pot fi ascultate şi pe unde medii sau pe bandă vestică. Emisiunea de seară se prezintă
în fiecare zi între orele 19.00 şi 19.30, ceea ce cred că este cea mai favorabilă
oră, fiind tocmai înainte de telejurnalul postului public de televiziune. Faţă
de obiceiul de la televiziune, cînd de ex. în ziua de Crăciun sau Revelion nu
se poate difuza emisiune de naţionalitate, programul radio se prezintă cu ediţii speciale de sărbătoare. Ascultătorii noştri sînt întotdeauna bine informaţi
despre actualităţile din viaţa românilor din Ungaria, fiindcă ne stă la dispoziţie săptămînal 840 de minute, adică 14 ore.
Sper că am reuşit să vă atrag atenţia şi interesul asupra programelor româneşti la radio, şi ne veţi asculta şi dvs. în viitor.

ANEXE
1.
1980. július 26. szombat
Román nyelvű műsor
szerk.: Fretyán István
bemondó: Parádi Róza
Itt a Magyar Rádió szolnoki stúdiója. román nyelvű műsorunkat hallják. A
mikrofonnál Fretyán István, röviden műsorunk tartalmáról: Első műsorunk
elején terveinkről, feladatainkról beszélünk, majd Szilágyi Péter a Magyarországi Románok Demokratikus Szövetsége főtitkárának köszöntőjét hallják.
Hírcsokrunkban mezőgazdasági aktualitásokról, a gyulai bázis könyvtár
könyvállományának gyarapodásáról, a nyáron megjelent új román nyelvű hetilapról, a Romániába való utazás megkönnyítéséről szólunk.
Ott voltunk mikrofonunkkal a gyulai olvasótáborban és a békéscsabai úttörőfesztiválon, ahonnan zenei anyagokat, felvételeket is hoztunk. Lapszemlénk műsorunk végén hangzik el.
– Fretyán – Parádi olv. szerkesztőségi jegyzet zene –
Szilágyi Péter köszöntője. Írott
Zene
Hírek. Sz. Kiss János (2 mezőgazdasági hír),
1 kulturális hír
Fretyán mg. (olv. tábor Gyulán)
Fretyán mg. (úttörőfeszt. Bcsaba)
Zene
Roxin László írott – olv. (új román újság) zene
Illyés Józsefné – lapszemle – írott
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zene
Lekonf.
Honor jav:
Parádi Róza – bemondás
Szilágyi Péter – köszöntő írott
Sz. Kiss János – 3 hír
ősszidét 29.00
Roxin László írott –
1.00 Illyés Józsefné – lapszemle – 1.30

2.
Méhkerék, Párizs, New York...
…és még számos fővárosban, városban ismerik a méhkeréki Nyisztor házaspárt, a magyarországi román nemzetiségi néptáncok jeles ápolóit, akik egy
kanadai vendégszereplést azért mondtak le, mert halaszthatatlan tennivalójuk
akadt háztáji gazdaságukban. Nevük, tudásuk nemcsak nemzetiségük körében, hanem a magyar nemzeti tánc-ház mozgalomban is fogalom, de több
nemzetközi hírű szakember is merített hosszú évtizedek alatt összegyűjtött
gazdag repertoárjukból.
A műsor Bace Gyuri és felesége életét és munkáját mutatja be. Riporter:
Fretyán István

3.
Schema unei emisiuni de 90 de minute,
difuzată regional (4 noiembrie 1999)
10.30 Introducere, cuprins 10.35 Ştiri şi informaţii, date meteo 10.40 Muzică 10.45 Calendarul zilei, sărbători religioase, aniversări 10.47 Muzică 10.50
Nota săptămînii de Edda Illyés (temă: legea antifumat) 10.55 Muzică 11.00
Magazinul „Lumea Femeilor” – ştiri din lumea femeilor – interviu cu scriitoarea Marisha Bădescu din Timişoara – rubrica „Femei Celebre” – Alice
Voinescu – sfaturile medicale ale dr. Maria Ruja 11.30 Buletin de ştiri, date
meteo 11.35 Muzică 11.40 Reportaj despre şedinţa Autoguvernării Româneşti
din Bichişciaba (interlocutori: Gh. Gros, Eva Ruja Bányai) 11.52 Muzică 11.55
Ştirile zilei pe scurt, încheiere, muzică.
(Materialul a fost preluat din volumul „Simpozion”, Giula, 2000, p. 61–74.)
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ALEXANDRU HOŢOPAN

Mălăieşul – la Micherechi
Din multitudinea faptelor folclorice atestabile încă în satul meu natal,
la Micherechi deci, mă voi opri în cele
ce urmează asupra unuia care încă –
cu o singură excepţie1 – n-a reţinut,
nici măcar în treacăt, atenţia vreunui
culegător sau cercetător ştiinţific sau
amator din ţară. Tot în acest sens, şi de
la bun început, mi se impune a fi menţionat în mod special că nici în literatura românească de specialitate n-am
dat încă numai de o singură urmă cu
privire la datina-subiect a scurtei mele
comunicări2, deşi, alături de multe alte
domenii ale culturii populare, precum
şi de diversele categorii de izvoare socio-istorice, vasta gamă de obiceiuri populare, inclusiv cele mai puţin spectaculoase, deschid larg porţile înţelegerii modului de viaţă dus de propriii noştri
străbuni comuni în locurile lor de azi, respectiv în cele de baştină din perioadele străvechi-anterioare.
În prealabil făcusem aluzie la o singură excepţie proprie, – este vorbă de remarcabila lucrare a Emiliei Martin – în care autoarea ne descrie, în linii mari,
datina mălăieşului ca formă de întrunire – ocazională, pe de o parte, şi sezonieră, pe de altă parte, – a tinerilor micherecheni, menită să înlocuiască în postul
mare petrecerile însoţite de dans şi de veselie cu diferite jocuri de societate.
Însă, în mod explicabil, menţionata concisă descriere a datinei conţine şi cîteva
„probabile” imprecizii, unele de esenţă, altele motivate de înseşi caracterul cuprinzător al volumului în care se făcuse prezentarea obiceiului. Prin urmare, eu
mi-am propus să dezvălui o seamă mai bogată de elemente ce intră în structura
obiceiului în cauză, date care sper să contribuie atît la descrierea mai amplă şi
mai documentată, cît şi la nuanţarea semnificaţiei lui. Evident, şi patrimoniul
datinilor de acest tip diferă de la generaţie la generaţie, atît sub raportul său
cantitativ, cît şi sub cel calitativ şi de formă, fapt care poate ascunde şi un oarecare răspuns la deosebirile de detaliu ale detectării şi descrierii obiceiului pe
baza unor lămuriri aflate de la alţi şi alţi informatori. În consecinţă, în cele ce
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urmează voi încerca să punctez – mai mult cu citate, decît cu analize subiective – unele aspecte pe care le consider esenţiale pentru mai buna cunoaştere a
acestui obicei de origine arhaică.
Cu scenariul său foarte simplu, mălăieşul, ca obicei atestat la micherecheni,
se înscrie organic în străvechiul calendar popular local, care avea, fără îndoială, un caracter social dominant, inclus într-un sistem bine închegat al universului de viaţă a românului de aici. Datina, tot ca manifestare folclorică tradiţională, era repetată cu regularitate în fiecare primăvară, deci era transmisă
prin tradiţie, socotind-o a fi obligatorie şi absolut necesară chiar şi atunci cînd
colectivitatea locală, pe undeva, şi-a dat seama că „dala” este doar o rămăşiţă a unei manifestări socio-culturale vechi, o reminiscenţă folclorică, care cu
timpul şi-a „pierdut” structura şi funcţiunea ei iniţială din care făcea parte
integrantă în zona folclorică de baştină.
Adaptarea şi integrarea în datină a unor elemente şi forme tot atît de simple
– jocuri, texte, cîntece etc. – împrumutate din tradiţia maghiară a mediului
înconjurător maghiar la fel a contribuit la modificarea treptată o obiceiului,
proces de schimb explicabil, care se realizează de fiecare dată cînd două sau
mai multe societăţi intră în contact – direct sau parţial – de lungă durată. Ca
urmare, merită atenţie aleasă – sau cel puţin de aceeaşi măsură – formele,
înţelesurile şi funcţiile parţial modificate de contextul etnic în care a ajuns
datina, şi care îi conferă azi, după o convieţuire de mai multe secole, o individualitate unică mălăieşului micherechean.
Presupunerea că obiceiul sezonier ar fi fost doar restul unei arhaice manifestări sociale mai ample pare a fi confirmat, printre altele, şi de faptul că
micherechenii nu mai ştiu nimic despre originea denumirii lui. Majoritatea
informatorilor mei a răspus cu un pur şi simplu „nu ştiu” la întrebarea ce ar
însemna cuvîntul mălăieş? Merită însă atenţie următoarele două citate:
„Numele cam dă la mălai l-o căpătat, da’ nu ştiu io biztoş. Aşe l-o poriclat
bătrînii uă nu ştiu cine, aşe o rămăs că »mălăieş«. (7) „Strîgatu o fost o temare.
Ca cum ai zice că »Haidaţ, că iac-aici sîntem!« Aşe ş-or dat dă ştire tînării că
inde să ţine mălăieş.” (3)
În ceea ce priveşte sezonul desfăşurării datinei, informaţiile obţinute au
fost categoric unanime: „Mălăieşu să ţine primăvara, cînd să tomne vreme

înt-atîta că pute-i şide în uliţă. N-o-amu, cînd să lăsa sara, ne strînjem
fetele dîn uliţa noastă, apu ţînem mălăieş. Horem şi strigam că »mălăieşcu-u-u!« Ţivlem care cum putem, ş-audă ficiorii că sîntem.” (5) „Înante
Paştilor şapte săptămîni ofo’ postu cel mare. Atunce n-ofo’ voie şi… n-o
fost joc. Numa dumineca merem aşe pă cale tălecelor, şi la ţigani… Şi
cînd n-ofo’ zî dă tors uă dă cosît, marţ sara, vineri sara, sîmbătă sara,
cînd n-o fo’ zî dă tors, atunci o fost mălăieş.” (3) „Mălăieşu numa-n postu
mare să ţîne, da, aşe, numa-n postu mare. Pînă la Paşti. Dup-ace n-o fost
sclobod şi să ţîie mălăieş.” (2)
103

Într-una din mărturisirile anterioare găsim o referire directă la serile de
primăvară care puteau fi destinate acestei mult îndrăjite manifestări socio-culturale în satul de tip adunat, cu o intensă viaţă colectivă, informaţie la care
mai adăugăm altele două: „Lune sara, mnercure sara, joie sara, aşte-or fost zîle
dă lucru. Atunci fetele or cosît, or tors, care ce-o-avut. Marţ sara, vinere sara,
sîmbătă sara, duminecă sara… atunce iera mălăieşu.” (4) „Nu s-o temut tînării
dă Marţ sara şi dă Vinere sara, că pă cînd o tras tacarăuu3 o trăbuit şi fie acasă.
Pînă la opt ceasuri le-ofo’ dată şi şadă. Pă cînd să opre tacarăuu trăbuie şi fii
înlontru, înante părinţilor! (4)
Cît privește locul desfășurării mălăieșului ne putem da seama cu uşurinţă
că el s-a petrecut, succesiv, în aer liber şi că: „Tă’cam inde-ofo’ laviţă şi fete,
tăt acole iera mălăieş.” (4) „Lîngă Locuţa, iară-n gudurău, lîngă borbilu Mihai,
lîngă Toader Ferului…” (1) „Mai dădămult înante căşilor ierau lăviţ, apu, ştii, tă’
cam acolo ne strînjem inde or fost lăviţăle mai lunji şi avem şi loc şi ne jucăm.
Cum fo’ şi lîngă Popuţa.” (5) „La mălăieş vecinele, hortacele să strînjeu. Ţ-oi spune, ia acii în vecini iera mălăieş, c-o fo’ tri sore. Adecă tă’ cam inde ierau fete.”
(3) „Asta aşe-ofost, c-or fo’ locuri anumite, ind-ofost laviţă şi loc mai mare, apu
s-adunau patru-cinci fete care ţîneu laolaltă, pretene ş-aşe.” (1) „D-apu io-amfost
tare tînîră cînd afo’ mălăieş. D-atn aduc aminte bine. Şidem acolo pă Bujac, apu
noi ne strînjem lîngă casa Scamii. Acolo ira o laviţă lungă la spate la cohe, şi
acolo merem şi ne strînjem, că noi am fost zece hortace acolo pă Bujac.” (2)
Mălăieşul, ca ocazii de petreceri ocazionale din postul mare, în centrul căreia se găseau fetele mari în aşteptarea flăcăilor, aşadar, se desfăşura afară,
în faţa caselor „cu lăviţ lunj”. Cu privire la acest aspect merită să mai punem
în lumină şi atitudinea proprietarilor faţă de acest obicei: „Iera că inde nu le
plăce. La mulţ nu le plăce. Că ştii, mălăieşu umbla cu zoală mare! Hă-ă-u!!” (3)
„La gazde perse că nu le plăce că făcem zoală mare, da’ dacă nu stricam nimica,
nu zîceu nimica. Asta o fo’ suca, aşe-or făcut şi ii în tînăreaţa lor, că doară nu
noi am întălnit mălăieşu.” (5)
Cît priveşte la concret vîrsta participanţilor, să ascultăm alte două păreri:
„Ascultă! Mălăieşu s-o-nceput cum ai lăsat şcoala. Ai lăsat şcoala cînd ai fost
dă doişpe ai, apu din haita aciie s-o-nceput mălăieşu. D-ace trăbuie sara pă opt
ceasuri şi fie-nlontru fetele.” (3) „Şi cu mălăieşu tă’ cam aşe-ofost ca cu şezătoare. Cînd or trecut fetele dă zece-doiprăzece ai or început şi umble în şezătoare,
apu primăvara la mălăieş.” (5)
Momentul culminant al mălăieşului la Micherechi pare a fi strigatul înseşi
ca mesaj adresat sexului masculin, chemare pe care un informator deja citat
a formulat-o în felul următor: „Haidaţ, că iac-aici sîntem!” Însă, dat fiind că
prin acest strigăt se înfăptuieşte unul dintre elementele principale ce alcătuiesc structura obiceiului, merită să mai precizăm şi alte amănunte, cum ar fi:
„Cînd să striga că »mălăieşu-u-u!«, tăte strigam d-odată, şi s-audă. Da, şi s-audă păstă sat, ş-audă ficiorii că inde sînt fete. Auzem şi noi că inde să strigă. Apu
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dacă le-auzem, noi strigam şi mai tare. în multe locuri s-adunau.” (2) „Apu ţ-oi
spune. Înde şideu aşe patru-cinci fete, şi dacă nu mereu pă cine aşteptau, atunci
să puneu şi strigau că „mă-ă-ă-lă-ieşu-u-u-u!” Atunci vine pă cine-aştepta că
o-auzît pă glas. Cînd ţ-o vinit pă cinea-i vrut, atunci n-ai mai avut gînd dă strigate.” (4) „Ficiorii nu pe strigau, că strîgat-am noi, aşe că şi ne-audă tăt satu.” (5)
Nu este lipsit de semnificaţie nici faptul cum au răspuns flăcăii la apelul
fetelor de a se prezenta la propiul lor mălăieş. Iată cîteva amintiri: „Ficiorii tă’
mai tîrzîu vineu oleacă, că ii mai nante-ş făceu lucru lor. Iera sară amu cînd
vineu ii. Da’şi ii tăt în benz cutreierau satu.” (5) „Ficiorii, după-nsărate, mereu
tumna aşe ca-n şezători, în benz mai mici, mereu dînt-on loc înt-altu.” (1) „Fetele s-adunau, ş-apu ficiorii mereu după fete. Fetele nu mereu dă l-on mălăieş la
altu, numa ficiorii. Ficiorii băteu satu roată. Că »merem şi colo, şi colo, şi videm
că cei«.” (4) „Ficiorii vineu în benz, şi care n-ofo’ cunoscuţ. Că dă cunoscut s-o
putut cunoaşte tînării şi la mălăieş.” (2)
Din punct de vedere al sensului, deci al uneia dintre funcţiile esenţiale pe care
avea să le îndeplinească mălăieşul în viaţa socială a tineretului micherechean,
jocurile de societate, – ca mijloace de comunicare ale aspiraţiilor sentimentale,
a năzuinţelor particulare, a dorului de a petrece timpul împreună etc. – căpătau
un rol decisiv. Despre aceste activităţi colectiv-distractive, practicate de ambele
sexe cu aleasă plăcere, toţi informatorii chestionaţi mi-au vorbit cu o deosebită
satisfacţie şi bucuroşi, retrăind parcă starea de înflăcărare de odinioară. Totuşi,
cînd am trecut la evocarea concretă a unor „jocuri de mălăieş propriu-zise”,
mi-am dat seama că din memoria majorităţii interlocutorilor mei s-au şters detaliile atît în ceea ce priveşte denumirea precisă, cît şi a felului de desfăşurare al
acestora. Şi acum cîteva exemple: „Să juca şi d-a mălaiu.4 D-apu asta aşe-o fost,
că ne punem tă’ păreţi. Ş-apu cîte păreţi am fost, tăte-n şir. Ş-apu cel d-înante
striga: »Mălăieşu-u-u!« Ap-apoi tătă lume striga după iei: »Mălăieşu-u-u!« Ş-apu
cel d-înapoi fuje înante lui. Tăt aşe, tă’ pă rînd. Tă’ păreţi, tă’ pă rînd, pîn-ajunjeu
tăţ înante, apu iar- apuca. Cii dîn urmă fujeu aşe roată, aşe că tăţ ajunjeu înante.
Asta mere aşe pînă ne urem. Ş-apu care aveu drăguţă mai mereu şi să-ndrăjeu, să
ţucau…” (1) „Fost-or şi jocuri, tumna aşe ca-n şezători. Aşte tă’ cam aşe-or mărs
că p-aţucatele. N-o-amu, cu cine te-ai plăcut, cu acela te-ai ţucat mai mult, cu
cine nu, c-o-acela numa te-ai făcut că te ţuci.” (5) „»Crai, mărie ta« aşe iera că
uarecare lua o cîrpuţă, apu începe că »Crai, mărie ta, auzîta-ai dumneta…« Mere
aşe-n şir cu cîrpuţa, o învîrte aşe roată-n brînci, apu cînd iera gata, – umbla aşe şi
să ghete la care-i plăce ii uă pă care i-o plăcut lui, – adecă l-acela şi ghete pă care
ai vrut şi-l ţuci.” (4) „Şi »ceapă ciurească« tăt cam aşe o mărs că cel pă care l-ai
întrebat că la cine-i zologu şi nu gîceasă, c-atunci trăbuie şi plătească gloabă, adecă ţucate, aşe după cum s-or tomnit tînării ii-ntră ii.” (3) „Ap-o mai fost şi jocuri
ungureşti, cum ofo’ şi »Fordulj, bolha!«” (3)5 „Cînd s-or strîns mai multe fete şi
ficiori ne jucam laolaltă şi iasta şi ciie. Jocu »d-a coriga«6 aşe o fost că s-or strîns
fetele aşe roată, apu on ficior s-o pus la mijloc, ş-acela zîce:
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Roată, roată ş-o corigă,
Şi mămăliga îi cu lapte,
l-o uală dă mămăligă,
ş-o mîncăm atîte şapte!
Ficioru-ş aleje o fată, şi iei iară mere la loc. Pă care i-o plăcut u-o temat, pă
care nu i-o plăcut nu u-o temat. Cînd ne-ofo’ d-ajuns, mai strîgam una-doauă,
ap-apoi mai tăcem.” (6) „Fetele şi ficiorii s-o strîns roată, apu una îş lua zadie,
o-nvîrte-aşe (arată), apu o arunca după cap la care o vrut ie. Îl ţuca, apu iei
mere iară cu zadie. Jocu aista ş-amu să joacă, cu perina. Aşe cîntam şi ne jucam
c-amu, numa nu cu cîrpuţa, ce cu zadie. Noi aşe cîntam şi merem roată:
Perinuţa, perina,
perinuţa mea,
uare cine te-a ţuca,
perinuţa mea?
Da’ ţuca-m-a şi pă mine,
perinuţa me, cu cine-am
trîit io bine, perinuţa me.
Iera o corigă mare, apu merem tă roată – d-aciie-i zîcem că »d-a roata« –
ş-aşe.” (7)
Mălăieşul ca datină, după natura obiceiului în general, avea un caracter colectiv şi sub aspectul respectării cu rigurozitate a regulilor de conduită: participanţii la această manifestare socială nu aveau altă soluţie, decît să acţioneze
potrivit sistemului de reguli îndătinate, potrivit rînduielii păstrate de tradiţia
locului. Aşa s-au întîmplat lucrurile şi în cazul mălăieşului prin respectarea
duratei timpului petrecut împreună. Iată cîteva mărturisiri: „Cînd s-o-nsărat, cînd s-o-noptat, atunci s-o-apucat, ş-apu pîn-o tras tacarăuu, pînă la opt
ceasuri. Primăvara la opt ceasuri o tras tacarăuu.” (1) „Cînd am auzit că traje
tacarăuu, atunce noi, fetele, ne-am luat şi neam dus acasă laolaltă. Numa care
o-avut drăguţ, adecate dac-o bătrălit c-on ficior, p-aciie ficioru u-o petrecut acasă. Aşe zîcem, batăr că nu mult o trăbuit şi margă, că-n vecini iera mălăieşu.” (5)
„Tătă fata ş-o ştiut dătorie: Cînd trăje tacarăuu, atunce ficioru o luat fata care
i-o plăcut după cap şi u-o petrecut acasă.” (4)
Datele citate – alături de multe altele care ar mai putea fi evocate încă – sînt
de natură să dezvăluie clar caracterul social al datinei, al rolului ei în viaţa
tinerilor micherecheni, dornici şi ei de a-şi găsi partenerii de-o viaţă. Şi acum,
prin cîteva exemple în plus, să vedem ce s-a păstrat, prin moştenire directă,
din acest aspect folclorico-social: „Fost-o care atunce, la mălăieş, s-o cunoscut,
ap-apoi or bătrălit laolaltă.” (5) „Dă cunoscut s-o cunoscut dîn văzute tînărime
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dîn sat, apu la mălăieş s-or şi dat la voarbe…” (5) „Iera că atunci să sărutau
mai nante unu cu altu. Aşe să cunoşteu. (3) „Ca la şezătoare, merem dînt-on loc
în altu. Apu dac-avei drăguţă, la ie merei cît mai tîrzîu, adecăş-ajunji acolo cît
mai tîrzîu, şi u-ai petrecut acasă…” (1)
Deocamdată doar atît despre obiceiul micherechean numit mălăieş, pe lîngă care pînă acum au trecut – atît cercetătorii de specialitate, cît şi cei mai
puţin iniţiaţi în ştiinţă – fără să-şi fi pus suficiente întrebări…

NOTE
1. MARTIN, E.: Sărbători calendaristice la românii din judeţul Bichiş, Ed. Didactică,
Bp., 1987, (p. 84.)
2. VLĂDUŢIU, I.: Etnografia romănescă, Ed. Ştiinţifică, Buc., 1973 (p. 416)
3. „Tacarăuu vine dă la takarodó” (1); takarodó = retragere la culcare
4. Această denumire a jocului, care ar explica şi etimologia numelui datinei, a fost
consemnată doar în acest singur caz.
5. =întoarce-te, purece!
6. Corigă = karika

INFORMATORI ŞI INFORMAŢII
1. Vasile Gurzău (n. Micherechi, 1923)
Asta aşe-o fost, c-or fo’ locuri anumite, ind-o fost laviţă şi loc mai mare, apu
s-adunau patru-cinci fete care ţîneu laolaltă, pretene ş-aşe.
Lîngă Locuţa, iară-n gudurău, lingă borbilu Mihai, lingă Toader Ferului...
Ficiorii, după-nsărate, mereu tumna aşe ca-n şezători, în benz mai mici, mereu dînt-on loc înt-altu.
Cînd fetele strigau că »mălăieşu-u-u!”« apu păstă tăt satu s-aude. Apu auzei
păstă sat şi ice, şi cole: »Iaca ş-acolo ieste mălăieş, ş-acolo strîgă.«
Mai şidem, mai vorovem, mai povestem…
Cînd s-o-nsărat, cînd s-o-noptat, atunci s-o-apucat, ş-apu pîn-o tras tacarăuu, pînă la opt ceasuri. Primăvara la opt ceasuri o tras tacarăuu.
Să juca şi d-a mălaiu. D-apu asta aşe-o fost, că ne punem tă’ păreţi. D-apu
cîte păreţi am fost, tăte-n şir. Ş-apu cel d-înante striga: Mălăieşu-u-u! Ap-apoi
tătă lume striga după iei: Mălăieşu-u-u! Ş-apu cel d-înapoi fuje înante lui: Tăt
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aşe, tă’ pă rînd. Tă’ păreţi, tă’ pă rînd, pîn-ajunjeu tăt, înante, apu iar-apuca. Cii
din urmă fujeu aşe roată, aşe că tăţ ajunjeu înante. Asta mere aşe pînă ne urem.
Ş-apu care ave drăguţă mai mereu şi-să-ndrăjeu, să ţucau… Ap-o mai fost şi
»Fordulj bolha!…«
Ş-ap-o fost şi »ceapă ciurească, nime şi nu gîcească«, şi d-aşte-o fost. Ţîne-i
aşe brînca-ntisă, ap-o-nceput uarecare cu »ceapă ciurească«. Da’ dacă n-ai întâlnit iera-i globit: »D-apu zece ţucuri, patru ţucuri…« Asta o fo’ gloaba. Ce i-o
trăbuit la ficior? Şi sa ţuce, şi să-ndrăjească!
Ca la şezătoare, merem dîntr-on loc în altu. Apu dac-avei drăguţă, la ie merei cît mai tîrzîu, adecă ş-ajunji acolo cît mai tîrzîu, şi u-ai petrecut acasă…
2. Eva Bordaş (n. Radici, 1934)
D-apu io-am fost tare tînîră cînd a fo’ mălăieş. D-am aduc aminte. Şidem
acolo pă Bujac, apu noi ne strînjem lîngă casa Scamii. Acolo ira o laviţă lungă la
spate la cohe, şi acolo merem şi ne strînjem, că noi am fost zece hortace acolo pă
Bujac. Ap-acolo ne strînjem, şi horem, apu ne-auzeu ficiorii ş-apu vineu ficiorii
acolo Ia noi, la mălăieş. Şi strîgam: »Mălăieşu-u-u!«
Ficiorii vineu în benz, şi care n-o fo’ cunoscuţ. Că dă cunoscut s-o putut
cunoaşte tînării şi la mălăieş.
Noi şidem şi horem, da o fost şi jocuri d-aşte ca »ceapă ciurească«. Ţinem aşe
brîncile laolaltă, apu zîcem aşe »Ceapă ciurească, nime şi nu gîcească...« N-o
ştiu în vigu, haba-oi zîce.
Cînd să strîga că »mălăieşu-u-u!«, tăte strîgam d-odată, şi s-audă. Da, şi saudă păstă sat, ş-audă ficiorii că inde sînt fete. Auzem şi noi că inde să strigă.
Apu dacă le-auzem, noi strîgam şi mai tare. În multe locuri s-adunau.
Înde iera laviţă şi şadă, acolo s-adunau. Lîngă Popuţa, apu colo lîngă vámőrségu, ş-acolo iera bandă dă fete.
Mălăieşu numa-n postu mare să ţîne, da, aşe, numa-n postu mare. Pînă la
Paşti. Dup-ace n-o fost sclobod şi să ţîie mălăieş.
3. Vasile Martin (n. Micherechi, 1924)
Înante Paştilor şapte săptămîni o fo’ postu cel mare. Atunce n-o fo’ voie şi...
n-o fost joc. Numa dumineca merem aşe pă cale tălecelor, şi la ţîgani... Şi cînd
n-o fo’ zî dă tors uă cosît, marţ sara, vineri sara, sîmbătă sara, cînd n-o fo’ zî dă
tors, atunci o fost mălăieş.
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La mălăieş vecinele, hortacele să strînjeu. Ţ-oi spune, ia acii în vecini iera
mălăieş, c-o fo’ tri sore. Adecă tă’ cam inde ierau fete.
Iera că inde nu le place. La mulţ nu le place. Că ştii, mălăieşu umbla cu zoală
mare! Hău!! Tă’ cam inde ierau fete.
Iera că atunci să sărutau mai nante unu cu altu. Aşe să cunoşteu.
Ascultă! Mălăieşu s-o-nceput cum ai lăsat şcoala. Ai lăsat şcoala cînd ai fost
dă doişpe ai, apu dîn haita aciie s-o-nceput mălăieşu. D-ace trăbuie sara pă opt
ceasuri şi fie-nlontru fetele.
Şi »ceapă ciurească« tăt cam aşe o mărs că cel pă care l-ai întrebat că la cine-i
zologu şi nu gîceasă, c-atunci trăbuie şi plătească gloabă, adecă ţucate, aşe cum
s-or tomnit tînării ii-ntră ii.
Ap-o mai fost şi jocuri ungureşti, cum o fo’ şi »Fordulj, bolha!«
Strîgatu o fost o ternare. Ca cum ai zîce că »Haidaţ, că iac-aici sîntem!« Aşe
ş-or dat dă ştire tînării că inde să ţîne mălăieş.
Fost-o care atunce, la mălăieş, s-o cunoscut, ap-apoi or bătrălit laolaltă.
4. Ana Martin (n. Petruşan, Micherechi, 1926)
Lune sara, mnercure sara, joie sara, aşte-or fost zîle dă lucru. Atunci fetele
or cosît, or tors, care ce-o-avut. Marţ sara, vinere sara, sîmbătă sara, duminecă
sara… atunce, iera mălăieşu.
Nu s-o temut tînării dă Marţ sara şi dă Vineri sara, că pă cînd o tras tacarăuu
o trăbuit şi fie acasă. Pînă la opt ceasuri le-o fo’ dată şi şadă. Pă cînd să opre
tacarăuu trăbuie şi fii înlontru, înante părinţilor.
Tă’ cam inde-o fo’ laviţă şi fete, tăt acole iera mălăieş.
Fetele s-adunau, ş-apu ficiorii mereu după fete. Fetele nu mereu dă 1-on mălăieş la altu, numa ficiorii. Ficiorii băteu satu roată. Că »mereu şi colo, şi colo,
şi videu că cei«.
La mălăieş să jucau. Să jucau „d-a crai, mărie ta…” Da’ cum iera dară? „Crai,
mărie ta, auzît-ai dumneta…” Aşe să isprăve că să ţucau.
„Crai, mărie ta” aşe iera că uarecare lua o cîrpuţă, apu începe că „Crai, mărie
ta, auzîta-ai dumneta…” Mere aşe-n şir cu cîrpuţa, o învîrte aşe roată-n brînci,
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apu cînd iera gata, – umbla aşe şi să ghete la care-i plăce ii uă pă care i-o plăcut
lui, – adecă la acela şi ghete pă care vrei şi-l ţuci.
Numele cam dă la mălai l-o căpătat, da’ nu ştiu io biztoş. Aşe l-o poriclat
bătrînii uă nu ştiu cine, aşe o rămăs că „mălăieş”.
Apu ţ-oi spune. înde şideu aşe patru-cinci fete, şi dacă nu mereu pă cine
aşteptau, atunci să puneu şi strigau că „mă-ă-ă-lă-oeşu-u-u-u!” Atunci vine pă
cine-aştepta că o-auzît pă glas. Cînd ţ-o vinit pă cinea-i vrut, atunci n-ai mai
avut gînd dă strigate.
Tătă fata ş-o ştiut dătorie: Cînd trăje tacarăuu, atunce ficioru o luat fata care
i-o plăcut după cap şi u-o petrecut acasă.
5. Maria Netea (n. Petruşan, 1925)
Mălăieşu să ţine primăvara, cînd să tomne vreme înt-atîta că pute-i şide în
uliţă. N-o-amu, cînd să lăsa sara, ne strînjem fetele dîn uliţa noastă, apu ţînem
mălăieş. Horem şi strigam că „mălăieşu-u-u!” Ţivlem care cum putem, ş-audă
ficiorii că inde sîntem.
Mai dădămult înante căşilor ierau lăviţ, apu, ştii, tă’ cam acolo ne strînjem
inde or fost lăviţăle mai lunji şi avem şi loc şi ne jucăm. Cum fo’ şi lîngă Popuţa.
Şi cu mălăieşu tă’ cam aşe-o fost ca cu şezătoare. Cînd or trecut fetele dă
zece-doisprăzece ai or început şi umble toamna în şezătoare, apu primăvara la
mălăieş.
Dă cunoscut s-o cunoscut dîn văzute tînărime dîn sat, apu la mălăieş s-or şi
dat la voarbe…
La gazde perse că nu le plăce că făcem zoală mare, da’ dacă nu stricam nimica, nu zîceu nimica. Asta o fo’ suca, aşe-or făcut şi ii în tînăreaţa lor, că doară
nu noi am întălnit mălăieşu.
Ficiorii tă’ mai tîrzîu vineu oleacă, că ii mai nante-ş făceu lucru lor. Iera sară
amu cînd vineu ii. Da’ şi ii tăt în benz cutreierau satu.
Vine o bandă, şide cît şide, apu mere mai dăparte. Da’ ş-aşe o fo’ că mai
multe benz vineu d-odată.
Ficiorii nu pe strigau, că strîgat-am noi, aşe că şi ne-audă tăt satu.
Fost-or şi jocuri, tumna aşe ca-n şezători. Aşte tă’ cam aşe-or mărs că p-aţu-
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catele. N-o-amu, cu cine te-ai plăcut, cu acela te-ai ţucat mai mult, cu cine nu,
c-o-acela num te-ai făcut că te ţuci.
Cînd am auzît că traje tacarăuu, atunce noi, fetele, ne-am luat şi ne-am dus
acasă laolaltă. Numa care o-avut drăguţ o bătrălit c-on ficior, p-aciie ficioru
u-o petrecut acasă. Aşe zîcem, batăr că nu mult o trăbuit şi margă, că- n vecini
iera mălăieşu.
6. Rafila Crişan (n. Ruja, 1907)
Cînd s-or strîns mai multe fete şi ficiori ne jucam laolaltă şi iasta şi ciie. Jocu
»d-a coriga« aşe o fost că s-or strîns fetele aşe roată, apu on ficior s-o pus la
miljoc, ş-acela zice:
Roată, roată ş-o corigă,
l-o uală dă mămăligă!
Şi mămăliga îi cu lapte,
ş-o mîncăm atîte şapte!
Ficioru-ş aleje o fată, şi iei iară mere la loc. Pă care i-o plăcut u-o temat, pă
care nu i-o plăcut nu u-o temat.
Cînd ne-o fo’ d-ajuns, mai strîgam una-doauă, ap-apoi mai tăcem.
7. Eva Pătca (n. Avramuţ, 1920)
Fetele şi ficiorii s-o strîns roată, apu una îş lua zadie, o-nvîrte-aşe (arată), apu
o arunca după cap la care o vrut ie. Îl ţuca, apu iel mere iară cu zadie. Jocu aista
ş-amu să joacă, cu perina. Aşe cîntam şi ne jucam c-amu, numa nu cu cîrpuţa,
ce cu zadie. Noi aşe cîntam şi merem roată:
Perinuţa, perina,
perinuţa mea, uare
cine te-a ţuca,
perinuţa mea?
Da’ ţuca-m-a şi pă
mine, perinuţa me, cu
cine-am trîit io bine,
perinuţa me.
Iera o corigă mare, apu merem tă’ roată – d-acie-i zîcem că »d-a roata« –
ş-aşe.
(Materialul a fost preluat din volumul „Simpozion”, Giula, 1996, p. 59–70.)
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GHEORGHE PETRUJAN

Obiceiuri de iarnă la Aletea
– Carnavalul –
În Ungaria se sărbătoreşte Carnavalul, obicei care semnifică sfîrşitul
iernii şi debutul primăverii, începînd
din Evul Mediu, ca rezultat al unei influenţe în primul rînd germane.
Acest fapt este demonstrat de
etimologia cuvîntului maghiar „farsang” (carnaval) care provine din cuvîntul german „Vaschang”.
De Carnaval se leagă nenumărate
obiceiuri şi credinţe vrăjitoreşti pentru fecunditate.
Se organizau jocuri dramatice funerare care simbolizau sfîrşitul iernii, înmormîntarea ei. Tot în timpul
Carnavalului se caută să se respecte o
seamă de prescripţii şi se rostesc cuvîntări, saluturi, dorinţe de bine pentru
gospodari. Dramatizările erau jucate şi cu păpuşi din paie. Cel mai caracteristic eveniment al Carnavalului, atît la oraş, cît şi la sate este costumarea şi
mascarea, procedee cunoscute şi îndrăgite în Ungaria încă din sec. al XVlea.

Date istorice despre Carnaval
Despre obiceiurile Carnavalului din veacurile trecute avem foarte puţine
cunoştinţe: istoriile amintesc doar despre unele petreceri, dar fără a ne oferi
detalii despre caracterul acestora.
Referitor la Carnaval găsim numai date sumare. Timpul principal al petrecerilor apare deja în sec. al XV–XVI-lea cînd la curtea regală a fost ţinut
Carnavalul. În timpul domniei regelui Matei Corvin s-au organizat îndeosebi
petreceri mari, imitîndu-se îndeosebi obiceiurile din Italia. Astfel măştile au
fost aduse din Italia pentru curţile aristocrate. De altfel aceste măşti erau foarte scumpe şi greu de procurat. Ele constituiau în trecut şi un cadou de onoare.
Jocurile Carnavalului însă n-au supravieţuit în timpul campaniei turceşti.
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După unele însemnări, la curtea regelui maghiar Ludovic al II-lea, înaintea
tragediei de la Mohács, din anul 1525 a fost o petrecere, un banchet mare în
care au fost prezentate şi jocuri mascate. Într-adevăr, din sec. al XV-lea deja
găsim date şi despre Carnavalurile populare, care aveau multe puncte comune
cu carnavalurile aristocraţilor: se purtau măşti, se îmbrăcau costume şi haine
speciale, şi se consumau cantităţi mari de mîncare şi de băutură.
Începînd cu sec. al XVI-lea documentele în legătură cu Carnavalul au sporit. Din scrierile, cuvîntările unor predicatori, dar şi din partea unor personalităţi de cultură reiese că deşi sărbătorirea Carnavalului a fost interzisă populaţiei obiceiul a continuat să se răspîndească. Biserica nu a pus sub interdicţie
jocurile carnavalului ţinute de aristocraţi, ci şi-a ridicat cuvîntul împotriva
obiceiurilor poporului.
În sec. al XVIII-lea în mai multe localităţi, preoţimea catolică a încercat a
întrerupe, a împiedica, a desfiinţa obiceiurile legate de carnaval, dar nici cu
cel mare efort nu a reuşit. Izbînda acestor măsuri s-a limitat la o restrîngere
a zilelor de sărbătoare frenetică, aşa şi la Aletea, petrecerile s-au comasat în
ultimele 3 zile, dinaintea postului mare.

Înmormîntarea iernii la Mohács
E un fapt cunoscut că în Ungaria Carnavalul cel mai însemnat şi cu renume
e cel de la Mohács.
Originea şi data introducerii acestui obicei nu sînt cunoscute, probabil a
fost răspîndit de popoarele sudslave, dar în dezvoltarea acestuia au putut juca
un rol şi la alte popoare. Esenţa Carnavalului de la Mohács constă în înmormîntarea iernii, salutarea primăverii. Este sărbătoarea bucuriei, sărbătoarea
veseliei.
La ceremonia înmormântării iernii iau astăzi parte zeci de mii de oameni,
unguri şi străini deopotrivă, avînd astfel un rol important pentru turism.

Cum a ajuns Carnavalul la Aletea
Pe vremuri, de-a rîndul istoriei, comuna, azi oraş, Aletea a aparţinut judeţelor Zerind şi Arad. Din 1551 jud. Zerind intră sub ocupaţie otomană. În istoria
Aletei o cotitură a însemnat-o războiul de 15 ani (1501–1606). Probabil că cea
mai mare parte a împrejurimilor atunci depopulează. De aceea, în prima parte a sec. al XVIII-lea se impune colonizarea acestei părţi a Cîmpiei Ungare. În
acest timp, în 1724 şi 1744 baronul j. Gh. Harruckern aduce la Aletea germani
catolici, originarii din Gerolzhofer şi din apropierea localităţilor Wintuburg
şi Bamberg.
Aceşti germani catolici au adus cu ei o cultură bogată şi obiceiuri de seamă,
printre care a fost şi farşangul (carnavalul) care de fapt înseamnă perioada
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dintre Bobotează şi Miercurea Cenuşii, dar mai cu seamă ziua ultimă, ziua de
marţi din post, cînd s-a ţinut şi o defilare.
Însemnătatea celor 3 zile de post dovedeşte că înainte de războiul mondial
nu s-a lucrat, ba chiar şi în şcoli a fost introdusă o scurtă vacanţă. Adulţii au
îmbrăcat hainele de sărbătoare făcînd vizite la neamuri şi cunoscuţi, iar tinerimea a dansat, şi de duminică, deja au purtat la pălărie pană de fazan.
În cele 3 zile se pregătea un meniu alimentar specific şi anume: duminică se
servea carne de găină, luni carne de vită sau de porc iar în ziua de marţi era
obligatorie servirea cărnii de cocoş sau găină. În toate cele 3 zile se serveau
prăjituri, dar în ziua de marţi neapărat serveau gogoşi (dospite) şi sarmale.
Pe lîngă alimentaţia bogată care semnifica dorinţa de bunăstare, de a fi „om
bogat”, mai trăiau şi alte credinţe în legătură cu farşangul, de ex. în ziua de
marţi rămăşiţele de sarmale trebuiau date găinilor (păsărilor de curte), ca în
decursul anului să fie ferite de boli, capul cocoşului sau a găinii trebuie tăiat,
iar trupul să fie aruncat în curtea păsărilor de curte, acolo să se zvîrcolească
pe cît mai mare teritoriu, să stropească sîngele, ceea ce însemna că în decursul
anului găinile vor fi ouătoare şi nu vor muri, nu vor izidi; după unii, în ziua
postului de marţi trebuie sfărămat cucuruzul de semănat, iar orzul neapărat
trebuie semănat încă în ziua de marţi, căci astfel seminţele vor răsări mai
degrabă.
Alte interdicţii şi obiceiuri în legătură cu postu: în ziua de post nu e voie
să coci pîine, deoarece în familie va muri cineva; în tot postul nu e voie să se
fiarbă fasole, căci din această cauză în familie se vor răspîndi boli grave; în
ultimele 3 zile ale postului nu e voie să se coasă, că atunci peste tot anul nu
vor oua găinile.
În lăsatul postului, în ziua de marţi, se ţinea defilarea Carnavalului.
Carnavalul de demult, din anii de dinainte de 1945 se diferenţia de Carnavalul contemporan, adică după anii 1945.
Carnavalul e legat de data în care cade Miercurea Cenuşii, care, la rîndul
ei depinde de ziua Paştilor, despre care ştim că e o sărbătoare cu dată mobilă.
În ziua Carnavalului de demult, deci înainte de 1945, în ziua de marţi, satul
Aletea era împărţit în cinci direcţii de defilare, în fiecare direcţie pornea cîte o
grupă formată din prieteni. Cu ocazia Carnavalului, în cele mai multe cazuri,
aceste grupe erau pregătite, organizate cu grijă, aşa că fiecare grupă îşi avea
responsabilul necesar.
În dimineaţa zilei de marţi, în jurul orelor 8.00, cele 5 grupe se adunau în
cîrciuma, mai tîrziu la casa aceea în care se întruneau şi cu ocazia unor baluri.
Aici aduceau măştile unde le îmbrăcau, iar după defilare tot aici se întorceau
şi dezbrăcau măştile.
Participarea la defilarea Carnavalului era rezervată numai şi numai bărbaţilor. Feciorii şi fetele nu puteau participa la această defilare pentru ei era
interzis de a lua parte activă la Carnaval.
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Îmbrăcămintea mascaţilor în general era compusă din haine de femeie. Cu
masca costumaţii îşi ascundeau ochii, să rămînă necunoscuţi.
Pe timpul defilărilor la casele cu fete mari erau pregătite deja dospitele, aşteptau venirea mascaţilor. Carnavalul se desfăşura întotdeauna după o ordine
tradiţională. Între orele 9-10 unele grupuri porneau deja pe direcţia hotărîtă
anterior.
În mijlocul grupului mascat era o trăsură în care se adunau cele donate din
partea publicului şi adunate de la case, şi pe care erau aşezate păpuşile, adică
părechea „Hansl” şi „Gretl”, care să învîrtea în continuu. Aceste păpuşi simbolizează la Aletea faptul că popularea, colonizarea cu germani a localităţii a
avut două etape.
În fruntea defilării mergeau 2-4 călăreţi îmbrăcaţi în costume naţionale.
Urma o trăsură cu 2-4 cai, care era transformată într-o cîrciumă, la masă
aveau loc 4 bărbaţi, ei jucau cărţi şi între timp beau vin, din cînd în cînd, din
glume se şi certau. Tot pe această trăsură era aşezat un butoi în care se turna
vinul adunat de la case. Aici era şi un instrumentist care cînta în continuu
altul la acordeon. Mascaţii de pe lîngă trăsură făceau glume, pentru distracţia celor adunaţi de-alungul uliţelor tineri, bătrîni deopotrivă. Era sărbătoare
pentru toată populaţia, se adunau şi din satele din apropiere.
De menţionat e că la pălărie, cu ocazia Carnavalului toată lumea purta o
pană de fazan sau de cocoş tăiat în ziua de marţi, care pe lîngă dospite, şi pana
aceasta era o tradiţie, un însemn al Carnavalului.
Într-una din mîini, mascaţii duceau un ulcior sau o cană cu vin, în cealaltă
mînă o frigare. Mascaţii din ambele părţi a trăsurii se opreau pe la case zicînd
versuri glumeţe.
Atunci fata mare sau găzdoaia casei împărţea dospite, iar stăpînul turna vin
în cana mascaţilor.
În convoi au urmat cei care purtau măşti, costume, piei de lup, de urs, costume de hornar, ţigancă şi cei care suflau şi băteau cu toaca.
Mascaţii aveau datoria să atragă populaţia la Carnavalul adevărat, la nebunii, la glume. Iar cînd defilarea ajungea la vreo răscruce de drum, toată lumea
dansa şi petrecea cu voie bună, mascaţii fugeau după copii, dar mai ales după
fete.
În urma defilării a mers un tînăr fără mască, pognind din bici, suflînd în
corn şi astfel toată defilarea se transforma într-o turmă de animale domestice.
Defilarea plină de larmă, plină de voie bună în orele de după masă a luat
sfîrşit. Participanţii mascaţi s-au întors la locul de pornire şi-au îmbrăcat hainele de fiecare zi şi s-au dus spre case la odihnă, deoarece seara, cu familia se
pregătesc să ia parte la balul cu merinde. Trebuie să ştim că defilarea spectaculoasă a Carnavalului din trecut, între cele două războaie mondiale nu s-a mai
ţinut, chiar după al II-lea război mondial numai în anul 1960 a fost organizat
într-o formă reînoită, de un locuitor şvab, Tueszi Ferenc cu soţia Zietler Teréz,
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pe atunci în vîrstă de 65, respectiv 61 de ani. Dînsul a fost poştaşul satului şi
pe căruţa poştei, cu care a transportat pachetele de la tren la poştă, a montat
roata cu cele două păpuşi. Aşa se face că la Aletea Carnavalul a redevenit tradiţionalul spectacol ramificat, multicolor şi variat.
Totuşi, în trăsăturile caracteristice ale reînoitei tradiţii, găsim anumite
schimbări.
Temele, motivele de bază ale Carnavalului au rămas şi pe mai departe, dar
cîteva semne distinctive au dispărut, în locul lor au fost introduse elemente şi
motive noi.
A rămas mîncarea abundentă, obiceiul tăierii cocoşului sau a găinei, purtarea penei de fazan sau de cocoş, s-a păstrat şi defilarea. Dar pe cînd în trecut defilarea pornea pe mai multe grupe, astăzi este compactă, într-o singură
grupă. Defilarea carnavalului şi pe mai departe porneşte pe muzica orchestrei
de fanfară, dintr-un loc anumit (de la casa lui Tueszi Ferenc bácsi, mai tîrziu,
după moartea acestuia, de la casa lui Gheorghe Gál iar mai apoi de la Căminul cultural). Produsele adunate nu se mai consumă la casa sau la circiuma
de unde a pornit alaiul, ci la balul cu merinde organizat seara la Căminul
cultural, unde are loc şi balul mascat care încheie petrecerea. Mascaţii comici
într-un mod solemn intră în sala de bal. Ei sînt protagoniştii deschiderii balului cu merinde.
La miezul nopţii toată lumea se demaschează, urmează cunununia parodică a unei perechi de logodnici. Ani de rîndul cununia o „oficiază” Gheorghe
Bágy şi Gheorghe Gál, îmbrăcaţi în haine de popă ortodox.
Pe lîngă toate acestea e de menţionat că astăzi, Carnavalul de la Aletea nu
e cel de demult, e mai puţin spectaculos, mai sărac din cauza unei pauze din
timpul războiului mondial, cînd majoritatea populaţiei aletene s-a schimbat.
Şi deoarece coloniştii noi astfel de tradiţii, obiceiuri nu au adus cu ei iar locuitorii aleteni nu au avut unele legături, nici în trecut, nici în prezent cu astfel
de localităţi unde să fi fost cunoscute obiceiurile de carnaval, multe elemente
au fost date uitării.
Carnavalul contemporan e organizat de Căminul cultural, de Gheorghe
Gál, de Ecaternia Topa şi patronul Balázs Imre. E sărbătoarea tuturor aletenilor, indiferent de naţionalitate.

Cîteva concluzii despre carnavalul de la Aletea
Din obiceiurile trecute lipseşte de ex. lupta simbolică dintre iarnă şi primăvară, precum şi scenele destinate asigurării unei sănătăţi trainice omului prin
lovitul cu băţul, cu mănuchi de nuiele (de salcîm) sau alte obiecte.
Nu ne mai întîlnim nici cu momentul de rămas bun al Carnavalului şi cele
două păpuşi simbolice lipsesc şi ele. Cu toate că azi numărul şvabilor din Aletea a scăzut, totuşi aceste tradiţii carnavaleşti trăiesc şi pe mai departe. Per-
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sistenţa lor se datoreşte faptului că atît românimea şi ungurii din loc, cît şi
coloniştii noi veniţi s-au alăturat mereu acestui obicei. Caracteristicilor din
tradiţiile şvabilor de Sud şi de Vest li s-au alăturat obiceiurile altor popoare
(naţionalităţi) legate de sărbătorirea începutului de primăvară. Deşi Carnavalul la Aletea şi-a pierdut simbolurile şi destinaţia primordială, elementele
păgîne împletite cu cele ale unui creştinism primitiv, el rămîne o sărbătoare
interesantă care constituie o faţetă interesantă a acestei localităţi din Ungaria,
în care trăiesc şi români. Sărbătoarea a fost de-a lungul timpului paşnică şi
comună. Un rol important l-a avut colectarea donaţiilor constînd în mîncare
şi băutură. În special e vorba despre cei mai săraci care n-aveau posibilităţi să
adune cele necesare pentru o petrecere.
Carnavalul contemporan a devenit o marcă a oraşului Aletea şi sperăm că
se va menţine şi pe viitor.
(Materialul a fost preluat din volumul „Simpozion”, Giula, 1999, p. 197–203.)
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ANA HOŢOPAN

Convieţuirea la Cenadul Unguresc
Obiectul acestei lucrări, cum rezultă chiar din titlul ales, îl constituie
convieţuirea într-o localitate cu populaţie mixtă.
Comunitatea mixtă o formează locuitorii unei aşezări, Cenadul Unguresc, situată în zona de întîlnire a trei
culturi: maghiară, sîrbă şi română.
Aflată pe teritoriul Ungariei, localitatea este la fel de apropiată de frontierele de stat ale Ungariei cu România
şi Serbia. Structura etnică a populaţiei
din Cenadul Unguresc, formată din
unguri, români şi sîrbi, se explică, cel
puţin într-o anumită măsură, prin
poziţia geografică pe care o ocupă.
Din această prezentare, foarte sumară, rezultă cîteva caracteristici importante ale populaţiei din Cenadul Unguresc, între care vom reţine: structura
de comunitate mixtă, şi legat de aceasta, existenţa unui pluralism cultural
în interiorul aceleiaşi aşezări. Pe de altă parte, prin faptul că trăiesc într-o localitate situată dincolo de frontiera de stat, românii din localitate capătă toate
atributele unui grup etnic minoritar şi izolat. Amintind aceste caracteristici,
asupra cărora voi reveni în lucrare, am căutat, de fapt, să motivez interesul pe
care-1 presupune tema fixată.
Scopul cercetării a fost de a căuta răspunsul la cîteva întrebări pe care le-am
considerat importante:
– Ce se întîmplă într-o comunitate mixtă, deci în condiţiile unui pluralism
cultural, cu idiomul (grai, limbă) unui grup etnic minoritar şi izolat?
– Care este relaţia în care intră modelele culturale ale unor grupuri etnice
diferite, atunci cînd devin elemente componente ale unei singure formaţii sociale?
– Ce se întîmplă cu obiceiurile, considerate ca acte de comunicare, în condiţiile aceluiaşi pluralism cultural, care implică şi pluralism lingvistic?
Opresc în acest punct seria întrebărilor, care, sper, conturează suficient de
clar scopul urmărit.
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În prezent, Cenadul Unguresc are 1800 de locuitori, dintre care 1467 sînt
unguri, 230 români şi 103 sînt sîrbi. Locuitorii sînt nu numai de naţionalităţi
diferite, ci şi de confesiuni diferite. În sat sînt patru biserici: o biserică ortodoxă română, o biserică ortodoxă sîrbă, o biserică reformată şi una catolică.
Cei mai vechi locuitori ai localităţii sînt sîrbii şi românii. Cele două naţionalităţi au trăit împreună fără mari neînţelegeri. Ceea ce a grăbit apropierea
dintre cele două grupuri etnice a fost viaţa religioasă de cult ortodox şi rolul
jucat de biserică. Documentele din Arhiva Vicariatului consemnează faptul că
locuitorii aveau, încă din 1774, biserică proprie. Această primă biserică a fost
construită, se pare, prin efortul reunit al românilor şi sîrbilor imediat după
stabilirea primilor locuitori pe teritoriul aşezării.
În ceea ce priveşte limba serviciului divin, încă de la început a existat practica ca într-o duminică să oficieze preotul român, iar în cealaltă duminică să
oficieze preotul sîrb, ecteniile fiind rostite alternativ, una în româneşte, cealaltă sîrbeşte. Răspunsurile de la strană erau date la fel, în româneşte sau în
sîrbeşte.
Cu timpul, biserica veche devenind neîncăpătoare, românii şi sîrbii au hotărît, în 1808, să înceapă lucrările de ridicare a unei noi biserici, ceea ce dovedeşte că relaţiile dintre cele două grupuri etnice erau bune. Concomitent cu
ridicarea noului lăcaş de cult, s-a pus temelia unei şcoli confesionale, în care
se preda atît în limba română cît şi în limba sîrbă, luînd naştere astfel Şcoala
mixtă sîrbo-română.
Cu timpul, grupul etnic român a devenit mai numeros şi, ca urmare, importanţa sa a crescut, dînd naştere unor conflicte de autoritate între grupul
locuitorilor români şi cel al sîrbilor. În anul 1864, după ce s-a reînfiinţat Mitropolia Ardealului, s-a produs despărţirea Bisericii Ortodoxe din Transilvania de Mitropolia Sîrbă din Karlovitz. În această împrejurare, în chip firesc,
comunităţile religioase româneşti s-au despărţit de cele sîrbeşti, trecînd sub
conducerea Mitropoliei Ardealului. Românii din Cenadul Unguresc, achitînd
o anumită sumă de bani sîrbilor, au cumpărat biserica, iar sîrbii şi-au construit o altă biserică, chiar în spatele celei vechi. Faptul că biserica veche a rămas
românilor, demonstrează că românii erau într-un număr mai mare şi că aveau
posibilitatea de a răscumpăra partea ce revenea comunităţii sîrbeşti.
Ca urmare a acestei separări a vieţii religioase, biserica, prin intermediul
preoţilor, a început să manifeste o ostilitate tot mai mare faţă de căsătoriile
mixte, pe care le împiedica pentru a-şi păstra credincioşii, deoarece, în cazul
căsătoriilor mixte, soţia adopta forma de cult a soţului. Dacă o femeie româncă se căsătorea cu un sîrb, nu mai avea voie să meargă la biserica românilor,
iar copiii cărora le da naştere erau botezaţi şi înscrişi în matricolele bisericii
sîrbeşti. În mod asemănător se proceda şi în caz invers.
Cimitirul a rămas comun pînă în anul 1911, cînd fiecare biserică a întemeiat
un cimitir aparte.
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Pămînturile fertile din zonă au atras mulţi unguri. Noii veniţi s-au stabilit
în sat unde, o vreme, lucrau ca argaţi sau zilieri. Pe măsură ce se înstăreau, îşi
ridicau locuinţe la marginea satului, dar ca slugi sau ca simpli chiriaşi puteau
locui şi la sălaşe. Cînd situaţia lor a devenit mai bună, în jurul anului 1900,
şi-au ridicat propria lor biserică, Biserica Reformată. Alţi unguri, de religie catolică, au reuşit să-şi construiască o biserică proprie abia în anul 1940. Fiecare
biserică avea o şcoală proprie, cu o singură sală de clasă.
Din documentele păstrate rezultă că, în 1920, Cenadul Unguresc avea 2981
de locuitori, dintre care: 1442 români; 842 unguri; 610 sîrbi, ceilalţi fiind de
alte naţionalităţi. La numai 21 de ani aspectul compoziţiei etnice era următorul: numărul ungurilor a crescut de la 842 la 1534; numărul românilor a
scăzut de la 1442 la 734, iar a sîrbilor de la 610 la 231. Depopularea satului de
către băştinaşi se datora în bună parte crizei economice din perioada interbelică, precum şi faptului că mulţi ţărani au părăsit satul pentru a merge la oraş,
unde se angajau ca muncitori.
Schimbările care s-au produs în structura etnică a aşezării au fost corelate
cu schimbări la fel de spectaculoase la nivelul formelor culturale.
La ora actuală, Cenadul Unguresc este o aşezare care prezintă numeroase
valenţe de tip urban. Consecinţele acestei situaţii sînt numeroase: din interiorul locuinţelor a dispărut mobilierul tradiţional şi, totodată, au dispărut
multe dintre tehnologiile tradiţionale de pregătire a unor obiecte şi produse
de uz curent. Procesul de urbanizare a determinat schimbări importante în
viaţa culturală a satului – numeroase instituţii tradiţionale au dispărut sau
şi-au diminuat importanţa, cedînd locul unor instituţii noi, cel mai simplu
exemplu pe care pot să-l dau este înlocuirea jocului prin discotecă. Nu este
vorba, însă, numai de înlocuirea unei forme culturale tradiţionale cu o formă
culturală modernă, ci şi de schimburi de funcţie şi, totodată, de un proces de
deritualizare a vieţii. De remarcat este faptul că în zilele noastre, dat fiind că la
biserica sîrbească doar odată pe lună, credincioşii sîrbi participă în restul duminicilor la liturghia românească. Aici amintim că românii şi sîrbii vorbeau
atît româneşte cît şi sîrbeşte şi bine-nţeles toţi vorbeau ungureşte.
Revenind la istoricul aşezării şi la datele consemnate de documente, nu putem face abstracţie de semnificaţiile cifrelor. O primă observaţie pe care o putem formula, ar fi cea referitoare la instabilitatea populaţiei şi la modificarea
raporturilor de pondere şi importanţă a grupurilor etnice componente. Populaţia aşezării, încă de la constituire, s-a confruntat cu o problemă importantă,
aceea a echilibrului dintre un grup etnic majoritar şi grupurile minoritare,
sub aspect numeric. Raportul dintre grupurile etnice ale aşezării, împărţind
un teritoriu comun, s-a modificat de cîteva ori în timp din diferite motive.
Grupurile majoritare ale sîrbilor şi românilor s-au diminuat în timp, devenind minoritare numeric. Pe de altă parte, grupul maghiar, iniţial minoritar
numeric în structura aşezării, a devenit tot mai puternic, ajungînd să joace
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un rol tot mai important în viaţa aşezării. Schimbarea raporturilor de pondere numerică a avut drept consecinţă, în planul vieţii culturale, procese de
marginalizare şi readaptare a grupurilor minoritare la noile condiţii de viaţă.
Schimbările survenite, mai ales în perioada care a urmat după cel de-al doilea
război mondial, sînt însă mai dificil de urmărit, deoarece nu sînt legate numai
de modificarea unui raport cantitativ între grupuri, ci şi de raportul dintre
sat şi oraş, de procesul de urbanizare a satului, din ce în ce mai puternic în
această perioadă.
Este greu să stabilim în ce măsură disoluţia sau modificarea unor forme
culturale s-a datorat schimbării locului pe care grupul etnic îl deţinea în viaţa
satului sau procesului de urbanizare, pe seama căruia trebuie să punem, cel
puţin într-o bună măsură, schimbările intervenite în mentalitatea locuitorilor. Procesele, pe care le considerăm complementare, au efectuat însă viaţa
culturală a localităţii cercetate, determinînd schimbări importante în întreaga
viaţă tradiţională.
Convieţuirea românilor cu sîrbii, în primul rînd, a rezultat o seamă de influenţe interetnice. Însă limba locuitorilor din Cenad, viaţa religioasă, organizată în jurul a patru biserici distincte, obiceiurile vieţii de familie, credinţele,
literatura orală etc., constituie o dovadă a faptului că, multă vreme, grupurile
etnice ale aşezării şi-au păstrat identitatea. La această identitate au contribuit
mai mulţi factori, primul este endogamia locală.
Arhivele bisericilor, ca şi tradiţia orală a satului, atrag atenţia asupra faptului, că multă vreme, în Cenadul Unguresc nu putem vorbi decît despre o
endogamie locală pe care, aşa cum am văzut, chiar biserica era interesată să o
menţină pentru a nu-şi pierde credincioşii. Endogamia locală a fost motivată
şi de situaţia materială înstărită a localnicilor autohtoni. În cazul căsătoriilor,
cu preponderenţă în această pătură socială, cuvîntul hotărîtor îl aveau părinţii, care hotărau în privinţa noului membru al familiei şi printre argumentele
ce le aduceau, era, în primul rînd starea lui/ei materială. Preferau, totuşi, să fie
de aceeaşi naţionalitate. În caz că aceste condiţii nu se îndeplineau, se realizau
căsătorii mixte între români şi sîrbi, unde juca, de asemeni, un rol hotărîtor
starea materială a indivizilor. Aici amintim că pînă în perioada interbelică nu
putem vorbi despre căsătorii mixte între români, sîrbi şi unguri.
Al doilea factor era limba vorbită îngrijită. Numărul mare de ţărani înstăriţi precum şi apariţia a unei pături de aşa-numită burghezie rurală, care
îşi trimiteau copiii la şcoală, sau chiar la şcoli medii. Trebuie amintit că, în
majoritatea satelor populate de români, copiii erau scoşi de la şcoală imediat
ce ştiau să scrie şi să citească, adică nu urmau decît cel mult două sau trei clase
şi acelea cu mari întreruperi, deoarece erau daţi de mici slugi la familii mai
înstărite, de obicei la unguri. La Cenadul Unguresc nu era nevoie de aşa ceva,
oamenii erau îndeajuns de înstăriţi ca să nu fie nevoie de ieşirea copiilor din
sat. În şcoală predarea în limba română se făcea de către profesori români,
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astfel limba română a evoluat satisfăcînd necesităţile de comunicare. Tinerii
plecaţi la studii medii, în marea lor majoritate se întorceau în comună, lucrînd şi pe mai departe pe moşia familială. Şi aceste motive au contribuit ca
românii, care mai vorbesc şi azi limba lor natală, să vorbească o limbă corectă,
apropiată de cea literară.
Un al treilea factor în menţinerea identităţii a fost religia ortodoxă, care
şi-a impus modul ei de interpretare şi de efectuare a unor obiceiuri, în primul
rînd în cele calendaristice şi cele de familie. Religia comună şi faptul că o
singură biserică a servit mult timp ca lăcaş de cult la ambele naţionalităţi a rezultat apropierea celor două culturi tradiţionale, însă nu le-a unit. Astfel, cercetînd obiceiurile româneşti şi sîrbeşti din această localitate, putem constata
că cele mai multe obiceiuri se aseamănă, au multe elemente în comun, dar în
acelaşi timp se şi deosebesc între ele. Deşi unele sărbători sînt aproape identice, influenţate de una sau de cealaltă cultură, nu putem vorbi despre o cultură
tipic cenădeană, chiar şi în cazurile cînd obiceiul este identic, ca de ex.: Paştile
morţilor, căci românii folosesc limba română, iar sîrbii limba sîrbă, precum şi
faptul că sîrbii unele sărbători calendaristice, cum e de ex.: Crăciunul şi Sfîntul Ioan Botezătorul (Bobotează), le sărbătoresc după calendarul vechi, adică
la 6-7 ianuarie iar Sfîntul Ioan Botezătorul la mijlocul lui ianuarie. Acele mici
nuanţe, cum ar fi de pildă cununa împletită din salcie în Duminica floriilor,
sau de Ispas, care la români era aruncată la animale, iar la sîrbi era atîrnată de
uşa de la intrarea în casă, nu fac decît să întărească conştienţa de apartenenţă
la un anumit grup etnic. De multe ori în timpul anchetei de teren, informatorii făceau distincţie clară, dînd o importanţă anume la aceste deosebiri zicînd:
„noi nu făceam aşa, asta făceau numai sîrbii sau ungurii”.
Un al patrulea motiv ar fi sărbătorile. Viaţa cotidiană este ordonată de imperativele îndeplinirii unor activităţi zilnice – îngrijirea vitelor şi a păsărilor,
munca la cîmp, muncile din gospodărie etc. Succesiunea acestor activităţi cotidiene impunea un anumit ritm al vieţii pe care, periodic, îl întrerupeau zilele
de sărbătoare. Sărbătoarea este întîmpinată cu o deosebită atenţie, inclusiv
sărbătoarea săptămînală, ziua de duminică, deoarece îşi are explicaţia în trăirile specifice pe care le stimulează, pentru că „sărbătoarea” numeşte nu numai
un interval de timp resimţit a fi diferit de timpul comun, ci şi o stare a celor ce
trăiesc sărbătoarea. Sărbătoarea cuprinde manifestări ce-i sînt specifice, suspendînd viaţa obişnuită prin acte de solemnizare şi ritualizare, prin evaziune
într-o altă lume, a purităţii. Tocmai de aceea sărbătoarea trebuie respectată
de întreaga comunitate indiferent că e o sărbătoare legată de cultura etnicului
român, sîrb sau maghiar. Localnicii din Cenadul Unguresc, chiar dacă nu ţin
sărbătorile etniilor conlocuitoare cu aceeaşi amploare ca pe ale lor, se feresc de
săvîrşirea muncilor mai grele – precum de muncile agricole sau gospodăreşti.
Începînd cu descrierile perioadei romantice, sărbătoarea a fost prezentată
ca o instituţie culturală pe care o defineşte, în primul rînd, nota de festiv, nu-
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mind comportamente diferite de cele cotidiene. Rostul acestei instituţii, de o
mai mare complexitate, rămîne şi acela de a reface, periodic, unitatea grupurilor etnice care, în intervalul sărbătorii, prin „adunare”, îşi refac fiinţa colectivă, neutralizînd tensiunile şi conflictele acumulate în cotidian între indivizi.
În cele ce urmează aş dori să dau cîteva exemple care ilustrează caracterul
comun şi influenţele interetnice ale naţionalităţilor conlocuitoare.
Sărbătoarea Paştelui, de exemplu, la popoarele creştine aminteşte şi, totodată, celebrează evenimentele legate de moartea şi învierea lui Isus. Deosebirea apare la nivelul obiceiurilor, precum în a doua sau a treia zi de Paşti,
la unguri se practică obiceiul udatului. Udatul ilustrează, de fapt, un cult al
fertilităţii, fiind aplicat în primul rînd tinerelor fete şi femei. Obiceiul udatului
era cunoscut şi practicat şi de românii şi sîrbii din comună, însă nu la Paşti
ci de Sînjorj (SF. Gheorghe). Cetele de flăcăi români şi cetele de flăcăi sîrbi
mergeau pe la casele fetelor de măritat şi acolo, la fîntînă, le stropeau cu apă.
Feciorii mergeau pe la casele fetelor de multe ori cu muzicanţi, iar după ce fetele erau ude-leoarcă, se mai şi încingea jocul. Diferenţa între cetele de flăcăii
români şi sîrbi era doar că românii mergeau cu muzicanţi care cîntau la vioară, iar sîrbii cu muzicanţi care cîntau la tamburină; primii jucau „româneşte”,
ceilalţi sîrbeşte etc.
Mîncăruri specifice de sărbătoare la unguri erau şunca şi ouăle roşii. La
români nu se consuma şuncă. La sîrbi şuncă se consuma numai în dimineaţa
Paştelui. Mîncărurile specifice românilor erau: supa de găină, de curcan, tocana de miel sau de porc şi colacul împletit. Cultul colacului împletit şi ornamentat era cunoscut şi practicat şi de sîrbi, avînd multiple simboluri. Atît la
sîrbi, cît şi la români era obiceiul ca în după-masa zilei de duminica Paştilor,
copiii să-şi viziteze naşii, ducîndu-le acestora mici cadouri, care constau mai
ales din bucate: prăjituri şi băutură. Obiceiul nu este cunoscut de ceilalţi români din Ungaria, însă la sîrbi este practicat pe întregul teritoriu, ba chiar şi
la cei din Serbia.
Duminica Floriilor este deosebită datorită unui frumos obicei comun. Curatorul parohiei procura dinainte crengi de salcie şi salcie înflorită. Înainte de
a merge la biserică, oamenii mergeau la casa curatorului după salcă. Cu aceste
crengi mergeau în procesiune printr-o anumită parte a satului. Împreună cu
membrii adulţi ai familiilor mergeau şi copiii. Băieţii aveau crenguţele frumos
împodobite cu panglici şi clopoţei. în timpul procesiunii, oamenii intonau
cîntece bisericeşti. După slujba din biserică, fiecare ducea acasă aceste crengi
de salcie sfinţită. La sîrbi, crenguţele erau atîmate la uşa intrării şi erau ţinute
acolo tot anul, iar la români erau imediat date la animale ca să le mănînce.
În sfera obiceiurilor populare legate de anumite zile calendaristice, au avut
un mare rol şi merele de Sfîntul Petru şi Pavel. Sîrbii din comună legau şi cîteva dintre aceste mere în cununile de Sînziene, agăţîndu-le pe pereţii caselor.
Românii considerau că aceste mere nu pot fi tăiate cu cuţitul, ci numai muş-
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cate. Se credea că mărul de Sînt Petru şi Pavel tăiat cu cuţitul aduce grindină.
Obiceiul de a ospăta sufletele morţilor şi întîmpinarea lor cu pomeniri bogate este cunoscut de întregul popor român şi este ţinut în Săptămîna Patimilor în Joia mare. Românii şi sîrbii din Ungaria îşi amintesc de morţii lor în
prima săptămînă de după Paşti, în ziua de luni. De remarcat este că la românii
şi sîrbii din Cenadul Unguresc, precum şi din Bătania, acest obicei se ţine a
doua zi de Paşti, deci luni, şi se numeşte „Păştiţă”, iar în celelalte localităţi
româneşti Paştile Morţilor. De altfel, obiceiul la ambele etnii se desfăşoară
şi azi la fel, în paralel. Între cele două cimitire este o distanţă de 100 de metri.
În cazul în care preotul român era bolnav sau avea altă treabă, ceremonia,
atît la români cît şi la sîrbi, era ţinută de preotul sîrb, deoarece vorbea bine
româneşte. Obiceiul se desfăşoară în felul următor: dimineaţa se face slujbă la
biserică, iar după amiază, la ora două cînd încep să bată clopotele, toată lumea
merge la cimitir ducînd ouă roşii, colac şi vin. Preotul ţine slujba morţilor,
apoi sfinţeşte mormintele vechi şi pe cele noi, ale familiilor prezente. Preotul
rosteşte pomelnicul (lista cu persoanele decedate) fiecărei familii aflate în cimitir. Ouăle roşii, colacul şi vinul se aşează pe mormînt, o parte se dă peste
mormînt ţiganilor, de pomană, după ce, cu puţin vin, bărbatul a făcut cruce
pe mormînt. Din alimente primea într-o „gărăboaie” (coş) cîteva ouă şi preotul şi cîntăreţii. Familiile vorbesc despre cei duşi cu regret. Din mîncărurile şi
băuturile duse în cimitir nu se lasă pe morminte decît un ou sau două.
Cercetînd acest obicei – care în zilele noastre se ţine în paralel cu sărbătorirea zilei morţilor la 1 noiembrie – putem observa rolul important al obiceiurilor bisericeşti în păstrarea tradiţiilor populare.
De remarcat este obiceiul Crăciunului, deoarece în desfăşurarea ritualului
putem constata multe elemente de provenienţă sîrbă, neîntîlnite la românii
care n-au convieţuit cu sîrbi, mă gîndesc în primul rînd la „Măturatul Crăciunului”. În ajunul Crăciunului gazda casei a adus paie în casă şi le împrăştia
peste tot. Sub masă a pus într-un coşuleţ fîn, cucuruz şi grîu. Cînd intra înăuntru cu paiele a zis: „Bună seara lui Crăciun,/ Că-i mai bună la ajun,/ Că-i
cu miei şi cu purcei…” Şi a aruncat patru nuci în fiecare colţ al camerei, şi şi-a
făcut cruce. În zilele noastre s-a păstrat doar punerea coşuleţului încărcat sub
masă.
A doua zi de Crăciun, noaptea, gazda mătura Crăciunul. Paiele ce au fost în
casă le ducea sub animalele de pe lîngă casă. Unde erau fete de măritat, acolo
mergeau feciorii cu muzicanţi să „măture Crăciunul”.
La Cenadul Unguresc era cunoscut şi obiceiul colindatului (azi nu e practicat deloc), care era practicat atît la sîrbi cît şi la români, întotdeauna de către
copii. Copiii români, cîte doi sau în cete mai numeroase, mergeau din casă-n
casă la toţi românii precum şi la familiile mixte, însă niciodată la familiile
sîrbe sau maghiare. Copiii sîrbi la Crăciunul sîrbesc procedau la fel, mergeau
numai la familiile sîrbeşti sau mixte.
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De observat este că în ceea ce priveşte întregul repertoriu literar, la toate
obiceiurile de peste an şi la cele familiare, s-au păstrat în forma lor moştenită,
fără să sufere vreo modificare pe parcursul anilor. De exemplu, sînt cunoscute
şi azi colindele laice arhaice care au asemănări însemnate cu cele cunoscute în
România, iar colindele religioase sînt cele create şi aduse de însăşi Biserica Ortodoxă Română. Nicăieri nu am găsit influenţe interetnice în acest domeniu.
Nu se întîmpla ca în cadrul obiceiurilor rituale să se amestece repertoriul literar a celor două culturi, chiar dacă ele erau cunoscute de toţi membrii lor. Alta
era situaţia în cazul cîntecelor lirice, care după caracterul şi funcţia lor sînt
mai expuse inovaţiei, se poate observa influenţa cîntecelor populare sîrbeşti,
cu tărăgănările lor caracteristice, ca de exemplu în „Lelea dunăreană”. Influenţe interetnice putem remarca şi în cazul strigăturilor, deoarece aceste forme
ale liricii populare au fost interpretate în timpul dansului, deoarece „jocul” în
multe rînduri era organizat împreună. Aici, de regulă, se juca un rînd de dans
românesc, după care urma un rînd de dans sîrbesc, la fel se proceda şi în cazul
nunţilor mixte, deşi întregul ceremonial se desfăşura după obiceiul mirelui.
În concluzie, putem constata că etnicul sîrbesc şi cel românesc şi-au păstrat
multă vreme identitatea. Acest lucru se petrece în continuare, în ciuda faptului că au acelaşi cult, au existat permanent interferenţe culturale şi tradiţionale, şi au o convieţuire multiseculară.
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MARIA GURZĂU CZEGLÉDI

Vasile Gurzău
(1898–1980)
– 100 de ani de la naşterea povestitorului –
Cu un secol în urmă, la 16 martie
1898 într-o căscioară din localitatea
Micherechi a văzut lumina vieţii – fiul
Sofiei Iahuţău şi al lui Mihai Gurzău –
Vasile Gurzău.
Familia se trage dintr-o pătură de
ţărani săraci de origine română şi de
religie ortodoxă. Tatăl povestitorului
de mai tîrziu trudea ca slugă pe moşiile grofului Săntha din Giula pentru asigurarea pîinii de toate zilele a
celor şapte copii. Vasile a făcut şcoală
doar în 3 ierni, deoarece din primăvară pînă-n toamnă trebuia să lucreze ca paznic de cîmp ori ca ciobănaş,
pentru a întregi venitul sărăcăcios al
familiei. Despre şcoala de atunci nu a
avut amintiri prea senine. Deseori zicea „Cînd am fost io mic, dascălu Gîrdan
o fost Dumnezău satului, şi-n loc dă şi ne-nveţe din bucvar ne bate, atît’e körmös ne dăd’e dă abd’e am aşteptat şi merem cătă casă”. Devenind mai mărişor
s-a făcut argat pe moşia din Vărşand a lui Tisza István. Înainte de a face serviciul militar a slujit la groful Almássy şi la moşierul János Sántha.
La vîrsta de 18 ani, în anul 1916 a început serviciul militar. A luptat în primul război mondial ajungînd în Italia şi Galiţia. Anii cătăniei au fost determinanţi în formarea de povestitor a tînărului, deoarece în serile lungi petrecute
în dormitor, soldaţii îşi petreceau timpul cu poveşti. Înainte de-a adormi, cel
ce avea chef de a povesti striga în gură mare „ciont”, iar ascultătorii răspundeau „leves” (conform unui obicei din cazărmile din fosta Austro-Ungarie).
După sfîrşitul războiului s-a reîntors în satul său natal, iar în anul 1920 s-a
însurat cu o fată de ţărani, cu Floarea Iova. A moştenit de la tatăl său cîteva
iugăre de pămînt, a închiriat un sălaş şi a depus toate eforturile pentru întemeierea noului cămin. Din această căsnicie s-au născut 3 copii, doi băieţi şi o
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fată. După colectivizare, ca şi ceilalţi consăteni a lucrat la cooperativa agricolă
din Micherechi. Lucrătorii se trăgeau cu plăcere lîngă el, fiindcă în timpul
muncii povestea în continuu întîmplări vesele, presărate cu umor şi cu un stil
individual. Şi în anii bătrîneţii a rămas aceeaşi fire veselă, om harnic, cu mişcări sprintene, zicînd: „Munca îi on rai. Dacă faci, ai.”
În viziunea lui „norocul” era atotstăpînitorul soartei şi al fericirii omului.
Această forţă, cu legile ei care se sustrag înţelegerii, triumfa asupra raţiunii.
N-am să uit niciodată povestirea în care „Mintea şi Norocul” apar personificate.
„Odată Mint’e cu Norocu or mărs laolaltă p-on drum. Numa că în vremile
acile drumurile nu ierau aşa lat’e, ierau strînt’e. Mereu-mereu şi să mai ocoşeu,
pînă cînd o dată or văzut că vin’e cu ii în faţă o cociie cu cai.
Mint’e dăloc o zîs cătă noroc:
– Da, las-o amu, că doară vede-nel (o zîs Norocu)
Mint’e ce-o făcut că s-o tras în şanţ. Norocu s-o dus linişt’it pă drum tăt
înaint’e. E, numa că cocişu o văzut că ieste uarecin’e pă drum, şi o tras caii dă
lăture dă or alunecat cu cociie cu tăt în şanţ, şi-or turt’it Minte.
Minte s-o prăpăd’it, da Norocu mere şi astăz pă drum tăt înaint’e, şi nu-l
ajunje nimic.”
Îmi aduc bine aminte: eram cu creştetul cît masa, cînd prin anii ’60 profesorul universitar dr. Sámuel Domokos a colindat prin satul meu natal şi a
colecţionat creaţii folclorice, mai ales basme şi poveşti. Cercetătorul cunoscut
petrecea în casa bunicilor mei săptămîni întregi, şi-n serile lungi de iarnă, în
camera dinspre uliţă se adunau vecini, rude, cunoscuţi şi ascultau cu multă
plăcere basmele şi poveştile interpretate de bunicul. Abia aşteptam să fie seară,
cînd mama şi tata mă luau de mînă şi mergeam şi noi la bunici. Inima-mi sălta
de bucurie în timp ce aşteptam să-nceapă: „O fost odată ca niciodată, că dacă
n-o vu fi, nu s-o vu pomin’i”. Parcă-l văd şi azi cum şedea pe „laviţa dîn fundu
căsî” sub oglinda de sub grinda pe care erau prinse nişte fire de busuioc.
După formulele introductive se ridica în picioare şi-n momentele următoare
îşi imagina cu gîndul şi cu cuvîntul o lume populată cu zîne şi zmei, cu crai şi
regine, dar şi cu păcurari, cu meseriaşi şi oameni simpli de la sat. Se desfăşura
atunci acolo, un fel de „teatru popular” pe scena căruia stătea un om nu prea
înalt, uscăţiv, cu fruntea brăzdată de ani, dar luminată de înţelepciune şi o
bogată imaginaţie. Privea ascultătorii (precum şi pe mine) cu ochi sclipitori şi
cu un zîmbet blînd şi mîngîietor…
Nu a învăţat multă carte, dar Dumnezeu l-a înzestrat cu o bogată fantezie,
cu umor sănătos şi cu un deosebit talent de interpretare a basmelor pe care
le-a auzit de la mamă-sa şi de la povestitorii vîrstnici, ca: Danţos, Zagori,
Trifu, Pipaş. Mi-a povestit că-n timpul copilăriei sale vecinii se adunau în
„şezători de lucru”. Femeile torceau, bărbaţii „sfărmau tent’i” iar copiii adu-
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naţi în jurul cuptorului se jucau, mîncau „mălai”, şi ascultau. În acea copilărie
petrecută în leagănul culturii strămoşeşti i s-a înrădăcinat acel repertoriu de
basme şi poveşti pe care l-a lăsat urmaşilor. Avea o capacitate deosebită de a
dramatiza creaţiile de tip folcloric. De fiecare dată retrăia şi recrea basmul
prezentat cu o deosebită afinitate sufletească. Deseori, prin atenuarea sau ridicarea glasului antrena atenţia ascultătorilor, introducîndu-i în împărăţia biruinţei şi a adevărului. Izul arhaic al graiului bihorean colora şi întărea farmecul
fiecărui basm. Auditorii îl mai întrerupeau cu cîte-o întrebare legată de soarta
eroului. Bunicul se cufunda însă şi mai adînc în „proza absurdului”, parcă ar
fi fost el însuşi eroul aventurilor extravagante. Comuniunea lui cu lumea miraculoasă şi cu faptele ieşite din comun o dovedeşte şi faptul că în succesiunea
evenimentelor deseori trecea de la persoana a III-a singular la persoana I singular, asumîndu-şi rolul protagonistului înzestrat cu însuşiri supranaturale.
Povestitorul se adapta întotdeauna dispoziţiei şi aşteptărilor celor din jur şi le
captiva atenţia, alungîndu-le somnul din noaptea tîrzie.
La îndemnul profesorului Domokos a povestit şi în limba maghiară, dar
nidodată nu traducea ci realcătuia acţiunea.
În anii copilăriei mele, Micherechiul era încă un mediu purtător de folclor şi de bogate datini strămoşeşti. Individul din astfel de comunităţi ştia
să descifreze limbajul ascuns al riturilor, al actelor şi al simbolurilor sacre şi
profane. Cunoşteau bine zicala şi mesajul ascuns în dosul acesteia: „Cine şti
povesti, nu poate fi uom rău”. Această credinţă poartă în sine amprenta unei
gîndiri arhaice cu o geneză îndepărtată în timp şi spaţiu, conform căreia cel
ce povesteşte se împărtăşeşte din protecţia forţelor divine, subjugînd puterea
spiritelor distrugătoare.
Însuşi obiceiul de a povesti este arhicunoscut, avîndu-şi rădăcinile în antichitate, fiind răspîndit în toate timpurile şi în toate clasele sociale. În epocile
vechi, omul credea în funcţia magică apărătoare de rău a prozei populare de
acest tip. Mărturii ale practicării acestui străvechi obicei sînt şi renumitele
epopei Iliada şi Odiseea. Achile în ceartă cu Agamemnon căuta repaosul sufletesc în basmele auzite de la cei din jurul lui. Lumea miraculoasă a basmelor
a atras atenţia unor clasici ca: Platon şi Ovidiu, iar mai tîrziu La Fontaine,
Boccaccio etc. Poveştile au supravieţuit epocilor distrînd şi educînd, nutrind
iluzii şi idealuri.
În Micherechiul tradiţional se povestea la diferitele întruniri familiale: la
botez, la nuntă, la priveghiul morţilor. Se spuneau basme în cadrul unor
şezători, la tăiatul porcilor, în timpul recrutării feciorilor pentru serviciul
militar ş.a.m.d.
Bunicul povestea cu însufleţire şi la moară, la lăptărie, la fîntîna arteziană... Povestea, fiindcă aşa era firea şi temperamentul său. Basmele pe care le
ştia au fost înregistrate şi consemnate de profesorul Domokos înainte de toate
în paginile lucrării: Méhkeréki néphagyományok – Vasile Gurzău meséi (Bu-
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dapest, 1963, A magyar népmesekatalógus füzetei 2.) ca apoi, peste cinci ani, să
vadă lumina tiparului un volum mai amplu intitulat Vasile Gurzău magyar
és román nyelvű meséi (Akadémiai Kiadó, Budapest 1968).
Au rămas posterităţii peste 40 de basme şi poveşti pentru care povestitorul
a fost distins cu medalia şi titlul de „Maestru al artei populare”. Acest repertoriu indude în basme fantastice (ca Împăratu Verde,) cu personaje imaginare:
zîne, animale năzdrăvane, monştri etc. în care acţiunea se desfăşoară în limite
de spaţiu şi timp specific.
Au un loc definit în paginile acestei lucrări şi poveştile (basmele nuvelistice) – ca ex. Găsîtu, Împăratu şi popa – cu istorisiri multiepisodice cu obiecte
miraculoase şi fiinţe ajutătoare, însă cu protagonişti dintr-o lume reală: ţărani,
păcurari, meseriaşi ş.a.m.d.
Volumul conţine şi povestiri; naraţiuni uniepisodice cu personaje luate din
lumea satului tradiţional, întîmplări vesele care satirizau slăbiciuni umane (ca
în Omul sărac, Dă fericire etc.).
Povestitorul Vasile Gurzău prin limbajul şi fantezia sa fecundă a ştiut să
confere substratului universal un profil naţional precum şi etnic-local.
În povestiri se realizează nararea unui singur fapt epic (Dă fericire).
Basmele sînt universale prin teme şi idei, printr-o tehnică a povestirii şi o
anumită factură a metaforei şi a simbolului. Dar ele devin naţionale prin modul de trai al oamenilor din diferite spaţii, printr-un anumit fel de a concepe
viaţa, prin talentul povestitorului, prin flora şi fauna specifică. Şi straturile
etnografice şi istorice imprimă basmului un caracter naţional precum şi etnic-local.
După Gh. Vrabie: „Basmul se aclimatizează la realităţi sociale şi psihice proprii unui popor sau unui număr de popoare, la un profil moral şi specific etnic.
Factorul activ în această privinţă îl constituie povestitorul. Nararea episodică
se face în funcţie de psihicul şi fantezia acestuia, în dependenţă de capacitatea
lui de a alege şi coordona materialele aflate în depozitul tradiţional. Basmul cu
zmei se etnicizează, din universal, capătă profil naţional prin genul de viaţă.” 1
Vasile Gurzău, înzestrat cu o germinatoare fantezie şi dotat cu un deosebit
talent de interpretare, a avut un rol-cheie în procesul de etnicizare a universului din metafora basmului.
Ca un exemplu încercăm să urmărim motive universale-naţionale şi etnic-locale în basmul-fantastic intitulat „Împăratu Verde” (în volumul citat p.
253-269).
În unele basme româneşti împăraţii sînt indicaţi prin cinci culori (roşu,
verde, negru, alb, galben). După concepţia lui Gh. Călinescu originea acestor
denominaţiuni fetice este probabil asiatică: Adi-Buddha originar se realizează
în plan ceresc în cinci Buddha supremi, care nu sînt decît cinci aspecte ale luminii… […]. Chinezii aduceau sacrificii Suveranului Verde, Suveranului Galben,
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Suveranului Roşu, Suveranului Alb, Suveranului Negru […]. Mai degrabă cei
cinci împăraţi sînt hieroglifele universului, împărţit în stihii. Însă tradiţia hermetică s-a pierdut şi culorile au rămas simple nume distinctive.2
Basmele lui V. Gurzău Împăratu Roşu, Galbăn, Vînăt, Împăratu Verde
ş.am.d. sînt purtătoare ale unor nume distinctive. În propoziţia introductivă a
basmului Împăratu Verde povestitorul realizează un stil de contact cu ascultătorii, denumind şi persoana de la care a învăţat această creaţie orală. „Io Vasile
Gurzău dîn comuna Micherechi Vă spun o poveste dă cînd am fost mic, uam
auzit dă la bace Iuane a Trifului.”
Încă din prima secvenţă a basmului folcloric cînd povestitorul rosteşte formula iniţială: „o fost ce-o fost…” creează o bună dispoziţie;
În partea expozitivă apare pe scena creaţiei Senexul, împăratul care „o avut
trii ficiori. Şi femeie i-o murit. Şi dîn ce i-o murit femeie, uătiu dă stingă tăt o
plîns”.
În partea introductivă cei trei feciori vor să descifreze taina „dîr ce tot plînje
uătiu sting al împăratului?”.
Ei intră la împărat rînd pe rînd, însă în loc de răspuns Senexul aruncă o
sabie, înfricoşîndu-i. Ca şi în oricare basm cel mai curajos este al treilea fecior
Virilisul. El află de la împărat următorul răspuns: „cînd oi vide turturelele
cu pene dă aur, care-s mai frumoase pe lume şi le-o auzî cîntînd. Atunce uătii
mnei or rîde amîndoi”.
Răspunsul include în sine elementul nodal al basmului, fiindcă îşi ia începutul călătoria plină de aventuri a eroului principal şi a personajelor secundare.
Însuşi scopul căutării turturelelor cu pene de aur îşi are coloratura miraculoasă, simbolico-mitică. Prima dată porneşte la drum Crăişorul cel mare însoţit
de servitori. După vînat cînd „or făcut o cină mare” vine un moşneag flămînd,
şi-i cere de mîncare. Crăişorul însă îl alungă. În aceste momente moşul, în rol
de opozant, îl transformă în „stan de tiatră”. Secvenţa ne aminteşte deîntîmplarea biblică cînd Lot şi soţia – privind înapoi – sînt transformaţi în stîlpi de
sare.
Al doilea Crăişor procedează la fel celui mare şi e preschimbat şi el în „stan
de tiatră”.
Începe apoi călătoria Virilisului care pleacă singur la drum, şi-şi împarte
merindele cu Moşul flămînd, ieşit în calea lui. Bătrînul devine confidentul
eroului, şi-l însoţeşte în călătoria plină de aventuri. Moşul „dîndu-să dă trii
uări păstă cap” va face multe minuni în succesiunea evenimentelor.
Primul drum conduce la împăratul Roşu, unde sînt turturelele de aur. Bătrînul îi promite Crăişorului că exact la miezul nopţii îi va veni în ajutor, dar
să nu se atingă de colivie.
Eroul principal calcă porunca confidentului şi este arestat. V. Gurzău printr-o zicală din Micherechi, aplicată ca o formulă mediană „Io-s în stare a fura
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viţălu dîn vacă şi uou dîn ghină” marchează hotarul dintre diferitele staţii ale
călătoriei şi imprimă creaţiei o coloratură locală.
Împăratul Roşu trimite cele două turturele de aur în schimbul „săbiei dă
aur” a împăratului Vînăt, sabie care „la mniază noapte şi zuua la doausprăzece
ieşe dîn teacă, ţipă foc şi scîntei”.
Sabia e un obiect miraculos personificat de creatorul popular şi e purtătoarea unei forţe ieşite din comun.
Moşul îl ajută din nou pe Crăişor, rugîndu-l să nu se atingă de teaca săbiei.
Virilisul calcă şi a doua oară porunca, şi e demascat de împărat.
Împăratul Vînătîi promite Crăişorului sabia de aur,însă îi cere în schimb
s-o aducă de soţie pe „Ileana Cosînzeana Aleasa Crăiasa Mării Mărilor”. Printre motivele universale apare pe scena naraţiunii Ileana Cosînzeana, personajul-tip al basmelor româneşti. În episodul cînd eroul vrea să caute pe Ileana
Cosînzeana, creatorul din popor împleteşte minunat fantasticul cu realul, elementele universale-naţionale cu cele etnic-locale. Moşul, confidentul străbate
îndepărtările, ajunge pînă la marginea mărilor „la Curţile Ilenii Cosînzenii”.
„Bătrînu s-o dat dă trii uări păstă cap. Ş-acolo s-o făcut on boldaş frumos.”
Prin această metamorfoză ne trezim într-un mediu rural. V. Gurzău în funcţie de psihicul şi fantezia lui imprimă şi acestui episod o coloratură locală,
repetînd zicala sus-citată, cu cuvinte ungureşti: „bold, kirakat” şi zicînd: „că
multe erau că mă doare capu dă iele”. Crăişorul se îndrăgosteşte de Ileana
Cosînzeana precum şi fecioara se îndrăgosteşte de el. Pînă aici a durat călătoria şi acum începe reîntoarcerea.
Şi calea reîntoarcerii este plină de fapte extravagante, de secvenţe populate
de fiinţe mitologice şi de întîmplări biblice. Crăişorul cu ajutorul moşului reînvie fraţii schimbaţi în „stan dă tiatră”. Ei însă îl aruncă în fîntînă ca fraţii pe
Iosif din Vechiul Testament.
Se ceartă pentru Ileana, amintindu-ne de luptele eroilor greci pentru frumoasa Helena. Fraţii Virilisului personifică patimile slăbiciunilor umane:
fricoşi încă din casa părintească; zgîrciţi, nedăruind moşului nici o bucată
de mîncare, ucigaşi cînd aruncă pe fratele lor în fîntînă, invidioşi în multe situaţii. Într-o altă secvenţă, eroul principal se trezeşte în lumea uriaşilor,
amintindu-ne de lumea lui Guliver, de Goliath, de Sámson, pînă la Morgante
maggiore şi Gargantua etc.
Crăişorul şi în ţara uriaşilor este ingenios ca Ulise. Ulise l-a orbit pe uriaşul
Ciclop, prezentîndu-se cu numele de „Nimine”, Crăişorul îi convinge pe uriaşi să se aplece în patru labe ca apoi să le taie capul.
Precum Ulise care se reîntoarce acasă la Penelopa şi János Vitéz la Iluska,
aşa şi eroul basmului folcloric refuză căsătoria cu fata uriaşilor şi se reîntoarce
la Ileana Cosînzeana. În săvîrşirea faptelor se foloseşte de auxiliare: puşcă,
„bardă”, „cîrpuţa fetii”, „nuiaua dă aur” apropiindu-ne de deznodămînt, acestea au tot mai mare rol.
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Povestitorul şi acest episod îl presară cu elemente locale: comparaţiile folosite sînt luate din mediul în care a trăit, din Micherechiul tradiţional: „Împăratu
urieşilor aşe garduri or avut, cît biserica noastă dă naltă.” sau „iera la iei şapte
lumini, ca fruntarele dă groasă”, „aşe iera inelu, ca rafu cel dă cociie dă gros
şi măroc”. Se ascunde în aceste rînduri şi genul de viaţă a omului de la sat,
precum şi universul mental în zicala: „că mie mi rînduită, şi io iis rînduită lui”
rostită în episodul final, cînd Crăişorul o ia de soţie pe Ileana Cosînzeana.
Mezinul îşi îndeplineşte menirea, aduce pentru tatăl său turturelele de aur şi
la cîntecul lor din nou rîd ochii împăratului.
În dosul aventurilor săvîrşite de al treilea fiu se ascunde calitatea morală a
existenţei umane: dragostea, cinstea, mila, pasiunea pentru tot ce-i omenesc.
Basmul cu caracter universal-naţional şi etnic-local intitulat Împăratu Verde este un elogiu adus tinereţii şi faptelor de vitejie ce înnobilează, îmbogăţesc
şi înfrumuseţează condiţia umană.
Vasile Gurzău s-a mutat în veşnicie în anul 1980, şi a lăsat în urmă o „carte
deschisă” pentru cei ce iubesc proza populară românească.

NOTE
1. Vrabie Gh.: Proza populară românească, Buc., 1978. p. 90.
2. Estetica basmului, Buc., 1965. p. 223.
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STELLA NIKULA

Tabuuri în societatea tradiţională
„După ce se va elibera de toate tabuurile, omenirea
va suferi umilinţa unei lipse totale de maturitate.”
	      (Ingeborg Bachmann)
Toate culturile, societăţile sunt
controlate de norme, reguli bine stabilite, ale căror scop este să reglementeze viaţa acestora, ele hotărând
ce este ceea ce societatea sau comunitatea respectivă acceptă ori interzice. Tocmai datorită acestui lucru de
mici copii suntem educaţi în spiritul
lor. Ne sunt interzise efectuarea unor
lucruri, pe de o parte, însă pe de alta
ne sunt indicate şi câteva obligaţii, iar
respectarea acestora este urmărită cu
mare atenţie de cei din jurul nostru,
o încălcare a normelor atrăgând după
sine sentinţe şi pedepse, unele chiar
foarte grave.
În pofida faptului că normele/regulile au funcţionat şi încă funcţionează destul de bine, atingându-şi scopul de a
reglementa viaţa comunităţii, chiar şi a întregii omeniri, totuşi la un moment
dat s-a ivit o categorie specială a acestora, denumită „tabuuri”.
Cuvântul „tabu” este binecunoscut, de către toată lumea, sau cel puţin aşa
se crede, că suntem familiarizaţi cu el. Puţini sunt însă cei care cunosc originea denumirii şi sensul lui adevărat.
Cuvântul „tabu” provine din limba polineziană („tabu”, „tapu”) şi este
compus din cei doi termeni „ta”, care înseamnă „sacru” şi „bu” care înseamnă
„foarte mult”, adică „foarte mult sacru”. Probabil că contactul cu această expresie i s-a datorat exploratorului James Cook, despre care se susţine că l-ar fi
adus în Europa.
Acest lucru însă nu înseamnă că la alte popoare noţiunea nu ar fi existat. În
Malaesia existau chiar şi mai multe expresii pentru tabu „patang”, „bobosso”,
„pamalli”, în Melanesia se folosea cea de „tampu”, în Madagascar cea de „fadi”,
la unele triburi din nordul Americii era cunoscut cel de „wakan”, dar era pre-
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zentă şi la popoarele antice, cum de exemplu la romani „sacer” sau la evrei
„herem”. Musulmanii, la rândul lor, folosesc denumirea de „haram”.
În sens original acest cuvânt însemna ceva foarte marcat, în special prin
caracterul său sacru şi prohibit, care fusese impus de către căpeteniile tribale
societăţilor totemice şi putea fi deopotrivă de ordin religios, social sau chiar şi
psihologic. Sensul actual al acestui termen este cel de interdicţie impusă de către o autoritate, alteori tradiţională, a cărei origine deseori este necunoscută,
putând fi ori temporară ori permanentă, valabilă pentru toţi ori numai pentru
anumite grupuri determinate de sex, statut social, vârstă, grupul sau casta din
care provine. Ea se referă uneori la persoane (suverani sau conducători ai diferitelor comunităţi), alteori la obiecte, plante, animale, la unele obiceiuri (de
exemplu cele legate de consumarea mâncării), la unele perioade (de exemplu
perioada menstruaţiei sau a lăuziei la femei), dar şi la cuvinte sau la numele
unor fiinţe (de exemplu cel de a-L aminti pe Dumnezeu), de fapt, la orice lucru
despre care se presupunea că în el ar exista un principiu supranatural, ar fi
însufleţit sau purtător al unui suflet.
Tabuurile se bazează pe condiţia obiectelor şi a persoanelor izolate sau interzise din pricina pericolului la care se expune o persoană atingându-le sau
având vreun contact de alt gen cu acestea. Sunt fapte culturale întâlnite pretutindeni şi indică o interdicţie absolută cu caracter sacral, referitoare la comportamentul, limbajul, activităţile şi relaţiile oamenilor.
Deseori tabuurile, prin a căror instituire omul, de fapt, dorea să-şi servească şi respecte divinitatea, deveneau şocante pentru comunitate, astfel că multe
dintre ele, pe parcursul secolelor, au fost anulate, dar numeroase sunt şi cele
care s-au transmis. Unele forme de tabuizare sunt enigmatice. De exemplu,
în Egipt se interzicea, într-o vreme, atingerea obiectelor de fier, iar în insulele
Celebes nu se lucra în casă în vreme de ploaie.
Încălcarea tabuurilor atrage după sine sancţiuni directe, adică fireşti, ceea
ce înseamnă că divinitatea pedepseşte spontan nerespectarea lor, cât şi indirecte sau sociale, care depind de intervenţia unui preot sau şaman, eventual
spirit. Încălcarea tabuurilor deschide deci calea primejdiilor, este o sursă de
pericol, violarea unui tabu, chiar şi involuntară, putând fi pedepsită cu moartea. Tocmai datorită acestui fapt unii consideră tabuizarea o parte a sistemului
de control social, de unde rezultă că orice tabu, chiar şi unul iraţional sau
absurd e investit cu funcţia reglementării vieţii cotidiene iar practicarea lui
este într-adevăr un sistem prejuridic. Prin faptul că tabuurile sunt despărţite
şi izolate de restul lucrurilor dobândesc, în plus, o valoare de mister, deseori
crezându-se că ele ar ascunde ceva pentru omul obişnuit.
Tabuurile s-au format deci datorită obiceiurilor specifice ale unei comunităţi şi s-au acomodat necesităţilor acesteia. Scopul introducerii acestui tip
de restricţii a fost şi este acela de a preveni efectele primejdioase, cauzate de
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o contagiune magică, împiedicând contactul de orice tip cu diferite obiecte,
fiinţe, despre care se presupune, că în ele ar exista un principiu supranatural.
Termenul de „tabu” cuprinde două noţiuni: de sacru şi de profan. Şi pentru
ca să înţelegem mai bine acest lucru, trebuie să ne reîntoarcem în timp, undeva la momentul apariţiei societăţilor totemice, deoarece bazele credinţei că
orice lucru poate fi însufleţit sau purtătorul unui suflet, prin care acestea se
pot înrudi – credinţă caracteristică animismului – se găsesc aici.
Totemismul este o formă de religie primitivă, bazată pe credinţa în totemuri
şi în rudenia oamenilor cu ele. Totemul este o noţiune simbolică referitoare la
strămoşii diferitelor triburi, a căror suflet se crede că ar trăi în continuare sub
formă de animale, plante sau obiecte, de aceea este strict interzisă uciderea,
distrugerea, consumarea, ba chiar şi vătămarea lor, care, în cazul în care totuşi avea loc, putea fi pedepsită şi cu moartea. Cuvântul „totem” este de origine
algonkină, desemnând protectorul personal al omului, un animal, o plantă,
un obiect care, în cadrul unui ritual de iniţiere, ia sub protecţia sa persoana.
Deseori devenea chiar şi emblema unui trib sau a unei familii. La unele triburi
australiene, până în zilele noastre, se instituie doliul colectiv dacă moare animalul totemic, cadavrul lui fiind înmormântat cu ceremonie rituală. La alte
popoare însă dacă un totem este simbolizat de o vietate comestibilă, uciderea
lui este permisă doar la anumite ocazii, de obicei sărbători ale colectivităţii.
Totemul poate deveni deci o sursă generalizatoare de tabuuri şi interdicţii, care constituie prima legătură şi primul model de organizare a societăţii
omeneşti. Putem deci privi totemul ca simbol al legăturii de rudenie sau, prin
adopţiune, cu o colectivitate sau cu o putere extra umană. Ele, pretutindeni,
sunt respectate, temute, însă niciodată adorate ca divinităţi. Ele pot reprezenta, simboliza un trib aşa cum un drapel simbolizează un popor.
Unii cercetători susţin că tocmai această condiţie a obiectelor sau a persoanelor izolate sau interzise, din pricină că sunt purtătorii acestor forţe şi prin
atingere te poţi expune astfel la pericole, a generat tabuurile, desemnând tot
ceea ce este de rău augur, primejdios sau oprit şi sacru.
Aceste fiinţe sau obiecte erau purtătoare ale unei puteri supranaturale mult
venerate de comunitate, putere care era numită „mana”. Mana este acel fenomen cu care este pus în contact omul în cadrul diferitelor ritualuri magice.
Această putere supranaturală este emanată de obiecte, fiinţe, plante ş. a. m. d.
care poate aduce atât binecuvântare, cât şi probleme oricăruia dintre noi. Totemul poate fi şi el purtătorul manei şi totodată şi al strămoşului comunităţii.
Posesorul manei putea fi însă şi un om, de exemplu şeful tribului, vrăjitorul
etc., adică cunoscătorii, dar şi purtătorii forţelor supranaturale. Cu cât aceştia
erau purtătorii unei mane de o intesitate mai mare, cum era cazul regilor sau a
marilor preoţi, cu atât supuşii erau expuşi unor pericole mai mari, dacă intrau
în contact cu această putere. Pentru a evita acest pericol chiar şi de moarte, se
apela la ajutorul unor intermediari, care erau purtătorii unei mane de o mai
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mică intensitate, cu care se putea comunica, evitându-se o eventuală încălcare
a unui tabu. Efectul acestuia depindea deci, de energia de care dispunea persoana contactată de către ceilalţi.
Obiectele care sunt suporturile acestei forţe se numesc fetişe. Aceste obiecte sunt considerate sacre nu pentru că sunt suportul unor forţe miraculoase
sau pentru că în ele locuiesc divinităţi, ci pentru că prin ele se manifestă sacrul. Deci prin fetiş intrăm în contact cu divinitatea, iar atunci când acestea
iau forma unor oameni sau animale putem vorbi despre idoli.
Cauza esenţială a respectării oricărui tabu a fost definită de R. R. Marret
în felul următor:
„… negativ, supranaturalul e tabu, nu poate fi abordat lesne, pentru
că, pozitiv, el conţine „mana”, adică o putere mai presus de cea
normală.”1.
După Victor Kernbach, în linii mari, tabuizarea urmăreşte, în toate religiile sau formele sociale sacralizate, mai ales 4 scopuri:
		
1./ asigurarea secretului sacerdotal de iniţiere şi finalitate,
2./ apărarea prin certificarea inviolabilităţii persoanei preoţilor,
căpeteniilor, monarhilor de surprizele oricărui conflict cu supuşii,
3./ apărarea unor obiecte şi tradiţii atribuite revelaţiei primordiale,
4./ apărarea populaţiei de pericolele reale (boli, accident, otrăviri
prin imprudenţă, excese), salvarea de stăpânire a unor specii utile de
animale şi plante, vegherea bunei desfăşurări a unor fenomene
naturale, echilibrul moral al societăţii.
Sacrul se poate manifesta deci prin diferite forme care duc la tabuizarea
obiectelor, persoanelor, fenomenelor etc. Poate fi un spaţiu, de exemplu altarul unui templu. Altarul (al cărui denumire vine din cuvântul latin „altarium”
care îşi are originea în „altum”, adică „înalt”, datorită faptului că din cele mai
vechi timpuri erau ridicate mai sus în comparaţie cu cele din jurul său, pentru
a se oficia ritualul jertfirii pe ele, oferind astfel ofrande zeiilor), este considerat
un microcosmos şi catalizator al sacrului, spre el convergând toate gesturile
liturgice şi toate liniile arhitecturale. În cazul bisericilor creştine, el este o
masă de cult pe care se oficiază liturghia, precum şi încăperea bisericii unde se
află aceasta. El reproduce în miniatură ansamblul templului şi al universului,
este locul de condensare maximă a sacrului. Pe el sau în jurul lui se împlineşte
sacrificiul, adică ceea ce îl sacralizează. Datorită acestor calităţi în altar nu
este permis oricui accesul.
De exemplu, la români din Ungaria femeilor le este interzisă intrarea în
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altar şi în anumite circumstanţe (perioada menstruaţiei sau timp de 40 de zile
după naştere) chiar şi în biserică. De fapt, se afirmă că:
		
„În beserică nu faci ce nu să cuvin’e.”2,
„Când o muiere nu-i curată, nu-i sclobod să margă în biserică, da
n’ici altind’eva, că face numa rău.”3.
Putem aduce ca exemplu şi cimitirul sau mormântul. Acesta din urmă este
considerat casa mortului, de aceea nu este bine să îl distrugi, să îl profanezi.
Se crede chiar şi că nu este permis ca să duci nimic acasă din cimitir, de pe
mormântul cuiva, pentru că acestea pot avea consecinţe nefaste:
„Îi mare păcat să necinsteşt’i mormântu cuiva uă să-l strâci.”4,
„Dî la mormint’e să nu duci n’imic acasă, că ţ-a mere rău... S-a
mân’iie mortu pă t’ine, că l-ai furat!”5.
În lume sunt foarte multe locuri considerate sfinte, unde pelerinii merg
cu scopul de a obţine ajutorul divinităţii, care s-a arătat cândva acolo. Astfel
de locuri sfinte sunt la creştini Ierusalimul, Betleemul, locuri unde s-a arăta
Sfânta Maria sau alţi sfinţi etc., la musulmani Mekka, la evrei Ierusalimul, la
hinduşi Benares ş. a. m. d. Conform credinţelor, pelerinajul la locurile sfinte
sunt bine să se efectueze după o anumită pregătire trupească şi sufletească,
pentru ca sacrul manifestat în aceste locuri să nu fie anihilat:
„În tăt anu merem cu biserica la Bodrog dă Sântă Măriie. Apu
acolo să adună multă lume să să roaje la Maica Precistă...”6.
Timpul de asemenea are şi el perioadele sale sacre, cât şi perioade impure.
De obicei primele sunt perioadele de pregătire trupească şi sufletească pentru
anumite momente cruciale sau date calendaristice esenţiale, când se manifestă cel mai puternic sacrul. Aceste perioade, de o mai lungă sau mai scurtă durată, sunt caracterizate de abstinenţe. Nu se consumă anumite mâncăruri (de
exemplu carne, în unele cazuri chiar nimic), nu se efectuează unele lucruri (nu
se organizează jocuri, nu se fac nunţi etc.), însăşi conduita omului trebuind
să fie de o anumită ţinută (să poarte haine modeste, să nu înjure, să nu aibă
relaţii sexuale, în zile de sărbătoare să nu lucreze etc.).
Diferitele perioade ale zilei indicau, şi indică încă şi azi, permisia sau interzicerea efectuării unor lucruri. Ziua, care este o perioadă pozitivă, se putea
face orice, în timp ce noaptea este considerată o perioadă plină de interdicţii.
Graniţele dintre cele două sunt, la rândul lor, destul de vulnerabile şi periculoase:
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„Noapt’e tăt uomu să t’eme. Nu-i aşe ca zâua. Atunci tăt’e să văd
bin’e, nu t’e spăriie n’imic. Da noapt’e… nu-m place să ies n’ici
		
afară dân casă! … Mai ales aşe, pî la mn’ezu nopţî…”7.
Timpul, din punct de vedere al vieţii umane, este caracterizat de asemenea
de perioade mai mult sau mai puţin marcate. Deosebit de importante sunt,
de exemplu, perioada sarcinii sau perioada doliului, dar o sumedenie de interdicţii se leagă şi de alte etape ale vieţii umane, cum sunt copilăria sau
bătrâneţea.
Perioada sarcinii în cultura tradiţională românească este împânzită de o
sumedenie de interdicţii/tabuuri. Omul satului credea că femeia însărcinată
este o fiinţă înzestrată cu puteri deosebite, de aceea atitudinea acestuia faţă de
ea era ambivalentă. Pe de o parte era venerată, ca personificare a fecundităţii,
crezându-se că posedă capacitatea de a transmite fertilitatea umană asupra
fecundităţii pământului sau a animalelor, capacitate care era larg folosită de
către popor. De exemplu, când o vacă era dusă la taur, aceasta când se scotea
din curte, era lovită de trei ori cu şorţul de către o femeie însărcinată, în caz
de incendiu, gravida era pusă să înconjoare de trei ori casa şi focul se stingea
iar în vreme de secetă se practica stropirea ei cu apă, pentru a stimula ploaia.
I se mai atribuiau şi unele valenţe malefice, cât şi altele apotropaice. Conform
credinţelor, prin simpla ei prezenţă într-un loc, ea este capabilă să influenţeze
mersul lucrurilor.
Perioada sarcinii în vechile culturi era socotită impură şi periculoasă, atât
din punct de vedere al fătului, cât şi al comunităţii, aşa că au fost impuse o
seamă de interdicţii. Fătul trebuia apărat în această perioadă de atacurile fiinţelor malefice, care doreau să puie stăpânire pe el deja în pântecul matern, iar
comunitatea trebuia apărată de puterile necunoscute, care puteau acţiona prin
intermediul lăuzei, crezându-se că aceasta poartă în sine mai multe fiinţe, mai
multe suflete şi era în contact cu cele două lumi.
Lăuzei în perioada sarcinii i se inpuneau interdicţii dintre care unele se
legau de locuri şi obiecte din casă, ce constituiau, de fapt, simbolurile strămoşilor. Printre acestea putem enumera pragul, cuptorul sau mătura, cenuşa
ş. a. m. d. Contactul cu acestea putea influenţa naşterea sau fătul în sine. De
exemplu, se credea că femeia rămasă grea va naşte greu, dacă va dormi sau va
mânca pe prag sau pe cuptor. I se interzicea să calce în locuri necurate, cât şi
să iasă afară din casă în timp impur, mai ales după asfinţitul soarelui. De asemenea trebuia să poarte la ea obiecte apotropaice – obiecte din fier (ac, cuţit),
aţe roşii („fitău roşu”) –, pentru a fi apărată de atacurile duhurilor malefice.
Era pusă să se uite la tot ce este frumos, pentru ca să nască un copil cu calităţi
pozitive. Pe de altă parte se credea şi că:
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„Pruncu samănă cu acila la care mă-sa s-o uitat cu drag când o
fost gre cu iel.” 8.
Gravidei trebuie să i se îndeplinească şi poftele, mai ales cele alimentare,
pentru că:

ori

„Dacă o muiere înt-alta stare poft’eşt’e ceva şi tu nu-i dai, poat’e
t’erde pruncu.”9
„Dacă o muiere înt-alta stare poft’eşt’e ceva şi nu-i dai, ţ-or road’e
şoarecii casa.”10

Dualitatea moarte-viaţă este una din temele centrale ale mitologiei,
filosofiei şi literarturii tuturor popoarelor lumii. De fapt, la toate nivelurile de
existenţă a fiinţei umane cele două coexistă. Moartea este simbolul perisabilităţii vieţii, dar totodată şi al unui nou început, deoarece este considerată o
punte de trecere din viaţa pământească spre viaţa eternă, o perioadă de aşteptare a Judecăţii de Apoi şi a Învierii celor drepţi. Datorită celor enumerate mai
sus în cadrul ceremonialului funerar, conform credinţelor, trebuie respectate
toate datinile privitoare la înmormântarea celui trecut în nefiinţă, pentru ca
acesta să fie integrat lumii căruia îi va aparţine de aici încolo.
„Când moare cin’eva atunci trabă înmormântat aşe, după dat’ină.
Că dacă nu, atunci nu să poat’e hod’in’i n’ici în mormânt.”11,
afirmă oamenii din sat.
Interdicţiile legate de morţi se datorează mai ales credinţelor care au la bază
ideea că cel decedat nu este capabil să se apere, deci trebuie apărat atât de cei
vii cât şi de spirite malefice. Pe lângă faptul că se respectau datinile legate de
ceremonialul funerar, comunitatea se îngrija ca nimeni să nu deranjeze odihna acestuia. Astfel se practica obiceiul ca mormântul să nu fie săpat numai în
ziua în care defunctul era aşezat în el şi obiceiul de a sfinţi mormântul înainte
de a se aşeza mortul în el, iar ulterior crucea care i se aşeza la căpătâi ş. a. m. d.
De fapt, conform credinţelor populare, tot ce se află într-o stare excepţională femeie gravidă, femeie aflată în perioada ciclului, noul-născut încă nebotezat,
mortul etc. - şi care nu este capabil să se apere singur, trebuie tabuizat şi prin
acest mod apărat, atât el cât şi mediul în care se află.
Perioada doliului este tabuizată datorită posibilelor urmări ce ar putea surveni la contactul cu cei decedaţi sau cu aceia care au avut contact cu un mort
ori poartă doliu după un mort. Se crede că dacă atingi un mort devii impur,
astfel că toţi cei care veneau în contact cu morţi erau ocoliţi de către ceilalţi
membri ai colectivităţii:
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„Când să vin’e dî la mormântare atunci mai întâi trabă uomu să să
spele pă brânci. Dacă să făce pomană la casa mortului, atunci 		
găzdoaie pun’e on lăvor cu apă c-on şt’ergar lângă uşe, ca tăţ care
vin’eu, când să băgau, mai întâi să să spele pă brânci. Apu apa ciie
apoi o ţâpau aşe, în locuri pind’e nu pre umbla n’ime.”12.
Şi pentru ca identificarea persoanelor, care aveau contact cu morţii să fie
mai uşoară, s-a răspândit obiceiul de a purta haine de doliu, de către care şiau pierdut un membru al familiei sau o fiinţă mai apropiată, cât şi de a purta
haine speciale, uniforme de către cei care intrau în contact cu morţii, cum este
şi cazul groparului sau a călăului. Hainele purtate de aceştia, în cazul familiei
îndurerate din comunităţile româneşti din Ungaria haine de culoare neagră,
veneau să indice starea impură a purtătorului lor, fiindcă prin intrarea în contact cu ei oricine se putea contamina, devenind şi el, la rândul său, impur.
În numeroase culturi era prohibită chiar şi simpla amintire a numelui celui
decedat, deoarece prin acest lucru era insultată familia lui. Practic însă, se evita invocarea morţilor prin rostirea numelui lor, crezându-se că decedaţii mai
repede sunt duşmani ai omului decât prieteni, fiindcă sunt geloşi pe cei încă
vii. Tocmai de aceea pentru a le atrage bunăvoinţa, se credea că despre aceştia
nu este bine să spui nimic rău, doar lucruri bune, cum susţine şi zicătoarea:
„De mortuis nil nisi bene.”
(Despre morţi numai de bine.).
Chiar şi în cazul în care moartea survenea datorită uciderii unui duşman,
existau unele prescripţii, care aveau menirea de a împăca sufletul celui ucis,
deoarece se credea că prin moarte violentă se poate crea un nou spirit malefic.
Au fost, deci, investite unele ritualuri, de reconciliere a duşmanului ucis, cât
şi de ispăşire şi purificare a celui, care a săvârşit omorul. Astfel de ritualuri se
practică încă şi în prezent în cazul vânării animalelor.
Copilăria este considerată o stare identică cu cea anterioară căderii în păcat, o stare edenică, astfel a devenit simbolul inocenţei, al nevinovăţiei şi curăţiei, al simplităţii naturale. Fiecare cultură o defineşte altfel. În unele, copilăria durează o perioadă mai lungă, pe când în altele este mult mai scurtă,
ceea ce înseamnă totodată şi o încălcare, o violare a drepturilor copiilor. Parcă
se urmăreşte grăbirea maturizării lor şi toate acestea se fac cu scopul de a se
folosi de ei, de a-i trimite la muncă, de a-i căsători cât mai repede, pentru ca
familia să beneficieze de un eventual profit financiar, etc. Toate acestea nu ne
sunt necunoscute, pentru că şi în comunităţile noastre săteşti erau prezente
aceste practici. Copiii se trimiteau de „sclughiţă” la cei mai înstăriţi, iar „familiile avut’e” decideau asupra căsătoriei copiilor lor încă din „frajedă prunciie”:
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„Noi am avut o sclughiţă când am fost la sălaş. Părinţî l-or dat să
lucre, că ierau pre săraci. Da pruncu a fost tare mic încă, nu să
pricepe mai la n’imic. Tă s-ar fi jucat, dară… Apu îl mai pun’em să
aducă apă uă să aibă grije dă hoară…” 13,
povesteşte o femeie din sat.
Pe de altă parte în numeroase culturi, mai ales în cele ale triburilor al căror
sistem social mai păstrează rămăşiţe arhaice, cât şi în unele comunităţi religioase, copiii trebuiau şi trebuie încă şi în prezent să facă dovada credinţei, a
capacităţilor lor, trecând printr-o sumedenie de rituri de iniţiere sau probe de
curaj, deseori săvârşind lucruri extreme şi suportând multă durere în timpul
acestora. Societăţile moderne acordă însă o deosebită atenţie acestei perioade,
asigurând mult mai multe drepturi viitoarelor generaţii de maturi.
Bătrâneţea este o etapă a vieţii umane, care s-a bucurat întotdeauna de
respect, deoarece longevitatea înseamnă o acumulare de experienţe, de înţelepciune, a căror simbol a şi devenit cu timpul. În diferitele culturi numeroşi
zei supremi sunt înfăţişaţi ca moşi, ceea ce vine să accentueze, de asemenea,
înţelepciunea acestora, încât găsim şi printre fondatorii marelor religii unii
care s-au născut chiar cu părul alb, cum este şi cazul lui Lao-zi, a cărui nume
înseamnă de fapt, Dascăl Bătrân. Conform credinţelor populare, cel care de
tânăr are fire albe în păr sau încărunţeşte este înzestrat cu o deosebită capacitate, de la o vârstă fragedă:
„Firu dă păr cărunt dân cap însamnă că uomu acela are mare 		
şt’iinţă.”14.
Comunitatea, cât şi familia în sine, din cele mai vechi timpuri avea obligaţia nu numai de a stima membrii mai învârstă a acesteia, ci şi aceea de a le
purta de grijă. Erau aşezaţi la locuri de cinste în cadrul întrunirilor familiare
sau ale ceremoniilor, le erau ascultate părerile în legătură cu mersul lucrurilor,
li se îndeplineau poruncile sau dorinţele până în ultimul lor ceas. Nu era voie
„să le întorci voarba”, să-i contrazici, deseori nici să vorbeşti în prezenţa lor,
până când aceştia nu te rugau să-ţi exprimi părerea personală. Trebuia să li te
adresezi cu stimă, zicându-le „dumneata” chiar şi părinţilor:
„Noi nu zâcem „tu” la părinţ, că doară n’e-ar fi ţâpat dî la casă! Le
zâcem „dumn’eta” şi le ţucam brânca la bun’ici. Apu trăbuie să-i
asculţ ce-ţ spun’eu şi să faci tumna aşe cum or zâs ii. Nu iera 		
sclobod să le ieş dân voarbă.”15.
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Pe de altă parte comunităţile din cele mai vechi timpuri erau conduse de
către „consiliul înţelepţilor” sau „bătrânii satului”, care luau decizii asupra diferitelor probleme survenite în viaţa acesteia, a căror decizii însă deseori se
contraziceau cu cele ale tinerelor generaţii, aceştia trebuind să accepte tot ceea
ce li se cerea de către vârstnici.
Riturile de trecere de asemenea sunt împânzite de restricţii. De exemplu,
obiceiurile legate de naştere cuprind o sumedenie de acte de magie apotropaică. Acestea erau performate cu scopul de a apăra noul-născut de atacurile
spiritelor malefice cât şi de cel al numeroaselor divinităţi străvechi, care vor să
pună stăpânire pe trupul şi sufletul copilului încă nebotezat.
Dintre acestea unele practici sunt de origine păgână, cum sunt de exemplu
descântecele, aşezarea unor obiecte de fier sau a măturii în preajma copilului,
cercurile (brăţările) sau nodurile magice legate sau puse pe mâna acestuia,
plantele apotropaice aşezate în patul lui, altele însă au caracter creştin, precum aşezarea unor cărţi de rugăciune sau a Visului Maicii Domnului sub
perna copilului, a nu-l lăsa pe acesta în întuneric, în timpul nopţii aprinzându-i-se o lumânare ş. a. m. d.:
„Pruncu să nu-l laş sângur n’iciodată, da mai ales până la bot’ez.
Iară ca să fiie păzât dă cile rele să îi pui su pernă cart’e dă 		
rugăciun’i. La brâncuţă iară îi bin’e să-i lej o fir roşu, ca să nu fiie
diuăt’et.”16.
De fapt, la numeroase popoare se crede că noul-născut este o reîncarnare a
strămoşului, a cărui suflare a pătruns în trupul unei femei. În diferitele tradiţii, femeile adeseori şi apelează la ajutorul strămoşilor pentru a rămâne grea,
oferindu-le ofrande în acest scop. De asemenea, se credea şi că soarta noului-născut se află în mâna strămoşilor, care decid viitorul lui, apărând la casa
acestuia în scurt timp după naştere sub forma celor trei Ursitoare.
Căsătoria este o unire sub semnul iubirii între un bărbat şi o femeie şi se
înscrie în sfera riturilor care vin să sacralizeze viaţa. Aceasta este puternic
afectată de un cult, care preamăreşte virginitatea, ba chiar o şi pretinde, cât şi
de faptul că probabil vine să prevină incestul, adică legătura sexuală oprită de
legile juridice şi morale între părinţi şi copii, cât şi între fraţi şi surori, ginere
şi soacră, noră şi socru, între neamuri ceva mai îndepărtate. În tradiţiile diferitelor popoare din vremuri străvechi reprezintă unul dintre cele mai stricte
tabuuri şi păcate dintre cele mai grave, egal doar cu omuciderea şi cu urmări
tragice. Este o încălcare gravă a legilor morale, de aceea incestuoşii erau de
obicei lapidaţi din comunitate în afara satului, erau scoşi din lumea umanului
şi trecuţi în animalitate.

143

„Cila/ciie care păcătuieşt’e cu una/unu dân familiiie lui/ii, nu-i
uom.”17,
constată omul satului tradiţional.
Despre acest păcat şi evitarea lui vorbesc chiar şi cele mai vechi balade şi
legende, cum se poate urmări şi în Legenda Soarele şi Luna.
Păcatul incestului putea provoca grave perturbări în ordinea cosmică sau
în viaţa comunităţii, acestea manifestându-se prin diferite forme, deseori
prin cataclisme naturale: furtuni, cutremure, căderi de grindină etc. Conform
credinţelor populare din aceste legături incestuoase se năşteau ori copii cu
malformaţii ori unele fiinţe demonice precum pricolicii, strigoii, moroii.
Datorită celor enumerate mai sus au fost impuse o serie de interdicţii cât
se poate de riguroase în ceea ce priveşte relaţiile sexuale incestoase, astfel că
membrii unui singur şi acelaşi totem nu pot avea relaţii sexuale, nu se pot
căsători între ei. În cazul unor popoare căsătoria se interzicea şi pentru cei
care aveau acelaşi nume de familie (de exemplu în China). Aceasta este legea
exogamiei, parte constituentă a totemismului, a cărei violări atrage după sine
răzbunarea întregii comunităţi. Exogamia interzice relaţia sexuală a bărbatului cu o femeie din grupul său, din aceeaşi gintă, chiar şi dacă nu are o legătură
consangvină cu aceasta.
Conform credinţelor românilor din Ungaria:
„Până la a triile n’eam nu t’e poţ cununa, numa dacă biserica şi
popa t’e lasă.”18.
Casătoria este interzisă şi între „fraţi de lapt’e” sau între copiii părinţilor
recăsătoriţi, care aveau deja copii din căsătoria anterioară, adică între fraţi
vitregi.
Interdicţia era încălcată doar în cazul unor excepţii, a zeilor sau familiilor
regale, care astfel îşi asigurau continuitatea şi nu se amestecau cu oamenii de
rând, încât îşi păstrau şi condiţia deosebită. De exemplu, zeiţa Isis s-a căsătorit
cu fratele ei Osiris. Un alt exemplu, care se leagă tot de cultura egipteană, şi
despre care poate puţini ştiu este că însăşi regina Cleopatra era descendenta,
la a şaptea generaţie, din căsătorii legate între fraţi.
În cazul unor popoare căsătoria este, de fapt, considerată o alianţă stabilită/
legată în scopul asigurării bunăstării financiare a familiilor, astfel că se grăbeau să fixeze viitorul copiilor încă din fragedă vârstă. Obiceiul tranzacţiilor
premaritale este prezent încă şi în zilele noastre, ba se mai şi organizează de
către familie sau prieteni şi întâlniri între tineri, care nu se cunosc în prealabil, cu scopul de a facilita căsătoria celor, care încă nu şi-au găsit perechea
dintr-un oarecare motiv. Obiceiul nu ne este deloc necunoscut, pentru că se
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practica şi în comunităţile noastre, mai ales la familiile mai bogate sau în cazul celora rămaşi necăsătoriţi, eventual văduvi:
		
„Mai dă mult tătă lume îşi cota păret’e pă cin’eva dă rându lui. Nu
pre să cununau săracii cu cei avuţ. Mai bin’e îş aduceu nevest’e
dânt-alt sat, numa să fiie cu avere. Aşe s-or cununat şi … . Părinţî
lui or avut mult pământ, apu mă-sa i-o adus pă cin’eva dân satu ii,
că n’icii ie n-o fost dî la noi. Părinţî nevest’ii or avut şi ii pământ
mult aice, pă aproape … Ierau şi aşe familii, că încă dă mici îşi
		
dănumeu pruncii că s-or cununa un’ii cu alţî.”19.
La unele popoare căsătoria este deseori privită ca o tranzacţie de bani şi
este legalizată prin schimbul unui cadou (de la animale oferite în schimb până
la alte obiecte de o valoare mai mare), dintre care cel mai valoros dar, dat în
schimb, era însă considerat virginitatea miresei.
Multe popoare cred că inocenţa, virginitatea femeilor sau castitatea bărbaţilor, simboluri ale posibilităţilor şi ale unei viitoare fecundităţi, ascund în
ele puteri magice, de aceea li se atribuie un rol deosebit. Sacrificarea sau implicarea unor persoane de acest tip în cadrul riturilor venea să asigure posibilitatea de a modifica destinul comunităţii. Cele mai importante acte de magie
colectivă erau practicate de fete mari sau femei bătrâne („iertate”):
„Muierile mai bătrân’e şi cile rămasă văduve, ad’ică care nu mai
aveu bărbaţ, ierau cile care făceu prescura pântru biserică. Apu
iele să numeu „muieri iertat’e”, ad’ică iertat’e dă un’ile păcat’e.”20,
explică oamenii satului.
Datorită importanţei acordate acestor fenomene se practică chiar şi abstinenţa sexuală în anumite cazuri, înaintea efectuării anumitor lucruri, de
exemplu, înainte de a merge la luptă, la vânătoare, la pescuit, ieşit la semănat,
în perioadă de post etc.
„Plugarul curat la trup şi la suflet ieşe la sămănat.”21,
afirmă oamenii satului.
Virginitatea şi castitatea sunt deci probe de suprimare a dorinţelor, o victorie spirituală a omului, cât şi o depăşire a stării profane. Treapta supremă a
acestora este ascetismul, echivalent cu o jertfă adusă de către cei care îl practică (călugări, sfinţi etc.).
Se credea că „Fata curată are cunună pă cap” şi că „Cin’e strâcă o fată...
strâcă o biserică.” , iar dacă cineva săvârşea o faptă rea împotriva acestora era
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pedepsit, mai ales dacă ei erau pregătiţi pentru a fi jertfiţi sau pentru a participa la o ceremonie:
„Cin’e strâca o fată curată, făce on păcat tare mare. Tăt satu-l 		
înconjura dup-aceie.”22,
povestesc oamenii.
Actul magic efectuat era potenţat de forţa miraculoasă şi apotropaică atribuită nudităţii acestora, forţă care putea fi sporită uneori şi prin despletirea
părului:
„La mn’ează-noapt’e fet’ile să dăzbrăcau şi pun’eu pă iele on 		
lipid’eu, apu mereu cu drâgla dî la cuptor în faţa cuptorului şi 		
strâgau pân horn ca să-i aducă Dumn’ezo norocu. Dă noauă uări
trăbuie să strâje, ca să aibă noroc. Dâp-aceie, trăbuie să să bată
pă vatra focului, în pern’eu, iară când să culca, îşi pun’e o 		
cocotoare su cap, c-apu dimin’eaţa, când s-a scula, să-şi vadă 		
rânduita.” 23,
„Dă Sânjorj nant’e dă răsărit o trăbuit să meri dăzbrăcată să strânj
rauă cu strecurătoare. Apu raua ciie trăbuie ş-o dai vacilor 		
amestecată cu tărâţă, c-apoi iară dăd’eu lapt’e…
Da iera bin’e să pui în şuştari şi cât’e o crenguţă dă rug, ca şi fiie
păzât’e dă cile rele.”24.
Despre nuditate trebuie să ştim că simbolizează starea de inocenţă priordială şi paradisiacă, mai ales în cazul femeilor. În unele cazuri avem de a face
şi cu o dezbrăcare rituală, practicată în cadrul unor mistere sau ceremonii
(de exemplu preotul la sfinţire, regi la încoronare, mireasa la nuntă etc.), care
echivalează cu abolirea stării profane sau vine să accentueze trecerea de la un
statut social la altul:
„Aşe, după mn’ezu nopţî, după ce să juca mn’ireasa, nănaşe îi 		
dăsplet’e păru şi o învele cu cârpă în cap. Apu d-acolo-n colo ie nu
mai put’e să să poart’e aşe ca fet’ile, o fost, dară, n’evastă şi trăbuie
să facă şi ie cile ce să cuvin’eu pântr-o n’evastă.”25.
Diferitele acţiuni de asemenea pot fi sacre, efectuarea lor fiind permisă doar anumitor persoane iniţiate (preot, vrăjitor, şaman, etc.), care pot
săvârşi aducerea jertfei, îndeplinirea diferitelor ritualuri, ceremonii.
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„Numa popa poat’e cununa, n’ime altu! Că numa iel şt’i ce şi cum
trabă făcut în biserică şi iel cunoaşt’e lejile lu Dumn’ezo.”26,
afirmă sătenii.
Scopul acestora este de a asigura trecerea perfectă de la un statut social la
altul conform prescripţiilor.
Poate cele mai numeroase interdicţii sunt acelea care se leagă de obiecte şi
de fiinţe. Orice obiect folosit în cadrul unor ritualuri ori în care se manifestă
o forţă supranaturală poate deveni sacru. Atingerea acestora sau distrugerea
lor poate atrage după sine o sancţiune, astfel că erau tabuizate. În rândul poporului sunt binecunoscute prohibiţiile de genul: nu este voie să atingi obiectele folosite în altar ori folosite în aducerea jertfelor. De exemplu, românii din
Ungaria cred că hainele preoţilor („odăjdiile”) nu este permis să fie atinse, mai
ales de femei:
„Muiere nu-i sclobod să să a’tingă dă popă! … Mai ales când aiesta
îi îmbrăcat în odăjdii.”27.
Lucrurile aduse/prezentate ca jertfe, sunt şi ele prohibite omului de rând,
neputând fi atinse de oricine şi, dacă sunt sunt consumabile, neputând fi
mâncate de oricine. Despre acest lucru în Biblie putem citi următoarele:
		„Când va aduce cineva Domnului un dar ca jertfă de mâncare, darul lui
să fie din floare făinii: să toarne untdelemn peste ea, şi să adauge şi tămâie.
		 S-o aducă preoţilor, fiilor lui Aaron; preotul să ia un pumn din această
floare de făină, stropită cu untdelemn, împreună cu toată tămâia, şi s-o ardă
pe altar ca jertfă de aducere aminte. Acesta este un dar de mâncare de un
miros plăcut.
		 Ce va rămânea din darul acesta de mâncare, să fie al lui Aaron şi al
fiilor lui; acesta este un lucru prea sfânt între jertfe de mâncare, mistuite
de foc înaintea Domnului…”28.
Puţin mai sus se amintea că prescura era făcută numai de femei iertate,
însă nu numai aceasta, dar şi unele obiecte de cult erau prohibite omului de
rând. De exemplu cărţile fundamentale ale omenirii care conţin legile dumnezeieşti, texte liturgice, reguli ale efectuării riturilor de asemenea puteau fi
tabuizate, citirea, interpretarea textelor scrise în ele, uneori chiar şi atingerea
acestora, fiind permisă doar anumitor persoane. De exemplu musulmanii interzic atingerea Coranului persoanelor care au consumat carne de porc. Alte
popoare cred că cartea ta personală de rugăciuni nu este bine să fie atinsă de o
altă persoană străină, cât şi de cele aflate într-o stare impură.
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La multe popoare femeilor le este interzis să citească textele religioase, ba
chiar, şi să umble la şcoală, să studieze. De exemplu, în Talmud putem citi
despre interdicţia studierii textelor religioase de către femei. (De fapt, atitudinea societăţilor primitive faţă de studiu este interesantă, deoarece se credea că
studiul este accesibil doar pentru cei iniţiaţi – nota autoarei.)
Chiar şi la românii din Ungaria este înrădăcinat obiceiul ca în biserici numai fetele aflate înaintea perioadei de pubertate să citească texte religoase sau
să rostească rugăciuni în faţa credincioşilor:
„Aşe-i dă mândru când pruncii spun rugăciun’ile în biserică, uă
cit’esc „Apostolu”! Când am fost mici şi io zâcem dân când în 		
când... După ce am crescut, nu o mai fost sclobod. Apu îm păre
tare rău că nu mai put’em umbla n’ici cu tasu, că numa p-aciie îi
luua t’itoru cu iel, care cit’eu uă zâceu rugăciun’e. Şi cin’e mere cu
iel, la cila îi mai dăd’eu uoamin’ii câte on ban în brâncă…”29,
îşi aminteşte o femeie.
Dacă în societăţile matriarhale femeile îndeplineau funcţii înalte, în cele
patriarhale ele nu au mai avut această posibilitate. Nu puteau fi preotese, conducătoare ale unor comunităţi religioase şi, deseori, erau marginalizate.
Susţinătorii anumitor funcţii, precum preoţii, sacerdoţii, vrăjitorii, şamanii, conducătorii triburilor, regi etc., care aveau menirea de a servi şi conduce comunitatea, erau şi sunt şi azi consideraţi tabuu pentru omul de rând.
Tabuuri însă se pot lega şi de persoane în dependenţa de sexul, vârsta, funcţia
pe care o îndeplinesc, perioade în care se află (de exemplu o gravidă), munca
pe care o efectuează sau statului lor social (orfani, văduvi, bolnavi sau cei marginalizaţi din anumite cazuri - infirmitate, boală, desfrâu, încălcarea restricţiilor, participarea la anumite ceremonii sau ritualuri, etc.).
La românii din Ungaria, de exemplu, protagonistul jocului cu turca era
considerat un om care îşi vindea sufletul pentru un an necuratului, în scopul participării la ceremonial/ritual. Grigorie Moldovan în lucrarea sa A magyarországi románok (Românii din Ungaria) menţiona faptul că, timp de
un an, turcaşul este ocolit de îngerul său păzitor şi tocmai din această cauză
numele lui era ţinut în secret, în timp ce Zoltán Újváry aminteşte faptul că
acestuia până la lăsatul secului, timp care turca stă sub influenţa puterilor
malefice, îi este oprit să intre în biserică. El chiar şi rostea intrând în casele
credincioşilor:
„Dumnezâu afară dân casă, noi în casă!”,
„Nişte bătrâni de vreo şaptezeci de ani, mi-au povestit în anul 1950,
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că în tinereţea lor mai obişnuiau să meargă cu turca. Turca putea fi
numai acel flăcău care se ducea la miezul nopţii la încrucişare 		
drumului şi acolo juca dansul turcii. Unul dintre povestitori mi-a
relatat, că în tinereţea sa a încercat şi el dansul turcii în mijlocul
străzii, dar în timpul dansului nu şi-a mai simţit picioarele şi s-a
îngrozit, deci s-a lăsat de intenţia de a mai interpreta turca... .”30.
Preotul sau şamanul are rolul de a realiza legătura cu divinitatea. El este
cunoscătorul miturilor şi ale secretelor divinităţilor, cât şi a practicării ritualurilor. El veghează respectarea legilor dumnezeieşti, dar şi urmăreşte transmiterea acestora celorlalte generaţii. Sunt socotiţi că ar dispune de puteri miraculoase.
În dependenţa cultului din care fac parte, ei însuşi pot fi constrânşi de anumite interdicţii de tip tabuu: să nu meargă călare, să nu atingă anumite lucruri, să nu lipsească mai mult de trei nopţi consecutive din patul său, să nu
mănânce, în anumite circumstanţe sau perioade, deloc, să nu stea în capul gol
sub cerul liber ş. a. m. d. Deseori le este impusă şi abstinenţa sau renunţarea la
anumite lucruri (de exemplu preoţii catolici nu se pot căsători etc.). Îndeosebi
în cazul călugărilor sau a preoţilor cu funcţii mai mari putem vorbi despre
acest lucru.
De fapt, în creştinism, funcţia sacerdotală nu este compatibilă nici cu alte
funcţii sociale, unica misiune a preotului fiind cea de cooperare, în cadrul
Bisericii, la misiunea moştenită de Apostoli, misiune care se dobândeşte prin
hirotonire, sfinţire în numele capului Bisericii Creştine, Isus Christos, socotit
preotul unic al jertfei desăvârşite.
		 „Slujirea preoţescă este o harismă care se sprijină nu atât pe
o vocaţie personală, ci pe chemarea Bisericii. Ea nu provine numai
din libera alegere a candidatului, numai din o dorinţă personală, ci
mai ales din acceptarea Bisericii.
			...
		
Preoţirea este slujire sacramentală prin excelenţă şi ea se
exercită în administrarea celor şapte Taine, în mod special a Tainei
Euharistiei. În actele sacramentale, preoţia lucrează „în numele lui
Hristos”.”31,
afirmă Ion Bria.
Regele sau conducătorul unei comunităţi este investit cu o demnitate
moştenită de la divinitate. Şi pentru că se credea că o persoană sacră sacraliza
tot ceea ce atingea sau ceea ce se atingea de el, s-au instituit interdicţiile de a-l
atinge şi de a atinge el vreun lucru. De exemplu, nu i se permitea să calce pe
pământ pentru că, atingându-l, îl sacraliza şi astfel omul de rând nu mai putea
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călca pe el. Pentru a anihila acest lucru soluţia era ca persoana respectivă să nu
atingă pământul, deci ori era purtat în braţe sau pe cal, eventual alte vehicule,
ori trebuia să calce pe un covor. Regele Persiei călca, de exemplu, pe un covor
pe care alţii nu aveau voie să-l folosească, în timp ce regele aztec Montezuma
era purtat tot timpul de nobilii săi în braţe. În această credinţă îşi are originea
utilizarea/folosirea covorului roşu pe care calcă personalităţile şi celebrităţile
secolului nostru?
Tabuul atingerii nu se aplica numai demnitarilor şi a celor care îndeplineau
o funcţie sacerdotală, preotească ci şi altora. Nu se atingeau femeile de către
bărbaţi şi invers. Nu se atingea o femeie gravidă dur, pentru că se credea că în
locul atins astfel va rămâne o pată pe corpul copilului. Sărutul între două persoane de sex diferit era interzis şi el, şi acceptat doar în anumite cazuri. Femeia
aflată în perioada ciclului era impură, deseori era deci separată de ceilalţi, ea
neputând fi atinsă şi neputând să se atingă de nimic. Cei sănătoşi erau separaţi
şi ei de cei bolnavi pentru a evita contaminarea, în timp ce cei cu malformaţii
şi deficienţe mentale erau total marginalizaţi în comunităţile tradiţionale. La
unele popoare însă se credea că aceste persoane aveau o relaţie deosebită cu
cealaltă lume:
„Dă ciie care nu-s la locu lor cu capu, n’ime nu să leagă. II fac tăt
ce vreu, că n’ime nu-i bagă-n samă ... Până, dară, nu fac ceva rău.
N’ici nu-ţ plăce să-ţ faci căujiie cu ii, îl înconjurai dacă put’ei.”32
Însuşi corpul uman este tabuizat, ceea ce înseamnă că nu putea fi folosit
în orice scop, deoarece este creaţia lui Dumnezeu şi „nu-ţ poţ bat’e joc dă iel”.
Referitor la corp, în multe culturi, este acceptat doar omul fără cusur (mai
ales în anumite funcţii (de exemplu, rege), diformitatea şi deosebirea de ceea
ce era normal putând fi tabuizate. Această tabuizare a fost practicată de diferitele popoare încă din cele mai vechi timpuri. De exemplu, în Sparta se practica obiceiul de a ucide toţi copiii, care se năşteau cu unele deficienţe corporale,
ei fiind aruncaţi de pe muntele Taigetos.
În unele cazuri se practica mutilarea corpului persoanei, prin tăierea unui
deget, a unei urechi etc., pentru ca aceasta să nu mai poată moşteni sau îndeplini o funcţie importantă sau cu scopul de a fi pedepsită pentru greşeala
comisă.
Orice anomalie, precum absenţa unui element de simetrie sau de integritate, comportă un aspect respingător, de unde vine şi teama pe care societatea o
are faţă de aceşti oameni. Orice diformitate este un semn al misterului, care
poate deopotrivă fi malefic sau benefic. Fiinţele malefice sunt diforme, au un
ochi, un picior, un braţ etc., deseori sunt monstruoase chiar şi organele pe care
le au. Pe de altă parte, aceştia pot fi consideraţi şi ca fiinţe înzestrate cu capacităţi supranaturale, care puteau vedea cealaltă latură a lucrurilor şi prin aceasta
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puteau veni în ajutorul comunităţii. Pentru a fi însă înţeleasă această anomalie
trebuia să se treacă peste normele obişnuite ale gândirii spre o cunoaştere
mai profundă a misterelor, a fiinţelor, a vieţii. Astfel s-a ajuns să se creadă că
orbul este clarvăzător, surdul clarauzitor. Chiar şi cocoşatul putea avea un rol
asemănător. Oamenii de rând însă ocoleau aceste persoane, le era frică de ele,
crezând că orice lucru de care aceştia se atingeau devenea un mijlocitor între
cele două lumi, cea cunoscută şi cea necunoscută, deci erau tabuizate.
De exemplu, cecitatea, lipsa organului vederii se leagă de inconştient, de o
infinitate a trupului, dar şi a sufletului. Cei care pierd capacitatea de a vedea,
capătă o vedere interioară, devin stăpânii lumii spirituale, a înţelepciunii bătrânilor. Deseori vrăjitorii, proorocii sau vizionarii sunt orbi. Pe de altă parte
orbirea poate fi o pedeapsă aplicată de către zei oamenilor pentru greşelile
lor sau pentru curiozitatea lor excesivă, dar şi una aplicată învinşilor de către
învingători.
Muţenia, adică tăcerea şi liniştea deplină, care se asociază stadiilor incipiente ale creaţiei cosmice, este considerată o întoarcere la starea primordială,
este semnul apartenenţei fiinţei la lumea spiritelor de dincolo şi datorită acestei credinţe mutul este marginalizat în societatea tradiţională, atribuidu-i-se
uneori însuşiri demonice. Chiar şi omul care renunţă la vorbire sau vorbeşte
cu greu este considerat străin.
În cadrul efectuării unor practici rituale însă se impune tăcerea, de exemplu la luarea apei neîncepute sau la adunarea plantelor magice. Este interzisă
vorba însă şi în momentul agoniei unui bolnav, pentru a nu împiedica despărţirea sufletului muribundului de corp. Cel care este pe cale de despărţire
de această lume nici nu este bine ca să fie plâns prea mult, pentru că astfel îi
împiedici trecerea în lumea de dincolo:
„Nu-l plânje că nu să poat’e uşura.”33,
susţin femeile din sat.
Nici nebunul nu se încadrează în normele obişnuite ale comunităţii tradiţionale. Şi el este o fiinţă temută, poate datorită faptului că gesturile şi deciziile
luate nu sunt previzibile omului de rând.
Nu numai omului ci, în unele circumstanţe, şi animalelor li se impunea ca
să nu aibă nici un defect. De exemplu, conform prescripţiilor aflate în Biblie,
animalele destinate jertfirii trebuiau să fie fără cusur:
„Domnul a chemat pe Moise; i-a vorbit din cortul întâlnirii, şi a zis:
„Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le:
Când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din
vite, fie din cireadă, fie din turmă.
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	  Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din
partea bărbătească fără cusur; şi anume să-l aducă la uşa
cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului.”34.
Alte diformităţi sau malformaţii ale corpului, cât şi anomaliile de alt tip de
asemenea pot atrage după ele o sumedenie de tabuizări/interdicţii, deoarece
societăţii îi este frică de tot ceea ce diferă de cele obişnuite, crezând că reprezintă ameninţări pentru ea. Printre acestea, în afară de cele amintite până
acum, se numără şi transsexualitatea sau schimbarea sexului, adică schimbarea unui lucru, care este bine definit omului din momentul naşterii. Informaţii cu privire la acest fenomen, în lumea satului tradiţional, nu prea vom
găsi, deoarece se vorbeşte despre cineva care „îi cam dăşod” doar în şoapte.
Sexul ne este definit numai prin caracteristicile noastre exterioare, ci şi prin
rolul şi relaţiile pe care le avem/le întreţinem. Astfel femeile sunt mai sensibile, mai intuitive, pe când bărbaţii sunt mai puternici, mai agresivi. Rolul celor
două sexe, deci este bine definit. Ce se întâmplă însă atunci când graniţele
dintre cele două devin mai fragile, mai greu de stabilit, când un bărbat se
comportă ca şi o femeie sau invers, o femeie ca şi un bărbat?
În comunităţile tradiţionale aceste persoane pot primi denumiri speciale,
de exemplu, în cazul românilor din Ungaria, „muierotcă”, desemnând bărbatul care se comportă ca o femeie, sau se mută în casa socrilor după căsătorie,
ceea ce înseamnă totodată şi un fel de abzicere de condiţia sa originală.
„Când on bărbat îi aşe, mai moale, ca o muiere, dară, îl numem
„muierotcă”. Că făce ce nu iera treaba lui, ci a muierilor... Aşe 		
zâcem şi la cila care după cunun’iie să muta în casa socrilor şi nuşi duce iel acasă la părinţ muiere. Noa, acila n’ici nu ave n’icio
trecere în faţa altora!” 35,
povestesc sătenii.
În unele culturi se vorbeşte despre existenţa celui de-al treilea sex, în unele
chiar şi despre mai multe. În Biblie este însă interzis chiar şi schimbul hainelor între sexe. Nici la sate nu prea se vorbeşte despre faptul că un bărbat
ar purta rochie, nici că o femeie pantaloni, deşi acestea din urmă în cazul
efectuării unor munci agricole au obişnuiau să îmbrace pantaloni pentru a fi
protejate de soare sau alte eventuale accidentări.
„Vara când să mere la săcerat dă grâu ne luuam pântălon’i pă noi
şi chimeşe dă bărbaţ şi clop în cap ca să n’e apărăm dă răn’i, că
plină iera merişt’e dă mure care tăt’e n’e scrijelau picioarile, iară
soarile tătă t’e frije cât’eo dată. Da numa atunci n’e îmbrăcam în
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han’e dă uoamin’i, altădată nu să cuvin’e!” 36,
povestesc femeile
Pe de o parte însă citeam şi despre faptul că în Albania, ţară destul de conservatoare până în prezent, este cunoscut obiceiul conform căruia unele femei
să abizică de la sexul lor şi să-şi continue viaţa ca şi bărbaţi. Scopul este acela
de a-şi ajuta familia şi de a avea aceleaşi drepturi ca şi un bărbat, iar după ce
ating o anumită vârstă să poată îndeplini funcţii desemnate pentru bărbaţi, să
devină conducătoare ale comunităţii. Această decizie însă trebuie sanctificată
în faţa întregii comunităţi, prin schimbarea hainelor sale în haine bărbăteşti,
cât şi printr-un jurământ prin care se promitea că toată viaţa lor vor rămâne
virgine.
De fapt, posibilitatea de a schimba sexul nu este total necunoscută poporului, ci doar explicată printr-un fenomen interesant şi destul de greu de realizat, cel în care trebuie să treci pe sub un curcubeu:
„Cel care trece pă s-on curcubău să poat’e face dân uom muiere,
dân muiere uom, şi să face tânăr.”37.
Tatuarea corpului este interzisă şi ea, deoarece prin aplicarea tatuajelor pe
piele poţi fi marginalizat/exclus din societate, devenind totodată şi purtătorul
unei stigme, iar stigma putea fi şi de provenineţă malefică. Însuşi diavolul îşi
putea pune peceta lui pe adepţii săi sau pe cei aleşi de el, conform credinţelor.
„Când să năşt’e on prunc, babile dăloc să uitau la iel că ind’e ce
semn’e are. C-apu dân acele put’eu să-i zâcă norocu şi că ce uom a
fi. Bun uă rău... .”38,
„Noa, n’ici acila nu-i la mint’e care îşi face aşe, roaizuri pă pt’ele!
Numa aceie poartă aşe ceva care îs uoamin’i răi!” 39,
susţin oamenii satului.
Pe de altă parte figurile tatuajului, cât şi locul unde erau aplicate puteau şoca
oamenii, astfel că acestea au devenit semne ale agresivităţii, fiind caracteristice pentru anumite grupuri sociale, de exemplu puşcăriaşi ş. a. m. d.
Cei excluşi din comunităţi sunt persoane a căror contactare ne este interzisă/prohibită. Acestea pot fi persoane care intră în contact cu lucruri prohibite,
purtătoare de puteri malefice, şi sunt expuse la contaminare. Printre ele se pot
enumera vrăjitorii, şamanii, dar şi bolnavii sau cei cu defecte corporale, cei
care îndeplinesc anumite funcţii (groparul satului, fierarul, călăul, etc.), cei
care au semne pe corp, au o deficinţă corporală, sunt din altă castă, religie,
neam, sat. Adică „nu-i dă rangu tău/ nu-i d-a tău” şi „nu coţi căujiie cu ii”.
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În unele cazuri însă ablaţiunea sau deteriorarea pielii sau a unei părţi externe ale corpului era provocată de către om dinadins. Aceste mutilări se efectuau deseori ca scop iniţiatic, religios, ritualic sau simbolic şi puteau fi de diferite
tipuri:
– mărci (de exemplu tatuaje),
– transformări (de exemplu perforările buzelor, nasului etc.),
– modificări (de exemplu alungirea capului),
– suprimări (de exemplu circumciziile sau exciziile părţilor 		
	  genitale).
Funcţiile acestora erau diferite. Ele puteau indica o probă iniţiatică, puteau
fi o marcă tribală, cât şi un semn al unui grad în ierarhie.
Una dinte interdicţiile cele mai severe referitoare la corpul uman este interdicţia legăturilor sexuale în afara căsătoriei, adică prostituţia. Prostituţia
este un fenomen tabuizat despre care „gura satului” vorbeşte doar în şoaptă.
Femeile care îşi dedau corpul la astfel de lucruri sunt considerate „stricate”,
iar bărbaţii care decurg la astfel de lucruri sunt consideraţi „fără caracter”. Cei
care îşi vând trupul poartă o pecete de care niciodată nu pot scăpa. Unii o
fac pentru a supravieţui, pentru bani, alţii din grele experienţe ale vieţii, fiind
deseori victimele unor abuzuri sexuale chiar şi din copilărie.
Conform credinţelor şi legilor bisericeşti, desfrânarea este cel mai mare
păcat săvârşit cu trupul.
		 „Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul este un
păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte 		
împotriva trupului său.
		
Nu ştiţi că trupul vostu este Templul Duhului Sfânt, care
locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi
nu sunteţi ai voştri?
		
Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe 		
Dumnezeu în trupul şi duhul vostru, cari sunt ale lui Dumnezeu.”40,
se poate citi în Biblie.
Este, de fapt, singurul păcat de la care nimeni nu se mai poate întoarce odată pornit pe această cale. Desfrânarea nu este considerată o simplă greşeală, ci
o adevărată cădere.
Scopul actului sexual este procrearea, conform multor culturi, şi sexul de
plăcere este admis doar după ce ai făcut măcar un copil. În alte cazuri, soţul şi
soţia trebuie să trăiască ca frate-soră, excepţia fiind doar când fac dragoste în
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scopul procreării. Abstinenţa este considerată o virtute.
Un număr impresionant de interdicţii privesc femeile, acestora fiindu-le
interzise numeroase lucruri:
– nu pot atinge preoţii,
– nu pot intra în anumite locuri (altar),
– nu pot atinge anumite obiecte (armele bărbaţilor, că le scade
	  puterea sau obiecte sfinte că le profanează),
– le este interzis să curăţe o fântână,
– nu aduc noroc dacă călătoresc pe vapor etc.
În unele culturi însăşi locul din jurul focului a celor două sexe era bine stabilit, crezându-se că dacă o femeie ocupă locul bărbatului se poate îmbolnăvi
de o boală incurabilă, în timp ce bărbatul pierde din puterea lui.
Pentru femei o perioadă plină de restricţii era cea a menstruaţiei când li se
interzicea efectuarea unor lucruri:
– nu bagă acreli,
– nu face pâine,
– nu intră în biserică,
– nu-i bine să viziteze noi-născuţi sau să se aşeze pe patul acestora,
	  ş. a. m. d.
Perioada menstruaţiei în societăţile patriarhale este una tabu, în timp ce
în societăţile matriarhale era încărcată de virtuţi deosebite, era considerat un
fenomen al tămăduirii.
Evreii considerau sângele menstrual otrăvitor, Vechiul Testament chiar şi
interzice contactul cu el. Dacă un bărbat avea o relaţie cu o femeie aflată în
perioada ciclului, el trebuia separat de comunitatea din care făcea parte, în
timp ce femeia era considerată necurată o perioadă de şapte zile. Femeile aflate
în această perioadă, tocmai datorită acestui lucru, erau izolate de restul grupului/comunităţii, nu puteau fi atinse şi nici nu puteau atinge nimic. Uneori
contactul sau simpla vedere a sângelui menstrual pentru bărbat însemna un
pericol de moarte:
„Femeia care va avea o scurgere, şi anume o scurgere de
sânge din trupul ei, să rămână şapte zile în necurăţia ei. Oricine se
va atinge de ea, va fi necurat până seara.
		
Orice pat în care se va culca ea în timpul necurăţiei ei, va fi
necurat; şi orice lucru pe care va şedea ea, va fi necurat.
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Oricine se va atinge de patul ei, să-şi spele hainele, să se
scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
		
Oricine se va atinge de un lucru pe care a şezut ea, să-şi
spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
		
Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a şezut ea, cine
se va atinge de lucrul acela, va fi necurat până seara.
		
Dacă se culcă cineva cu ea, şi vine peste el necurăţia femeii
aceleia, el va fi necurat timp de şapte zile, şi orice pat în care se va
culca va fi necurat.
		
Femeia care va avea o scurgere de sânge timp de mai multe
zile, afară de soroacele ei obicinuite, sau a cărei scurgere va ţinea
mai mult ca de obicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei, ca pe
vremea când îi vine sorocul.
		
Orice pat în care se va culca în timpul cât va ţinea scurgerea
aceasta, va fi ca şi patul din timpul când ea este la scurgerea de la
soroc; şi orice lucru pe care va şedea, va fi necurat ca atunci când
este ea la scurgerea de la soroc.
		
Oricine se va atinge de ele, va fi necurat; să-şi spele hainele,
să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.
		
După ce va fi curăţită de scurgerea ei, să numere şapte zile,
şi apoi va fi curată.
		
A opta zi, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, şi săi ducă preotului, la uşa cortului întâlnirii.
		
Preotul să aducă unul ca jertfă de ispăşire, şi altul ca ardere
de tot; şi preotul să facă ispăşire pentru ea înaintea Domnului,
pentru scurgerea care o făcea necurată.
		
Aşa să depărtaţi pe copiii lui Israel de necurăţiile lor, ca să
nu moară din pricina necurăţiilor lor, dacă pângăresc cortul Meu,
care este în mijlocul lor.
		
Aceasta este legea pentru cel ce are o scurgere sau este 		
întinat printr-o lepădare de sămânţă în somn,
		
Pentru cea care este la curgerea de la soroc, pentru bărbatul
sau femeia care are o scurgere, şi pentru bărbatul care se culcă cu
o femeie necurată.”41.
Tabuizarea menstruaţiei este considerată de către unii cercetători un semn
al invidiei bărbăteşti pentru faptul că femeile pot da naştere copiilor (Bruno
Bettelheim). Sângele scurs în timpul naşterii şi după aceasta este tabuizat la
multe popoare, deoarece se crede că (pe lângă că femeia gravidă este situată
între sacru şi profan), atât femeia care naşte cât şi copilul au o relaţie în această perioadă cu lumea cealaltă şi cu spiritele. La unele popoare mama după
naştere este considerată impură, în timp ce la altele ea este sacră (de exem-
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plu în Polinesia). Maternitatea însă totodată şi anulează impuritatea sângelui
menstrual prin puritatea laptelui:
	  „Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
	   „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le:
	   Când o femeie va rămânea însărcinată şi va naşte un copil
de parte bărbătească, să fie necurată şapte zile; să fie necurată ca
în vremea sorocului ei.
	   În ziua a opta copilul să fie tăiat împrejur.
	   Femeia să mai rămână încă treizeci şi trei de zile, ca să se
curăţe de sângele ei; să nu se atingă de nici un lucru sfânt şi să nu
se ducă la sfântul locaş, până nu se vor împlini zilele curăţirii ei.
	   Dacă naşte o fată, să fie necurată două săptămâni, ca pe 		
vremea când i-a veni sorocul; şi să rămână şasezeci şi şase de zile
ca să se curăţească de sângele ei.”42.
		
În unele culturi se oficiează ceremonii de curăţire a mamei după naştere. La
românii din Ungaria, după şase săptămâni, se oficiază o rugăciune, de obicei
imediat după botez:
„La şasă săptămân’i după naşt’ere pruncu îi dus la bot’ezat. Apu
după bot’ez ieste cin’e face o rugăciun’e şi pântru mamă... .”43.
Diferenţele dintre cele două sexe se manifestă şi prin faptul că li se atribuie
efectuarea unor munci, lucruri în exclusivitate. De exemplu, numai bărbaţilor
le este permis să aprindă focul, iar femeile au sarcina de a-l întreţine, pe de altă
parte bărbaţii erau cei care pregăteau calendarul de ceapă, arau şi semănau
grânele, morcovii şi pătrunjeii etc., în timp ce femeile se îngrijeau de gospodărie şi de creşterea copiilor.
„Fieşt’e care dântră noi îşi au treaba lor. Uoamin’ii îs c-oa lor, iară
noi, muierile cu ale noaşt’e. Îi să margă numa la sămănat, că noi
om vid’e dă casă.”44,
povesteşte o femeie.
În afara persoanelor, numeroase religii consideră sacre şi anumite animale,
datorită legendelor care povestesc atribuţia acestora adusă în favoarea căruiva
sfânt sau profet, zeii însuşi putând să preia forma unor animale, în anumite
cazuri. De exemplu, în Egiptul antic, pisica era venerată ca animalul zeiţei
Bastet. Se mai credea şi că zeul solar Rhe, în timpul nopţii, luând forma unei
pisici, lupta cu şarpele întunericului, cu Apophis. Datorită acestor credinţe,
dacă cineva ucidea o pisică era pedepsit cu moartea.
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În India, vaca este considerată un animal sacru, deoarece este o întruchiparea a bogăţiei pământului, şi prin faptul că dă lapte este asociată cu principiul
matern, în timp ce cele albe erau puse în legătură cu focul de sacrificiu. Chiar
şi urina vacii este considerată sacră, fiind folosită la/în unele ritualuri, care
urmăresc curăţirea oamenilor, care au păcătuit împotriva unui lucru tabuizat.
Nu toate animalele sunt însă tabuizate pentru că sunt sacre, deseori sunt
prohibite tocmai fiindcă sunt considerate impure. La persani câinele era prohibit, în multe ţări maimuţa, pentru că seamănă mult cu omul. Animalele
carnivore sunt tabuizate pentru că ar putea consuma carnea unui animal
tabuizat sau al unui om. Însăşi atingerea unui animal impur avea unele efecte
negative, deci trebuia să te cureţi cât mai repede posibil de impuritate. Oamenii care aveau de a face cu astfel de animale, de exemplu în unele culturi
porcarii, erau consideraţi de rang mai inferior, li se interzicea chiar şi intrarea
în biserică.
Dacă tot aminteam porcul, atunci să ne oprim puţin la acesta. Porcul este
considerat simbolul lăcomiei, al voracităţii. El înghite tot ce găseşte, de aceea
i se atribuie un rol negativ. Este şi simbolul tentinţelor obscure: ignoranţa,
desfrâul şi egoismul. El îşi caută plăcerea în noroi şi gunoi şi aceasta este motivaţia de ordin spiritual a interzicerii de a consuma carnea de porc la unele
popoare semite, evrei şi musulmani. Din cauza înfăţişării lui prospere însă, la
numeroase popoare, a devenit simbolul belşugului.
Peştele este simbolul apei şi este confuz ca şi aceasta, deci poate fi atât sacru
cât şi impur. În Levitic însă, deşi ca şi jertfă nu poate fi adus, se permite/acceptă consumarea lui, spre deosebire de celelalte animale acvatice. În Egiptul
antic era considerat sacru, astfel că peştii nu erau consumaţi de către persoane
sacralizate (rege, preot), deoarece, pe baza unor legende, se credea că unele
fiinţe divine se prefăceau în peşti.
În ceea ce priveşte, în general, alimentele, acestea nu puteau fi consumate
fără a risca consecinţele nefaste ale contactului cu ele. Uneori însăşi atingerea lor era prohibită. Încălcarea interdicţiilor de acest tip însă este mai puţin
gravă.
Interdicţiile alimentare pot fi temporare (de exemplu postul) sau permanente (de exemplu de a nu consuma un anumit tip de mâncare), pot cuprinde
un grup social de mai mică sau mai mare amploare (de exemplu călugări,
preoţi sau membrii unui grup religios).
„Popii nant’e da ţân’e slujbă nu-i sclobod să mânce n’imica încă dî
la mn’ezu nopţî. Prima lor bucătură trabă să fie ciie ci-o mâncă în
altari.” 45,
afirmă oamenii satului.
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Hinduşii nu mănâncă nimic ce nu este pur, fie pentru natura sa, fie prin
starea sa de consumare, fie prin mâinile care le-a atins, ba chiar şi prin ochii
care le-au privit. Ei nici nu iau masa împreună cu cineva care aparţine altei
caste, chiar dacă le este prieten.
Postul nu trebuie ţinut/respectat de copii care nu au atins încă pubertatea,
bolnavi, femei gravide, cei aflaţi pe drum/de cei care călătoresc. De asemenea,
nu se mănânca înainte de a oferi ofrande divinităţii, morţilor etc.:
		
„Nant’e d-a mânca trabă aşe, oleacă să ţâpi câţva stropi dă băutură
pă pământ în cinste morţâlor.”46.
La unele popoare diferitele tipuri de mâncăruri erau pregătite în vase ţinute
numai pentru felul respectiv. De exemplu, evreii trebuie să aibă două rânduri
de veselă. Un rând pentru alimente pregătite din carne, altele pentru alimente
pregătite din lactate, care sunt gătite separat. La românii din Ungaria înaintea
Postului Mic, cât şi a Postului Mare vasele erau spălate cu multă grijă („cu apă
cu leşie”), ori înlocuite cu cele special rezervate pentru perioada aceasta. În
perioada de post ei consumă numai legume şi fructe, rareori peşte:
„Nant’e dă post tăt’e muierile îi gătau vasăle. Un’ile, mai avut’e, îşi
scot’eu vasăle pă care le ţân’eu pântru post, alt’ile, mai sărace, să
pun’eu şi şurluieu bin’e vasăle dă unsoare ce s-o pus pă iele cum or
fert până atunci. Apu cel mai bin’e le put’ei spăla cu apă cu leşiie,
da o fost şi cin’e le şurluie cu oleacă dă hămoacă.”47,
„Cin’e-i cred’incios trabă să postească. Apu postu însamnă că nu
mânci n’imica carn’e, da n’icii uoauă, n’icii cei dân lapt’e... Peşt’e
să mâncă numa atunce când îi dăzlegare la peşt’e. Zâle dă post îs
mn’ercurile şi vin’erile şi cât’e una dântâ sărbători, cum îi şi Zâua
Crucii uă nant’e dă Bobot’ează... Postu numa cila nu trabă să-l
ţâie care îi bet’eag uă îi pă drum. Şi nu postesc n’icii pruncii mici şi
n’icii muierile în alta stare.”48.
Însăşi masa la care te aşezi când mănânci este considerată un altar,
deci nu poate fi spurcată ci trebuie respectată în felul următor:
„Cin’e s-o aşezat la o masă trabă să să poart’e aşe cum să cuvin’e.
Nu să strâgă, nu să fac lucruri nătrăbuit’e.”49,
„Masa trabă cinstită. Nu pui pă ie lucruri năcurat’e, şi nu-ţ pui n’ici
picioarile pă ie, că doară d-acolo mânci pita dată dă Dumn’ezo.”50.
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Indicaţii legate de consumul alimentar găsim în Biblie în Leviticul 11 şi în
Coran în Surata a cincea. Conform acestora sunt declarate impure cămila,
iepurele, toate animalele carnivore şi fructele de mare:
		 „Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi le-a zis:
		
„Vorbiţi copiilor lui Israel şi spuneţi-le:
		
„Iată dobitoacele pe care le veţi mânca dintre toate
dobitoacele de pe pământ:
		
Să mâncaţi orice dobitoc care are unghia despicată, copita
despărţită şi rumegă.
		
Dar să nu mâncaţi din cele ce rumegă numai sau care au
numai unghia despicată. Astfel, să nu mâncaţi cămila, care rumegă,
dar n-are unghia despicată: s-o priviţi ca necurată.
		
Să nu mâncaţi iepurele de casă, care rumegă, dar n-are
unghia despicată: să-l priviţi ca necurat.
		
Să nu mâncaţi porcul, care are unghia despicată şi copita
despărţită, dar nu rumegă: să-l priviţi ca necurat.
		
Să nu mâncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi de trupurile
lor moarte: să le priviţi ca necurate.
		
Iată vieţuitoarele pe care să le mâncaţi dintre toate cele ce
sunt în ape. Să mâncaţi din toate cele ce au aripi (înotătoare) şi
solzi şi care sunt în ape, fie în mări, fie în râuri.
		
Dar să priviţi ca o urâciune pe toate cele ce n-au aripi şi
solzi, din tot ce mişună în ape şi tot ce trăieşte în ape, fie în mări,
fie în râuri.
Să le priviţi ca o urâciune, să nu mâncaţi din carnea lor, şi
trupurile lor moarte să le priviţi ca o urâciune.
		
Să priviţi ca o urâciune pe toate cele care n-au aripi şi solzi
în ape.
		
Iată dintre păsări, cele pe care le veţi privi ca o urâciune şi
din care să nu mâncaţi: vulturul, gripsorul şi vulturul de mare;
		
şorecarul, şoimul şi tot ce este din neamul lui;
		
corbul şi toate soiurile lui;
		
struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul şi tot ce ţine de neamul lui;
		
huhurezul, eretele şi cocostârcul;
		
lebăda, pelicanul şi corbul de mare;
		
barza, bâtlanul şi ce este din neamul lui, pupăza şi liliacul.
		
Să priviţi ca o urâciune orice târâtoare care zboară şi umblă
		
pe patru picioare.
		
Dar dintre toate târâtoarele care zboară şi umblă pe patru
picioare, să mâncaţi pe cele ce au fluierul picioarelor dinapoi mai
lung ca să poată sări pe pământ.
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Iată pe care să le mâncaţi: lăcusta, lăcusta Solam,
lăcusta Hargol şi lăcusta Hagab, după soiurile lor.
		
Pe toate celelalte târâtoare care zboară şi care au patru
picioare să le priviţi ca o urâciune.
		
Ele vă vor face necuraţi: oricine se va atinge de trupurile lor
moarte va fi necurat până seara, şi oricine va purta trupurile lor
moarte să-şi spele hainele şi va fi necurat până seara.
		
Să priviţi ca necurat orice dobitoc cu unghia despicată, dar
care n-are copita despărţită şi nu rumegă: oricine se va atinge de el
va fi necurat.
		
Să priviţi ca necurate toate acele dobitoace cu patru picioare
care umblă pe labele lor: oricine se va atinge de trupurile lor 		
moarte va fi necurat până seara; şi oricine le va purta trupurile
moarte îşi va spăla hainele şi va fi necurat până seara. Să le priviţi
ca necurate.
		
Iată, din vietăţile care se târăsc pe pământ, cele pe care le
veţi privi ca necurate: cârtiţa, şoarecele şi şopârla, după soiurile
lor; ariciul, broasca, broasca ţestoasă, melcul şi cameleonul.
		
Să le priviţi ca necurate dintre toate târâtoarele: oricine se
va atinge de ele moarte va fi necurat până seara.
		
Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va
fi necurat, fie vas de lemn, fie haină, fie piele, fie sac, fie orice alt
lucru care se întrebuinţează la ceva; să fie pus în apă şi va rămâne
necurat până seara; după aceea va fi curat.
		
Tot ce se va găsi într-un vas de pământ în care va cădea ceva
din aceste trupuri moarte va fi necurat, şi veţi sparge vasul.
		
Orice lucru de mâncare pe care va cădea ceva din apa 		
aceasta va fi necurat; şi orice băutură care se întrebuinţează la
băut, oricare ar fi vasul în care se va găsi, va fi necurată.
		
Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va
fi necurat; cuptorul şi vatra să se dărâme: vor fi necurate, şi le veţi
privi ca necurate.
		
Numai izvoarele şi fântânile, care alcătuiesc grămezi de ape,
vor rămâne curate; dar cine se va atinge de trupurile lor moarte va
fi necurat.
		
Dacă se întâmplă să cadă ceva din trupurile lor moarte pe o
sămânţă care trebuie semănată, ea va rămâne curată.
		
Dar dacă se pusese apă pe sămânţă şi cade pe ea ceva din
trupurile lor moarte, va fi necurată.
		
Dacă moare una din vitele care vă slujesc ca hrană, cine se
va atinge de trupul ei mort va fi necurat până seara; cine va mânca
din trupul ei mort îşi va spăla hainele şi va fi necurat până seara; şi
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cine va purta trupul ei mort îşi va spăla hainele şi va fi necurat până
seara.
		
Pe orice târâtoare care se târăşte pe pământ s-o priviţi ca
necurată; să nu se mănânce.
		
Din toate târâtoarele care se târăsc pe pământ, din toate cele
ce se târăsc pe pântece să nu mâncaţi; nici din toate cele ce umblă
pe patru picioare sau pe un mare număr de picioare; ci să le priviţi
ca o urâciune.
		
Să nu vă faceţi urâcioşi prin toate aceste târâtoare care se
târăsc; să nu vă faceţi necuraţi prin ele, să nu vă spurcaţi prin ele.
		
Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; voi să vă sfinţiţi şi
fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt; să nu vă faceţi necuraţi prin toate 		
aceste târâtoare care se târăsc pe pământ.
		
Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului ca
să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinţi; căci Eu sunt sfânt.
		
Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, păsările, toate
vieţuitoarele care se mişcă în ape şi toate vietăţile care se târăsc pe
pământ, ca să faceţi deosebire între ce este necurat şi ce este curat,
între dobitocul care se mănâncă şi dobitocul care nu se 			
mănâncă.”51,
		 „O, voi cei care credeţi! Ţineţi-vă cu statornicie învoielile!
Vă este îngăduit vouă [să mâncaţi carne de] vită, în afară de ceea
ce vi s-a prescris. Nu vă este îngăduit vânatul pe timpul 		
		
Pelerinajului [ihram]! Allah orânduieşte ceea ce El voieşte.
		
O, voi cei care credeţi! Nu pângăriţi rânduielile lui Allah,
nici luna sfântă, nici animalele de jertfă, nici zgărzile, nici pe cei
care se îndreaptă spre Casa Sfântă, căutând har şi mulţumire la
Domnul lor! Dacă aţi terminat Pelerinajul, atunci puteţi vâna. Să
nu vă întărâte ura împotriva unui neam care v-a împiedicat în
drumul spre Moscheea Sacră să[-i] atacaţi. Întrajutoraţi-vă în 		
plinirea faptelor bune şi în evlavie, dar nu vă ajutaţi la păcat şi la
nedreptate! Şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este aspru la 		
pedeapsă.
		
Vă sunt oprite mortăciunea, sângele [scurs], carnea de porc,
animalele cele asupra cărora a fost pomenit numele altcuiva decât
al lui Allah [la junghierea lor], ce a pierit înăbuşit, lovit, în urma
căderii sau împuns cu coarnele [de altă vită], ce a fost sfâşiat de
fiare – doar dacă aţi junghiat [aceste vietăţi înainte de a muri] – ca
şi vitele junghiate pe pietrele înălţate [ale idolilor] şi cele pe care
le împărţiţi, prin tragere la sorţi, cu săgeţi. Acestea sunt pentru voi
păcat. Aceia care nu cred sunt astăzi deznădăjduiţi [că ar mai 		

162

putea] să vă îndepărteze de la religia voastră. Deci, nu vă mai 		
temeţi de ei, ci temeţi-vă de Mine! În ziua aceasta, am desăvârşit
religia voastră şi am împlinit harul Meu asupra voastră şi am 		
încuviinţat Islamul ca religie pentru voi! Şi dacă cineva este silit de
foame [să mănânce din cele oprite], fără pornire spre păcat, [să
ştie că] Allah este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim].
		
Ei te întreabă ce le este îngăduit [să mănânce]. Spune: „Vă
sunt îngăduite vouă cele bune şi cele pe care le învăţaţi pe 		
animalele şi păsările de vânătoare [să vi le prindă], dresându-le ca
pe câini. Învăţaţi-le [să vâneze] din ceea ce va învăţat Allah pe 		
voi. Şi mâncaţi din cele pe care ele le prind pentru voi rostind 		
asupra lor [a animalelor dresate] numele lui Allah! Şi fiţi cu frică
de Allah, căci Allah socoteşte degrabă!
		
„Astăzi vă sunt îngăduite vouă cele bune. Mâncarea celor
cărora li s-a dăruit Scriptura vă este îngăduită şi vouă, iar 		
mâncarea voastră le este îngăduită şi lor.52…” .
		
După Vechiul Testament carnea trebuie golită de sânge. Se impune chiar şi
tăierea rituală a animalului (obicei cunoscut printre românii din Ungaria mai
ales sub denumirea maghiară de „kóser vágás”). Cuţitul de tăiere trebuie să
fie perfect neted şi să nu fie aplicat pe gâtul animalului decât o singură dată.
Înainte de a fi dată spre consum, carnea trebuie scăldată într-o soluţie de apă
cu sare, pentru a elimina tot sângele. Carnea friptă nu are nevoie de acest tratament deoarece flacăra arde sângele.
În ceea ce priveşte sângele, acesta, din cele mai vechi timpuri, este considerat substanţa vieţii, vehicul al vieţii, principiu al generării şi simbolul acestora.
Conform unor credinţe caldeene sângele divinităţii, amestecat cu pământ, a
dat naştere fiinţelor. Se crede că în el se află (mana) sufletul omului sau puterea fiinţelor, de aici au derivat toate riturile de sacrificiu sângeros. La multe
popoare războinicii consumau sângele inamicului ucis, crezând că în acest fel
îi preiau puterea.
Cu sânge se poate sanctifica o alianţă, se poate lega o înrudire. Prin stropirea cu sângele unei jertfe înseamna că eşti protejat, în timp prin stropirea cu
sângele unui şef/conducător deveneai sacralizat.
Sângele poate avea însă şi o valoare negativă, mai ales cel menstrual, despre
care am amintit deja, şi care este considerat impur, periculos şi asociat focului
adâncurilor pământului şi morţii.
Pentru că sângele simbolizează forţa vieţii, la unele popoare, în preajma
solstiţiului de iarnă, se ofereau ofrande de sânge pentru a hrăni soarele. Datorită aceluiaşi lucru însă consumarea lui era prohibită sub orice formă în multe
culturi. Unii nu acceptă nici transfuziile, preferind mai bine să-şi piardă viaţa.
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„Am văzut la un’ii că ii îşi fac aşe, la tăiet dă porc, sânje cu ceapă,
apu-l mâncă. Io n-aş put’e să fac asta! Că sânjile îi cila care t’e 		
ţâne-n viiaţă.” 53,
afirmă o femeie, iar în Biblie putem citi următorul pasaj:
		 „Dacă un om din casa lui Israel sau din străinii cari locuiesc
în mijlocul lor, mănâncă sânge de orice fel, îmi voi întoarce Faţa
împotriva celui ce mănâncă sângele, şi-l voi nimici din mijlocul
poporului său.
		
Căci viaţa trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi
pe altar, ca să slujească de ispăşire pentru sufletele voastre, căci
prin viaţa din el face sângele ispăşire.
		
De aceea am zis copiilor lui Israel: „Nimeni dintre voi să nu
mănânce sânge, şi nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru să
nu mănânce sânge.
		
Dacă vreunul din copiii lui Israel sau din străinii cari 		
locuiesc în mijlocul lor vânează o fiară sau o pasăre care se 		
mănâncă, să-i verse sângele şi să-l acopere cu ţărână.
		
Căci viaţa oricărui trup stă în sângele lui, care este în el. De
aceea am zis copiilor lui Israel: „Să nu mâncaţi sângele niciunui
trup; căci viaţa oricărui trup este sângele lui: oricine va mânca din
el, va fi nimicit.
		
Oricine, fie băştinaş, fie străin, care va mânca dintr-o fiară
moartă sau sfâşiată, să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi
necurat până seara; apoi va fi curat.
		
Dacă nu-şi va spăla hainele şi nu-şi scaldă trupul, îşi va
purta fărădelegea lui.”.”54.
			
Pâinea este simbolul hranei esenţiale, deseori privită ca un aliment spiritual şi ca dar nepreţuit al cerului. Alături de vin pâinea (colacul) este ofrandă
ritualică, prezentă în cadrul numeroaselor ceremonialuri.
La primirea unor musafiri de seamă li se oferă pâine alături de sare, exprimându-se astfel dorinţa comunităţii ca aceştia să le asigure bunăstarea materială, semnificată de pâine, şi păstrarea nealterată a tradiţiilor, sugerată de
sare.
Faţă de pâine se cerea o atitudine de respect, astfel că aceasta este aşezată la
loc de cinste şi învelită cu un ştergar alb şi curat. Când se plămădeşte trebuie
să fie făcută de o femeie curată şi pusă în cuptor numai în anumite zile ale
săptămânii. De asemenea, de consumarea pâinii se leagă unele prescripţii:
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– înainte de a se tăia felii, se face cruce pe pâine cu cuţitul,
– de obicei este împărţită celor prezenţi la masă de către capul
	  familiei,
– dacă o bucată este atinsă de un om ea reprezintă soarta 		
	  acestuia, puterea şi norocul său, astfel că nu se admitea ca din
	  restul ce rămâne să mănânce altcineva sau să se lase nemân	  cată.
Respectul faţă de pâine se manifestă şi prin faptul că aceasta nu se aruncă
în gunoi, rămăşiţele se dau animalelor, nu se calcă şi nici nu se înjură, pentru
că se consideră un mare păcat.
Aminteam undeva, la început, tabuul cuvintelor sau tabuul nominal, care
îşi are originea în credinţa în funcţia magică a cuvântului, susţinându-se că
prin rostirea acestuia influenţăm ceea ce denumeşte („Vorbeşt’i dă dracu, şi iacătă-l!”, spune şi zicătoarea – nota autoarei). Cunoaşterea adevăratului nume
însemna stăpânirea obiectului, a persoanei şi de aici derivă magia cuvântului,
care este mult mai veche decât magia sacrificiilor. Din vechime s-a creat deci
o adevărată mitologie şi o ritualizate a manipulării numelor, lucrurilor, fiinţelor, în deosebi a zeilor.
Numele la civilizaţiile arhaice şi tradiţionale nu a fost niciodată o simplă
etichetă aplicată obiectului sau persoanei, el reprezenta esenţa acestora şi avea
capacitatea de a institui şi de a legitima existenţa lor. Datorită acestei credinţe se interzicea pronunţarea numelui cuiva sau atingerea unei anumite teme,
precum sexualitatea, bolile, incestul, moartea, rostirea imprecaţiilor sau a numelor unor realităţi mult temute ş. a. m. d.
„Ducă-l-ar Cel-cu-Coada pă Petre lu ..! Că tare i-o plăcut să 		
facă glume cu alţî!”55,
povestea o informatoare.
Tabuul nominal a fost instituit tocmai pentru a nu influenţa şi pentru a
nu invoca şi dezlănţui unele puteri. Omul satului tradiţional credea, de fapt,
că tot ceea ce există trebuie să poarte un nume şi că obiecte nenumite nici
nu există. Tocmai de aceea se obişnuieşte ca atunci când te superi pe cineva
să eviţi pronunţarea numelui acestuia, zicându-i doar „Iel” sau „Ie”, şi nu pe
nume.
Tabuul cifrelor se leagă de unele cifre socotite nefaste, de aceea se încearcă
evitarea acestora. De exemplu, o bibliografie foarte bogată cunosc superstiţiile
şi credinţele legate de cifra 13. Unele popoare nici nu folosesc această cifră,
evitându-o atunci când trebuie numerotate etajele unei clădiri, casele de pe o
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stradă ş. a.m. d. Nu există, deci, etajul 13, casa cu numărul 13, se evită chiar şi
ca la o masă să se aşeze 13 persoane etc. Originea nefastă a numărului vine de
la Cina cea de Taină, la care au participat 13 persoane, după care a fost trădat
Iisus Christos.
Cifra 3 nu pare a fi nefastă, totuşi, conform credinţelor, este bine ca în casa
ta să fie aprinse deodată trei lumânări. Însuşi faptul că avem de a face cu o cifră pară sau impară poate desemna un lucru fast sau nefast. Se crede că florile
oferite cuiva care încă este în viaţă trebuie să fie impare, ori numărul lor să fie
identic cu anii acestuia, în timp ce cele duse la cimitir să fie pare:
„Dacă duci pen’e cuiva la mormint’e, atunce aşt’e trabă să fie cu
păret’e, iară dacă-i în viaţă încă, atunci să fie fără păret’e.”56.
Nici cele patru elemente esenţiale nu pot scăpa fără de a fi tabuizate.
Aerul, elementul esenţial al vieţii din vechile cosmogonii ale lumii, este ca
şi focul un element activ şi masculin, în timp ce apa şi pământul sunt elemente
pasive şi feminine. Aerul reprezintă lumea subtilă şi este simbolul spiritualităţii. După Sfântul Martin este şi simbolul sensibil al vieţii nevăzute, un factor
de mişcare universal şi purificator. Ca vehicul al luminii şi mediu al vibraţiei
sunetelor şi al culorilor, ocupă un loc important în mitologiile multor popoare. Caracterul său ambivalent se remarcă atunci când se manifestă sub forma
vânturilor puternice, viforniţe sau furtuni, considerate de a fi provocate de
spririte malefice şi divinităţi. Este însă şi mediul aşezat între cer şi pământ,
în care se deplasează spiritele benefice, îngerii şi alte genii, astfel că este un
mediu tabuizat, fiind interzisă efectuarea unor gesturi sau lucruri cum, de
exemplu:
– nu se fac gesturi rapide spre cer cu mâna sau cu obiecte 		
	  ascuţite, prin care ar putea fi rănite fiinţele care circulă prin
	  aer,
– nu se aruncă în aceeaşi direcţie („în gol”) gunoi sau alte 		
	  lucruri care ar spurca aerul,
– nu se scuipă în vânt etc.
Merită să ne oprim puţin şi asupra obiceiului scuipării unor lucruri, deoarece acesta este un gest cu multiple valori.
Scuipatul sau saliva este o substanţă considerată purtătoare de puteri magice. Ca şi oricare ale secreţii ale organismului şi acesta este intim legat de
persoana căruia îi aparţine, poartă „mana” acesteia, astfel că este prezent în
unele rituri de comuniune şi în legămintele sacre. Este însă considerat purtător de calităţi ambivalente, deaorece poate separa şi uni, poate vindeca sau
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strica, ba chiar şi insulta. Iisus, la rândul său cu saliva Sa vindecă un orb (Ioan
9, 6) şi un surdo-mut (Matei 7, 32-35).
Pentru românul din Ungaria saliva este un remediu împotriva unor boli/
răni. Se întrebuinţează în cazul muşcăturilor, înţepăturilor sau a unor răni
mai mici, aplicându-se asupra locului acestora:
„Dacă t’i-o muşcat on ţânţar, uă ai avut aşe, o rană mai mică, o fost
dăstul numa să t’e linji pă jejit şi să t’e freci apoi ind’e iera rana, că
ţ-o trecut mai iut’e şi s-o oprit şi sânjile să cure.”57.
Conform credinţelor chiar şi albeaţa de la ochi se poate trata cu salivă, este
suficient doar ca un copil în zile de sec, pe nemâncate şi înainte de răsăritul
soarelui, să scuipe de trei ori peste ochi.
De asemenea i se atribuie funcţie apotropaică datorită căreia, de exemplu,
copiii dar şi alte persoane erau scuipate în scopul de a fi păziţi de deochi:
„Ca să nu diuăt’i pă cin’eva la care t’e-ai uitat cu drag, trăbuie să
scopeşt’i dă tri uări păstă iel şi să zâci:
– Pt’ii, pt’ii, pt’ii, să nu t’e diuăt!”58.
Unii consideră gestul scuipării şi un mod de stimulare a fecundităţii sau a
norocului, însă, scuipatul poate avea şi un rol negativ, fiind un lucru de ocară
sau insultă pentru cineva, un mediu prin care se putea profana un lucru sacru,
de unde interzicerea scuipatului în foc.
Apa este unul dintre cele patru elemente, din ea s-a plămădit universul.
Este o stihie purificatoare. E arhetipul tuturor legăturilor, dar şi un element
care separă şi dizolvă. Are multiple funcţii magice şi sacrale, de aceea este prezentă în toate ritualurile şi obiceiurile. Deşi este ambivalentă, adică o stihie a
vieţii şi a morţii, apa este sacră. Ea reprezintă infinitatea posibilităţilor.
Se crede, de fapt, că după ce s-a făcut uscatul, acesta mai stă pe apă, fiind
sprijinit de un peşte gigantic:
„În mare este un peşte, pe peştele cela stau patru stâlpi şi pe stâlpi
pământul; când peştele clatină din coadă, atunci şi pământul se
cutremură. De ar vrea să se întoarcă, sau s-ar clătina mai tare şi
pe noi ne-ar prăpădi. Cei patru stâlpi sunt cele patru posturi. Noi
posturile le postim de aceea, ca să nu ne cufundăm. Dar amu un
stâlp e mai mâncat, căci oamenii nu postesc.”59.
Însăşi lumea morţilor este plasată undeva în aceste zone subterane către
care se scurg apele. De aici provine obiceiul de a trimite morţii pe ape pe cea-
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laltă lume, ori de a le trimite lor ofrande. Este, deci, un canal de comunicare
cu lumea de dincolo.
Apa este pură, miraculoasă, în deosebi apa neîncepută, luată înainte de răsăritul soarelui şi folosită la diferite acte de purificare şi de vindecare:
„După apă nă-ncepută trăbuie să t’e duci nant’e d-a să face zâuă la
fântână. Acolo luua-i cu ulceaua dă tri uări, da dă doauă uări o
ţâpai jos şi numa p-a triie o duce-i acasă. Pă drum nu iera sclobod
să vorbeşt’i cu n’ime, n’ici să t’e uiţ napoi!… Iară ulceaua o astupai
cu palma, să nu să verse apa… Apu tătă zâua mai trăbuie şi să
posteşt’i.”60.
		
Apa are proprietăţi magice în anumite perioade (Paşti, Bobotează etc.), şi
datorită acestui lucru se practică îmbăierea şi stropitul. Dar mai ales apa sfinţită este înzestrată cu aceste puteri.
		
„Apa sfinţâtă are mare put’ere. Ie n’e apără casăle dă cile rele, n’e
tămădeşt’e când sânt’em bet’eji. Îi dăstul numa o înghiţâtură să bei
dân ie… .” 61,
susţine omul satului.		
În apa stătută a bălţii sau în cea păstrată fără a fi acoperită se poate cuibării
cu uşurinţă Necuratul şi alte spirite malefice, tocmai de aceea nu este bine să
o bei sau să o laşi neacoperită:
„Canta cu apă îi bin’e s-o ţâi astupată cu stupuşu, că ce şt’ii ce să
poat’e cuibări în ie păstă noapt’e.”62
Apa poate servi ca agent magic, cu ajutorul căreia poţi contacta lumea cealaltă, pentru a afla răspuns la o problemă ivită, dar este prezentă şi în diverse
practici ale ghicitului, privind soarta individuală a omului ori destinul întregii comunităţi, sau în farmece sau alte ritualuri (de exemplu, paparuda):
„Aşe zâceu mai dămult că dacă cin’eva să uită noapt’e în fântână, îş
poat’e vid’e ursâta.”63.
Fântânile şi izvoarele sunt asociate apei vii, ce ţâşneşte de lângă rădăcinile
pomului vieţii din Paradis. Datorită acestei credinţei fântânile sunt nelipsite
de lângă temple şi alte locuri sacre. Ele unesc lumea în care trăim noi cu adâncurile pământului şi, totodată, pot fi şi ochi deschişi spre cer. Deci, fântânile
erau venerate, li se aduceau ofrande, când lângă ele se organizau ceremonii
religioase, sacralitatea lor fiind dovedită atât prin numeroasele rituri practi-
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cate lângă ele cât şi prin faptul că se evită spurcarea lor. Pentru a fi păzite de
intervenţiile spiritelor malefice deseori lângă fântâni se ridica o cruce, o troiţă
sau se punea o căpăţână de cal.
„Fântâna trabă grijită să nu să spurce apa dân ie. Să curăţă, să
mai şi astupă, nu sclobod să ţâpi n’imica în ie.”64,
povesteşte un informator.
Românul crede că cel care sapă o fântână scapă de păcatele săvârşite şi este
una dintre cele mai importante binefaceri. Se zice:
„Dacă faci o fântână, atunci până la al nouălea neam ai
pomană.” 65.
		
Focul este element principal în mitologiile lumii, considerat cauză şi motor
al vieţii. Poate fi însă şi distrugător sau purificator al vieţii, deseori deopotrivă
duşman şi prieten al omului. În culturile primitive şi antice era socotit fiinţă
în orice ipostază/manifestare a sa, şi avea o clasă specială de preoţi care se
îngrijeau să nu se stingă. (Conform unor credinţe, în mănăstiri, tot timpul
trebuie să ardă o lumânare şi nici rugăciunea nu poate încetini, pentru că dacă
aceasta vreodată s-ar întâmpla, puterile malefice ar prelua stăpânirea lumii nota autoarei.)
Focul vetrei de asemenea este considerat o fiinţă vie, divină. Acesta, cât şi
cel al altarelor era aprins în locuri ferite până şi de lumina soarelui.
„La Paşt’i popa ieşe afară cu lumina aprinsă dân altari, apu 		
strâga: „Ve’niţ, dă luaţ lumină!”, şi tăţ n’e ducem să luăm lumină.
Apoi ieşem afară dă-nconjuram biserica tăţ.” 66,
povesteşte un credincios.
Focul viu, cel de dinaintea descoperirii celui produs artificial, era adorat şi
era considerat de o valoare deosebită. Era tabuizat, fiind considerat de obârşie
divină, aducându-i-se ofrande: vin, flori, fructe, tămâie etc. De exemplu, la
romani se păstra un „focus publicus” în mijlocul satului, mereu întreţinut şi
păzit.
Sacralitatea focului, prezentă în toate religiile sub forma veneraţiei absolute, este evidentă şi în şirul de interdicţii legate de acesta:
– nu se aruncă deşeuri în el,
– nu se scuipă,
– nu se lasă udul peste el,
– nu se leapădă în faţa lui nimic murdar,
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– nu se insultă,
– nu se blestemă etc.
În limba română denumirea de „foc” vine de la lat. „focus”, adică „vatră”
şi nu de la „ignis”. Poate de aici vine şi veneraţia focului vetrei, care a dus la
practicarea obiceiului de a lăsa neatinsă vatra unei case, atunci când aceasta
este dărâmată.
Focul în tradiţia românească este încărcat de anumite trăsături prin care
este evidenţiată importanţa sa.
„Focu îi sfânt. Nu-l blastămi, că-L blastămi pă Dumn’ezo.”,67
afirmă sătenii.
De asemenea, este cunoscut şi obiceiul ca în ziua de sâmbătă să faci totdeauna puţin foc, pentru ca sufletele morţilor, care-şi vizitează casele, să se
încălzească, că dacă nu îi blestemă pe cei rămaşi. Duminica însă nu este bine
să faci foc, ci să mănânci ce poţi.
În tradiţia populară românească chiar şi cuvântul „foc” este uneori tabuizat
pentru că se crede că rostirea lui poate stârni foc/incendiu, şi este înlocuit cu
vatră sau lumină.
Pământul este o substanţă universală, un izvor al fiinţei şi al vieţii. În mitologiile antropogonice putem regăsi înrudirea oamenilor cu pământul, din
care omul a fost creat sau în care a crescut ca şi un embrion în pântecul matern, cu care acesta este asociat.
Datorită acestor credinţe, pământului i se atribuie o putere generatoare şi
vivificatoare, el făcând parte din unele rituri sau practici între care şi următoarele:
– la naşterea unui copil acesta era aşezat pe pământ, de unde era
  apoi ridicat de către tatăl său, care prin acest gest îl recunoştea
	  ca membru al familiei,
– în trecut tinerii căsătoriţi petreceau prima noapte culcaţi jos pe
	  pământ, pentru ca să fie sănătoşi şi căsătoria lor să fie trainică,
– când cineva murea, acesta de asemenea era aşezat pe pământ,
	  exprimându-se astfel dorinţa de a fi reintegrat în acea materie de
	  unde provine,		
– în unele cazuri se practicau şi unele înmormântări ritualice cu
	  scopul de a regenera fiinţa.
În ceremoniile de tip agrar, cultul pământ-mamă reprezintă latura esenţială, iar odată cu apariţia creştinismului acesta nu a dispărut, ci s-a contopit
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cu venerarea Maicii Domnului. Conform unor credinţe populare pământul
doarme de la Adormirea Maicii Domnului (15 august) până la Blagoveştenie
(25 martie).
Virtuţile sale pozitive sunt blândeţea, supunerea, liniştea, durabilitatea, caracteristice principiului feminin. Datorită acestora el poate fi garantul unui
jurământ, cât şi poate da putere unui blestem.
Datorită calităţilor sale pământul este cinstit/tabuizat de către oameni,
aceştia închinându-se în faţa lui, sărutându-l şi venerându-l sub diferite forme.
Omul rămâne mereu şocat de numărul impresionant al interdicţiilor instituite în diferite domenii. Cele enumerate până acum însă oferă doar câteva
exemple ale acestora, sunt doar o picătură din universul lor infinit. Trebuie să
subliniez faptul că studierea tabuurilor ocupă un loc aparte în antropologia
culturală şi socială. Descifrarea semnificaţiilor în toată diversitatea lor (interdicţia religioasă, magică, sexuală, igienică, de consum, raţionale sau superstiţioase ş. a. m. d.), ne deschide calea spre înţelegerea sistemului de reguli care
fac posibilă ordinea într-o societate, ne explică de ce aceasta poate fi privită ca
o complexitate organizată şi nu un haos.
Interdicţiile exprimă idei universale, categorii fundamentale ale mentalului
colectiv sau individual dintotdeauna, ce invalidează ipoteza existenţei unui
mental prelogic, care ar fi caracteristic societăţilor primitive, afirmă unii cercetători. Caracterul misterios şi varietatea tabuurilor au stârnit astfel interesul
multor dintre aceştia, printre care trebuie neapărat să îi amintim pe Mircea
Eliade, Sigmund Freud, James George Frazer, Emile Durkheim, Wilhelm
Wundt, Arnold van Gennep, Victor Kernbach ş. a. m. d.
Dintre aceştia Wilhelm Wundt şi Sigmund Freud au dat următoarele definiţii tabuurilor:
„Prin tabu înţelegem, potrivit sensului general al cuvântului, orice
interdicţie inclusă în obiceiuri şi moravuri, sau în legi lămurit formulate,
de a atinge un lucru, de a-l pretinde pentru propria folosinţă, sau de a
utiliza anumite cuvinte prohibite, aşa încât, în definitiv, nu există nici
un popor şi nici o treaptă de cultură care să fi scăpat de sancţiunea prin
tabu”,
„Tabu sunt însă nu numai toate persoanele, ci şi toate localităţile,
obiectele şi stările pasagere care sunt purtătoare sau sunt sursa unei însuşiri misterioase. Tabu este de asemenea interdicţia care provine din această însuşire şi în sfârşit, în sens literal, ceea ce este în acelaşi timp sacru şi
mai presus de lucrurile obişnuite, implicând periculosul, impurul, neplăcutul”.
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La rândul său J. G. Frazer vedea în existenţa lor un sistem animist pe cale
de a se constitui în religie:
„Regulile sale par a proveni dintr-o învăţătură referitoare la 		
suflete, şi a fi determinate de simpatii şi antipatii, preferinţa sau
sila diferitelor categorii de duhuri faţă de unul sau altul dintre ele
înseşi. Mai presus însă de sufletele oamenilor şi animalelor s-a 		
dezvoltat concepţia despre o zeiţă puternică, ce le-ar stăpâni pe
toate: această concepţie devine apoi tot mai importantă, iar 		
tabuurile ajung treptat să fie socotite mai curând un mijloc menit a
atrage bunăvoinţa zeiţei, decât nişte reguli care să se adapteze 		
preferinţelor. Principiile de conduită capătă deci o bază 		
supranaturală în locul vechii lor baze naturale.” 68
Studiul de faţă însă nu ar fi complet dacă nu am aminti faptul că în lumea
care ne înconjoară, deşi este plină de restricţii, există şi un şir destul de lung
al lucrurilor care ne sunt permise. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de
„noa”, expresie care vine şi ea tot din limba polineziană şi înseamnă „liber”,
adică se poate folosi cu siguranţă.
„În lume asta mai ieste dârt-aceie şi lucruri care le put’em face,
numa să fim mereu ca capu la locu lui.”,69
afirmă şi oamenii satului, foarte bine gândind asupra rostului vieţii.
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EMILIA MARTIN

Emigraţia în America reflectată în
memoria culturală. Povestea unei vieţi:
micherecheanul Teodor Iuhas
Emigrarea în Statele Unite
în anii 1910
În urma cercetărilor de teren, a
interviurilor realizate cu oameni din
Micherechi am constatat că amintirile s-au păstrat doar fragmentar, prin
surse secundare, fiindcă de la emigraţia din anii 1910 au trecut 100 de ani.
Vârsnicii de azi, atunci încă ne născuţi, cunosc poveştile din povestirile
bătrânilor de odinioară.
Din punct de vedere etnologic totuşi aceste poveşti de viaţă, foarte interesante, pot să ne ofere răspunsuri la
multe întrebări. Care au fost motivele
plecării? Ce speranțe au avut cei care
au plecat? Ce au dus cu ei? Ce locuri de muncă şi-au găsit? Cu cine s-au asociat? Cum au trăit în străinătate? Ce greutăţi sau avantaje a avut familia rămasă
acasă? Când şi cum s-au reântors? Ce au adus cu ei? Cum li s-a schimbat viaţa?
Din literatura de specialitate aflăm multe informaţii despre etapele şi cauzele emigrării spre America. Plecarea în masă din locurile de baştină a început
în anii 1870, primii emigranţi fiind rusinii şi slovacii săraci. La sfârşitul anilor 1880 deja sunt consemnaţi emigranţi originari din toate părţile Ungariei
acelei epoci. În Câmpia Ungară, ei proveneau din judeţele Szabolcs, Szatmár,
Pest, Csongrád, Csanád, Békés şi din regiunile Nagykunság şi Jászság, precum
şi din zonele de sud şi de est ale Transilvaniei. La emigrare au luat parte toate
păturile sociale, însă cei mai mulţi la număr au fost ţăranii.
Nivelul scăzut al producţiei agricole, lipsa posibilităţilor de muncă în industrie, lipsurile economico-sociale ale sistemului feudal-capitalist a creat o
stare de mizerie şi i-a determinat să plece în căutarea visului american.1
La începutul secolului al 20-lea a crescut considerabil numărul emigrărilor
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în masă spre zone care ofereau un trai mai bun. Cea mai mare parte a emigranţilor nu au plecat cu gândul să se stabilească definitiv în SUA, ei au dorit
să se întoarcă în ţara de origine. Motivul principal a fost unul simplu, economico-social: situaţia grea de acasă.
Datorită dezvoltării industriale din Statele Unite era nevoie de forţă de
muncă mai ales pentru activitățile, care nu necesitau o pregătire specială. Cauzele determinante ale emigrării au fost cele economice, care porneau de la
lipsa de pământ. Ţăranii de pe domeniile proprietarilor de pământ, care din
ce câştigau nu-şi puteau asigura veniturile necesare pentru un trai acceptabil,
au părăsit locurile natale, ca să-şi încerce norocul ca muncitori necalificaţi şi
să-şi asigure un trai mai bun.2
Au plecat doar pentru o perioadă de timp, pentru a câştiga bani, cu care să
se reântoarcă acasă, să-şi cumpere pământ şi casă. O parte din ei, aproximativ
25%, însă nu s-au mai întors niciodată.3
Ajungând în Statele Unite, cele mai multe locuri de muncă pentru bărbaţi
au fost în minele de cărbuni, în fabricile de automobile, în cele de cauciuc, în
industria cărnii, iar pentru femei în ramurile industriei alimentare, a industriei textile şi în comerţ.4
Până la începutul Primului Război Mondial numărul emigranţilor din
Austro-Ungaria a atins cifra de 1,8 milioane, dintre care doar 2/3 au fost unguri, iar ceilalţi de diferite naţionalităţi. După schimbarea situaţiei economice
şi politice de după război numărul emigranţilor a scăzut deoarece în SUA nu
mai era nevoie de forţă de muncă în masă.5

Drumul spre America
Conform studiilor apărute despre emigrare, la începutul secolului al 20-lea
agenţiile de emigrare au pătruns până în lumea rurală. Despre posibilitatea
de a pleca în America oamenii de la ţară au aflat de la agenţii societăţilor de
navigaţie, care cutreierau satele făcând propagandă. Oamenii plecau cu trenul
până la graniţa imperiului Austro-Ungar, iar de acolo îşi continuau drumul
spre oraşele port. Îmbarcarea către America se făcea în Italia şi în porturile
germane, de unde plecau curse regulate Europa-Statele Unite. Preţul călătoriei era de 180 de coroane, iar călătoria dura mai multe săptămâni în condiţii
nefavorabile, cu pasageri înghesuiţi. În proporţie mare (95%) emigranții ajungeau în portul New York, unde erau chestionaţi şi supuşi examenului medical.
Mulţi dintre ei nu aveau paşaport. Se întocmeau liste, care cuprindeau diverse
informaţii: numele, vârsta, sexul, starea civilă, ocupaţia, ţara de provenienţă, rasa (naţionalitatea) domiciliul, aspectul fizic (înălţimea, culoarea părului,
ochilor), locul naşterii precum şi numele şi adresa unei rude din ţara de provenienţă.6
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În Micherechi nu s-au păstrat amintiri despre organizarea şi modul în care
au călătorit cei plecaţi.
Interlocutorii spun că probabil s-a desfăşurat în mod organizat, toţi micherechenii au călătorit împreună, timp de mai multe luni, 12 zile cu vaporul pe
puntea din mijloc până la New York.
„Înante Primului Război Mondial so dus ii afară… Asta aşe o putut fi cum
îi ş-amu. Că valaki szervezte… Am fost noi pre micuţă şi-ntrebăm atunce. Cu
alţî o mărs d-odată. Doauăsprăzece zâle o mărs cu vaporu. Până la New York.
Atunci când o fost valu acela că mereu la muncă în America.”7
„Cine i-o dus nu ştiu. Toboroztak. Când o vinit ii d-acolo io nici pă lume
n-am fost.”8
„D-odată or mărs uă tă pă şir, nu ştiu.”9
„Több hónapig utazott. A hajón a középső fedélzeten.”10

Micherecheni în Ţara speranţei
În localitatea Micherechi am identificat 7 persoane emigrate temporar în
America. Dintre aceştia unul singur nu s-a reîntors, întemeindu-și o nouă
familie în ţara străină.
Cu trecerea timpului devine tot mai greu de reconstituit cine au fost cei
plecați. Localnicii îşi amintesc încă despre faptul că erau unii din sat care s-au
dus în America pentru a-şi încerca norocul, dar de cele mai multe ori le-au
uitat numele, îi identifică prin circumscriere, după supranume, după rude ori
după casa în care au locuit.
La începutul anilor 1910 au plecat în America 7 persoane, 6 bărbaţi şi o femeie. Conform amintirilor, care sunt doar fragmentare, următorii ţărani din
sat au fost în emigraţie temporară în SUA.
Ioan Ruja, cu supranumele Bace Nuţ a Petri Mişchii
Despre el se ştie că a fost ţăran sărac, dar în America a câştigat bani mulţi,
încât reîntorcându-se acasă şi-a cumpărat mult pământ. Cu timpul familia lui
a fost una dintre cele mai bogate familii de ţărani din Micherechi.
„Bace Nuţ a Petri Mişchi. Ruzsa Janos. Nici a Petrii Mişchii n-o fost dă rangă,
numa o fost în America şi o fost on uom care o ştiut grâji dă bani acolo, şi o adus
bani mulţ, ş-apoi copiii la uomu acela o fost mai găzdaci. A Petri Mişchii. Îmi
pare că Nuţu Petri Mişchii o fost acela. Nu l-am cunoscut.”11
Ioan Iuhas şi fratele său a cărui prenume s-a şters din amintire, cu supranumele a Locuţî
Doi fraţi au plecat împreună, dar unul dintre ei nu s-a reîntors acasă, părăsindu-şi nevasta cu cei trei copii. Cu timpul i- a trimis fratelui său o fotografie
cu noua lui familie, cu nevasta şi cei doi copii, o fată şi un băiat.
„A Locuţî amândoi. Aciie o fo fraţ. Io numa aciie ştiu că or fo duş afară în
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America. Unu n-o vinit acasă, numa o trimăs o carte la frate-so cu on tip, o fată
şi on pruncuţ. S-o-nsurat. Uomu sorii socru nost, a mătuşii Măriuţă, a Locuţî.
Muiere o rămăs acasă cu 3 prunci.”12
Ioan Ţârle, cu supranumele Bace Nuţ a Mâţî
Membrii familiei au reţinut despre el că în America a lucrat la o fabrică de
lăzi. Reîntorcându-se şi-a cumpărat un sălaş, o maşină de treierat şi un tractor, ajungând să fie mai înstărit. A adus mai multe lucruri cu el din America
dintre care s-a păstrat o cutie de fier şi un umeraş cu inscripţie în engleză.
„Tiorban zâceu cătă iel. Bace Nuţ. Nuţu Mâţî.”13
„În ládagyár o lucrat. Nuţu Ţârle. Tată bătrân. O rămăs după iel o ladă dă
fer şi o vállfa cu scriere englezească. L-onvăţat pă Şonyica și anumere englezeşte
până la 10. Ş-o luat pământ acolo la tăniar, ş-o luat moşină dă călcat, ş-o luat
tractor. Or fost mai văzuţ.”14
Americanu
Numele lui adevărat nu se mai cunoaşte, localnicii îl cunoşteau după poreclă. Deoarece n-au avut copii, a plecat cu nevăsta-sa împreună în SUA. Se ştie
unde a locuit, cine l-a îngrijit la bătrâneţe şi că s-a sinucis, l-au aflat spânzurat.
„Americanu, da nu ştiu cum l-o temat, zâceu americanu cătă iel. Pă uliţa
ce mare o şezut, aci szembe cu bace Gyuri a Bărî. Casa lui o fost a Mişchii lui
Gusti. Lu Mişchii lui Gusti i-o fo uarice unchi.”15
„Zâce americanu. S-o spânzurat uomu acela. Cu Gusti o fost neam, cu Csotye Gustav. Bace Mişcă a lu Gusti i-o grâjit.”16
Americăniţa, cu supranumele Nană Ană a Răului
Singura femeie care, neavând copii, a plecat în America cu soţul împreună.
Îi plăcea să povestească îndeosebi despre petrecerile de acolo. Spunea că în
America îi ziceau misis, de aceia în faţă îi ziceau americăniţa, dar în spate au
poreclit-o „misis”.
„O fost şi o femeie întră ii că on bărbat o mărs cu muiere cu tăt. Nană Ana
acie, zâceu că îi nană Ană a Răului. Aciie n-o avut copii. Şi ie o lucrat acolo
uarice. Poate că o tăgăşit. Nană Ană a Răului zâceu cătă ie, da apoi or zâs
Nană Ană americăniţa. Ie ne poveste că ie o fo misis. Apoi aşe u-o şi poreclat că
misis. Ie cu uom cu tăt s-o dus. Că ie n-are copii acasă, n-a şide acasă a mere
cu uomu. Ne poveste, că cum ne petrecem noi acolo, ne făcem plăcintă. Numa
ie o fost muiere.”17
„Noi aşe u-am ştiut că nană Ană a Răului, că n-am zâs cătă ie americăniţă. Ie ne-o spus că or zâs acolo cătă ie că misis. Şi ie o lucrat acolo cu ii.
Coace m-am dus că n-am avut familie, apu m-am dus şi cot şi io nişte bani.”18
Teodor Iuhas, cu supranumele Bace Toader a Flocii
A plecat în America lăsând acasă familia, soţia cu 2 fete mici. După şase ani
s-a reîntors, şi din banii aduşi a putut îmbunătăţi traiul familiei.
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Povestea vieţii lui Teodor Iuhas
Teodor Iuhas s-a născut în 1883 în Micherechi din părinţii plugari Gavril
Iuhas şi Maria Kondoros. Numele Iuhas româneşte înseamnă Cioban. Porecla
a Flocii se referă la numele de familie, însemnând caierul de lână, lâna pregătită pentru tors.
De tânăr s-a căsătorit cu Ana Rugea. Din căsătoria lor s-au născut trei fete,
Maria în 1907, Eva în 1911 şi Ana în 1920.
Vorbea cursiv româneşte, dar şi ungureşte, ceea ce nu era deloc obişnuit în
acea vreme. Nevastă-sa de exemplu nu a ştiut ungureşte. În anii petrecuţi în
SUA a învăţat, într-o anumită măsură, şi limba engleză.
La bătrâneţe, până la moartea survenită în 1958, a povestit în familie, îndeosebi nepoatelor despre anii petrecuţi în America, la New York.
„Tăt aşe l-am ştiut dă Iuhas. Da iel o zâs că iel îi rămân. Tată-so o fost Iuhas
Gabor, mamă-sa o fost Kondoros Maria. Muiere-sa o fost Ruja Ana. Rugea,
aşe s-o şi scris pă cruce. Or fo ortodocşi. Soacra lui o fost în sat moaşe. Pă ie
u-o temat Cefan Eva. Am zâs că Dumnetale nu poţ fi rămân. Cum şi fii rămân cu tată Iuhas Gabor şi mama Kondoros Maria. Inde-ai auzât Dumnetale
Kondoros la români? Nu ştiu fata me. Da o fost a Flocii. Floci s-o numit caieru
dă lână, lâna pregătită dă tors. Că haba ai tuns uăile, aciie o trăbuit spălată
şi scărmănată.”19
„Tată bătrân o fo născut dân 1883. Doauă fete o avut. O fată s-o născut în
şapte şi una în unsprăzece. Încă maica n-o fost. Aşe că iel după 11 o putu mere.
În 14 o izbucnit primul război, şi ii or stat acolo. O şasă ani. Păntru acie or vinit ii acasă ca or zâs că în Europa ii război, ş-a-po atunci ş-or temut familiile.
Maica bătrână cu cile doauă fete o rămăs acasă.”20
„El s-o-nsurat, s-o născut fătuţăle, tăt acole or şezut pă Bocskai în casa părintească. Îi plăce să povestească. Cum alţî povesteu c-o fost în bătaie şi p-acolo,
iel poveste c-o fost în America. Mama zâce că Nu tă bolonzâ fătuţăle aşte, dă-le
pace la fătuţăle aşte…”21
Plecarea
Teodor Iuhas a lucrat ca slugă pe pământurile proprietarilor unguri, ceea ce
se poate citi în carnetul de slugă păstrat până în zilele noastre la muzeul din
Gyula. Trăia cu familia în casa părinţilor. La începutul anilor 1910, deoarece
nu-i mai trăiau părinţii, nu putea primi ajutor de la ei, şi din cauza condiţiilor
de viaţă a părăsit temporar locul natal în speranţa unui trai mai bun. Visul lui
era să-şi adune bani, să-şi cumpere pământ ca să devină din slugă plugar, la
fel ca şi părinţii lui.
„O fost om sărac. Casă o avut. Amu când o mărs iel în America nu i-o trăit
părinţî. Şi-ş aducă bani. Că o fost on uom dăştis. Şi o stat acolo. Şasă ani dă
zâle o lucrat acolo, n-o vinit acasă. O fost ţăran. La Hangya dup-ace o lucrat.
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După ce s-o născut mama. După 20. Şi-ş adune bani, şi-ş ieie pământ, şi fie
plugar şi iel apoi, ştii. Că părinţâ o fost plugari.”22
În New York
În New York s-a angajat la o fabrică de cauciuc. Despre munca de la fabrică
nu a povestit prea multe, fiindcă aceasta nu interesa pe nimeni. În schimb cea
mai plăcută amintire, pe care o repeta de multe ori, a fost că la văzut, de mai
multe ori, pe stradă, în New York, pe Charlie Chaplin. Ca şi lucru ciudat a pomenit că acolo oamenii pun în stradă, în tomberoane, în lăzi de gunoi hainele
pe care nu le mai folosesc, din care ei îşi alegeau ciorapi.
„În New York, înt-o fabrică dă cauciuc. Gumigyárba. Or lucrat ce-o vinit în
rând. Puneu pă foc. Iel ne-o vu povesti toate dân fir în păr. Maica zâce săraca:
Tată Dumnetale fără paşaport ai ajuns iară în America.
O zâs că l-o văzut pă uliţă pă Chaplin. O zâs c-o fost şi vadă. Şi făce viţuri.
O ştiut englezeşte. O zâs c-o trăbuit şi înveţe. Numa n-o avut cu cine să vorbască în Micherechi.”23
„Acolo puneu hanele cum le pun amu afară în cucă. Iel săracu mere, da hane
nu i-o trăbuit, numa zokni. Le spăla. Cii buni îi lua.”24
Coloniile
Cele mai frumoase amintiri erau cele legate de viaţa în colonie. Ardelenii
trăiau în patru colonii separate: colonia ungurilor, a sârbilor, a slovacilor şi a
românilor. Locuiau în camere de 20-30 de persoane.
În colonii se ţineau petreceri şi sărbătorile religioase, îndeosebi Crăciunul
şi Paştele. Ungurii sărbătoreau separat, nu acceptau la petrecerile lor persoane
de alte naţionalităţi. Teodor Iuhas a fost considerat şi se considera şi el român,
astfel făcea parte din colonia ardelenilor români. Cu slovacii, „touţî” se înţelegeau, însă cea mai strânsă relaţie o aveau cu sârbii care erau de aceeaşi religie
ortodoxă. Cu sârbii se vizitau, participau reciproc la evenimente, petreceri în
ciuda faptului că unii dintre sârbi erau beţivi şi bătăuşi: „se-mbătau, se brişteu,
se băteau”.
Evident că după părerea lui Teodor Iuhas cele mai frumoase petreceri au
fost cele ale coloniei românilor. Ei nu făceau politică ca şi ungurii, ci se distrau
cu muzica oferită de taraful din localitatea Mişca.
Timp îndelungat s-a păstrat în familie o fotografie cu colonia românilor din
New York, în faţă cu taraful din Mişca şi cu tricolorul românesc. Despre tricolorul românesc Teodor Iuhas mărturisea următoarele: „O zâs că: Fata tatii, că
aşe-m zâce, trabă şi ştii că tricoloru acela nu-i a ţării. Care-i rămân la acela-i
tricoloru rămânesc. Tricoloru nu ţâne dă ţară ce dă naţie.”
„Şi or locuit în colonii. Ii care so-r cunoscut mai tare or fost slovacii, touţî,
sârbii, ungurii şi ii. Ii s-o zâs c-o fost ardeleni. O fost patru colonii. Românii,
adecă ardelenii cu sârbii tare bine o dus. Io îi punem întrebare că Dumevoastă
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dă cine v-aţ ţânut. Că la sărbători acolo în colonii îş făceu petreceri, şi sărbătoreu şi puneu steagu, tricoloru îl puneu afară. Mai bună relaţie or avut cu sârbii
că or fo pă o relijie, ortodocşi.
Fost-o şi unguri. Ungurii, dacă mereu şi ungurii îş făceu petrecere, da o zâs
că ierau aşe oameni mai întişi ungurii, şi pă alţî nu primeu acolo. Io zâcem că
Dumnevoastă nu v-aţ ţânut dă unguri; Că atunce Ardealu iera în Ungarie.
Iel n-o fost uom băutor. Câte unu care să şumăne aşe, beie mai mult, mere la
unguri când vide că-i petrecere la unguri. Unnepseg iera pus afară în colonie. O
auzât că nu-i lasă în lontru. Apu o zâs că da noi sântem dân Ungarie. Nu-i lăsa
în lontru. O ştiut şi ungureşte şi rămâneşte. Că ungurii tă făceu pă politică. Pă
ii numa politica i-o înteresat. Atunce să frământau ii cu politica…
Io am zâs cătă Dumnelui că Dumnetale Iuhas Tivadar… Nu am fost fata
me, io am fost Juhasz Togyer. Io nu m-am dus niciodată fata me, nu m-am dus
acolo la ii, că ăi ţâpa acasă. Zâce că: Ne gyertek ide, nem vagytok ti magyarok!
Menjetek oda az oláhokhoz. Oda menjetek! Ne gyertek ide hozzánk!
Or avut aşe mai mare camere. Şideu acolo tăţ bot. Cam 20-30 ierau înt-o
cameră. Şi noi, aişte dân Micherechi şi care am fost dân Ardeal, că dân Ardeal
o fost mulţ, noi tăţ am fost ardeleni.
La noi erau cele mai frumoasă petreceri. La noi pute vini oricine, noi nu am
întis pă nime afară. Am avut on taraf tare mândru dân Mişca. Dân Mişca o
fost on taraf, la noi erau petreceri, vineu sârbii. Numa sârbii vineu, ungurii nu
vineu, nici touţî. Noi ţânem laolaltă. Când era petrecere la sârbi şi noi merem.
Mie nu-m plăce dă sârbi că la urmă tă să brişteu. Tă să băteu. Până la urmă
luau şi brişca unu la altu. Sârbii or fost popor liniştit, numa dacă or băut, atunce tare o fo cufire oameni.
La Crăciun, la Paşti, la sărbătorile aşte relijioase… tăte le-am ţânut.
Înante clădirii la colonia ardeleană a românilor or fost întipuiţ tăţ. Or fost
vro sută. L-am văzut, da. Ştii tu că atunci mereu şi cotau. Şi tipurile aşte maica
le-o ascuns în pod. Probabil şi tipu acela l-o ascuns. Acolo o fost şi tarafu, o fost
şi el. În hane aşe elegant, în costum o fost. Şi o fost tricoloru rămânesc. Zâce că
asta-i colonia românească.”25
Sosirea acasă
În fiecare an petrecut în America a trimis acasă prin poştă bani şi scrisori
pentru familie, scrisorile însă nu s-au păstrat. Auzind veştile despre războiul
în Europa s-a întors definitiv acasă. Din cauza timpurilor zbuciumate banii
trimişi prin poştă în anul reîntoarcerii nu au mai sosit, ceea ce a însemnat un
mare necaz.
A sosit aşa cum a plecat, cu o ladă mare, un cufăr de lemn păstrat până în
zilele noastre. În al Doilea Război Mondial, în această ladă au pus lucrurile
mai valoroase ale familiei (acte, ţesături, etc.), apoi lada a fost îngropată în
grădină şi astupată cu paie.
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Pe lângă haine, a adus un gramofon, un ceas de buzunar cu lanţ de argint,
lănţişor şi cercei de aur, pănuri de haine pentru nevastă şi fete şi un clarinet,
acesta în mâneca paltonului. Unele lucruri au fost luate de la el, de exemplu
două pături.
Clarinetul cu timpul a fost dat cadou unui nepot. Cu lanţul, neştiind că este
din argint, timp îndelungat a fost legat gardul din grădina strănepoatei, iar
mai târziu au fost confecţionate din el o brăţară şi o medalie.
A mai adus un dolar emis în 1886, care s-a păstrat până azi. De asemenea
s-a păstrat fotografia colorată, înrămată, adusă din America, unde a fost făcută prin combinaţia a două fotografii: fotografia lui Teodor Iuhas făcută în
America şi poza nevestei şi a fetelor, făcută în Ungaria, şi trimisă prin poştă
în America.
„O trimăs bani. În fiecare an o trimăs bani. Că cum o vu trăi familie; Atunci
o fost mai rău când o vinit ii cu tătu acasă. C-or zâs că-s tă războaie aici în
Europa, ş-apu ce-a fi cu familiile lor.
Apu iel săracu, hanele... O avut aşe o ladă mare dă lemn, inde o pus hanele.
Cu acie făceu călătoriile şi alţî. Le-o zâs cineva că banii, câţ au adunat în anu
acela, şi ăi trimată pă poştă. Lada poate să terde şi atunce pter şi banii. Şi atunce săracii o trimăs banii pă poştă. Mai tăţ o trimăs banii pă poştă...
Ş-o adus lada săracu, banii o zâs că i-o trimăs pă poştă, da n-o ajuns, c-o fost
mai groaznic războiu acela. Cu haieuu o vinit, lada acie tumna aşe cum u-o
dus, ladă dă lemn. La Vuţa a fi în pod uarindeva. Piporaşe nu-s. Maica şi cu
maică bătrână le-o fi pustuit. N-o fost slobod să vorbască. Să nu spuie la nime
cum îi p-acolo. Dârt-ace mamii-i păre rău că ne povesteşte că cât dă bine-i
p-acolo.
Când o fost al doile război, atunci mama o băgat lada în pământ. Acolo ş-o
băgat tăte, că tare multe kezimunka o avut. Tăte tăte le-o aşezat acolo, o pus
paie, şi o făcut o groapă, şi u-o astupat. Şi iel săracu că o trăit încă. În 5 o murit,
în mai.
Trimeteu scrisori, numa acile nu-s. Nu le-o ţânut.
Iel ş-o adus hăniţăle lui, ş-o adus on clarinet. O ştiut o leacă că so-nvăţat dâ
la cie dân Mişca. Şi ş-o adus on magnetofon, d-acela gramofon. Ş-o adus ceasu
cu lanţ dă arjint. Maichii şi la fete o adus pănuri dă hane, ce-o putut săracu .
O umplut lada, c-o fost mare lada.
Ceas în jeb. Hordta. S-o strâcat ceasu, n-o fost nime şi-l tomnească. O rămas
lanţu dă arjint. Cu acela ş-o legat Marika gardu. O fost mai lung, nu ştiu dâce
s-o scurtat aşe. Tăt o picat câte-o roată, apu nu l-o tomnit nime. N-o grâjit nime
dă iel.”26
„Hozott aranyláncot, fülbevalót, ingujjban klarinétot, húzós faliórát, zsebórát.
Sokmindent elvettek tőlük. Pl. 2 takarót.
Adott egy Bibliát, amiben volt egy Amerikából hozott és őrzött 1 dolláros.
1886 kiadású, amit 1899-ben hoztak forgalomba. Olvasható rajta a dátum.”27
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„Tipu aista l-o făcut în America. Că dârt-ace o trimăs maică bătrână tipu
acela cu fetele că iel a face după aşe on tip d-aista. D-acolo l-o adus.
Tăţ or fost dân Ungarie. Dân regi Magyarorszag. Io cred că mai mulţ or mărs
naţionalităţile. Şi-ş coate o doi bani săracii. Vine pă poştă banii. Dânt-ace o
trăit familie. Da o şi adunat banii că apoi ş-o luat pământu. O avut iel tare holdă doauă dă pământ, da apoi o avut şapteşpe holde dă pământ. O trăit familie,
poate nu o fost aşe uşor…”28
Viaţa după reîntoarcere
Fiind considerat om văzut care vorbeşte mai multe limbi, care ştie să scrie
şi să citească a fost angajat ca administrator pe moşia lui Tisza. El coordona
munca şi plătea salariile. Mai târziu a lucrat ca şi cârciumar şi vânzător la
Cooperativa Hangya. Umbla elegant, nu purta izmene, umbla în pantaloni şi
vara în papuci.
A avut mai multe holde de pământ, „la Chisa, la Barnavics, la Ştengli şi în
arsuri”, căruţă cu cai, vaci, porci şi gâște, făcea comerţ. Şi-a construit şi un
sălaş, cu coteţe şi fântână, în partea dinspre Crâstor a satului, unde a plantat 4
plopi ca să ştie că acolo-i casa lui, sălaşul lui.
„Când o vinit acasă o fost mai deştept on pic, mai văzut că o văzut lume.
Apoi o fost la Hangya Szövetkezet. O fost crâjmar şi boldaş. Acole o fost inde-i
amu Nyisztor. Cred că mai-nante o fost, câci o vinit d-acolo, la Tisza István,
acolo la Chisa. Acolo o avut el moşie. Iel o fost valalkăzău. Acolo aduna oamenii şi el îi scrie. Iel o avut legături cu Tisza. Îi duce la lucru pă moşie lui Tisza.
Acolo aveu în barace, la domnie. Acolo să şi culcau. La oamenii dân sat el o fost,
iel îi şi plăte. Şi iel însămna. C-o ştiut scrie. O ştiut şi scrie şi citi. Dî la şcoală.
C-o umblat la şcoală.
Apoi o lucrat la Tisza, iel plăte oamenii. Fost-o care n-o ştiut ungureşte dân
Micherechi. Iel o ştiut, da maică bătrână n-o ştiut.”29
„Itthon Tisza intézője volt. Akinek Geszten voltak birtokai, amik átnyúltak
Romániába. Fontos, hogy tudott románul.”30
„Tă s-o ocupat şi cu pământurile că o fost maică bătrână în bold. Atunci o
fost cserekereskedelem. O dus doauă uoauă, aşe mereu la bold. Când s-o terminat cu aşte, cu Hangya, iel o dat: scriem-acolo. O fost on uom bun la suflet.
Dă-m amu pân-oi vinde grâu, pân-oi tăie uărzu dă primăvară, atunce ț-oi pute
plăti. Când s-o desfiinţat n-o putu mere nici la on uom, apoi, că daţ banii. Da
iel o trăbuit şi puie banii. Îm spune iel săracu că: Uăăăă, mulţ m-o rămăs cu
bani, că io o fost musai şi-i pun. Fost-o care i-o dat, fost-o care nu.
Apoi ş-o făcut tăniar la Chisa. Cu coteţuri şi cu fântână, cu tăte. Atunci când
o fost la Tisa. Or şezut acolo la tăniar. Acolo cum meri cătă Crâstor. O fost acolo
o bocterie. Casa o fost, o fost casă părintească, numa o avut şi tăniar. Dâ la tăniar purtau laptele pă jos. Mai 6 km. Mulţ pomi o avut. Acolo o avut 6 holduri
dă pământ într-una. Cătă Crâstor. Aici la Barnavics (cătă Dian) ş-acolo o avut
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6. O mai avut la Ştengli şi în arsuri. Ş-o avut şi cai. Şi i-o plăcut şi facă comerţ.
Cu pantaloni umbla, nu în gaci. Şi cu păpuci vara. Mult ne poveste. Mama
zâce că ie povesteşte cum îi p-acolo. Casă mare înalte cu emeleturi. N-am văzut
noi. Că şi la Jula numa după 45 s-o făcut. Egy-ket emeletes.
Apoi până la bătrâneţe o fo plugar săracu. O fost beteag dă plămâni. O duhănit cu pipă. Nu cu ţâgări. Da şi acolo la America cu pipă. Şi jaşcău ave dân
ştrimf făcut. Legat acolo. Io am fost dă clasa a cince, apu cu 20 dă fileri o fost o
poaclă dă duhan.
După 45 o vândut caii şi o ţânut numa vaci. Tă la tăniar. Da vine şi acasă.
Cerealele le pune pă cocie şi le aduce cu vaci. C-o fost învăţate vacile.
Nu mai îi tăniaru c-o vinit apoi colectivu. L-o spart iel apoi. Ş-o făcut iştalău
dân aniagu acela. După 45 ş-o tă făcut colibe. Coliba aşe o fost că félereszt şi
astupată cu paie. Şi făcută dân lemne. Mai pune câte-o botă, apu u-o lipit. Şi
noi am fost acolo vara. Puneu paie pă jos, ne ducem perine cu pene dă raţă. O
avut aşe sucă că pune patru plopi. Şi ştie că acolo-i casa lui, tăniaru lui. Am
avut şi porci, şi gâşte la tăniaru acela.”31
După colectivizare viaţa s-a schimbat total. În perioada comunistă nu se
mai putea vorbi despre anii petrecuţi în America. Teodor Iuhas povestea despre amintirile din Ţara speranţei, cu clădiri cu etaje doar în cerc restrâns, în
familie.
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1. Magyar Néprajzi Lexikon 3. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 222.
2. Petru Ardelean, Aspecte ale emigraţiei româneşti în Statele Unite ale Americii de la
începutul secolului al XX-lea, reflectate în corespondenţa unui emigrant cu familia,
In: Crisia, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 2010. 250
3. Magyar Néprajzi Lexikon 3. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 223.
4. Petru Ardelean, art. cit. 255.
5. Magyar Néprajzi Lexikon 3. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 223.
6. Petru Ardelean, Aspecte ale emigraţiei româneşti în Statele Unite ale Americii de la
începutul secolului al XX-lea, reflectate în corespondenţa unui emigrant cu familia,
In: Crisia, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 2010. 255.
7. Inf. Maria Martin, n. Sava, 1939
8. Inf. Ileana Ţârlea, n. Botea, 1942
9. Inf. Eva Sava, 1940
10. Inf. Kapus-Nagy András, 1947
11. Inf. Maria Martin, n. Sava, 1939
12. Inf. Maria Martin, n. Sava, 1939
13. Inf. Ana Martin, n. Petruşan, 1929
14. Inf. Ileana Țârlea, n. Botea, 1942
15. Inf. Maria Martin, n. Sava, 1939
16. Inf. Ileana Ţârlea, n. Botea, 1942
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17. Inf. Maria Martin, n. Sava, 1939
18. Inf. Floarea Cozma, n. Oros, 1922
19. Inf. Maria Martin, n. Sava, 1939
20. Inf. Maria Martin, n. Sava, 1939
21. Inf. Eva Sava, 1940
22. Inf. Maria Martin, n. Sava, 1939
23. Inf. Maria Martin, n. Sava, 1939
24. Inf. Eva Sava, 1940
25. Inf. Maria Martin, n. Sava, 1939
26. Inf. Maria Martin, n. Sava, 1939
27. Inf. Kapus-Nagy András, 1947
28. Inf. Maria Martin, n. Sava, 1939
29. Inf. Maria Martin, n. Sava, 1939
30. Inf. Kapus-Nagy András, 1947
31. Inf. Maria Martin, n. Sava, 1939

(Materialul a fost preluat din volumul „Simpozion”, Giula, 2017, p. 145-166.)
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ANEXE

Teodor Iuhas (1883–1958)
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Carnet de slugă
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Lada este păstrată și azi
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O bucată din lanțul de argint de la ceasul de buzunar

Un dolar din 1886 păstrat în familie
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Fotografie trimisă din America
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Soția Ana Rugea cu fetele Maria și Eva Iuhas, cu fotografia tatălui plecat
în America
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Fântâna din curtea casei

Înmormântarea în anul 1958
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Crucea în cimitirul vechi din Micherechi
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Inscripția de pe cruce
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EVA KOZMA FRĂTEAN

Muzica bisericească la românii
din Ungaria
Marea majoritate a românilor din
Ungaria sînt de religie ortodoxă.
Aprecierea este valabilă atît pentru
românii din Ungaria de odinioară, cît
şi pentru urmaşii lor din Ungaria actuală, formată după 1920.
Lucrarea de faţă se angajează la
prezentarea unor date şi aprecieri privitor la creaţia muzicală a românului
greco-oriental, la elementul important al vieţii religioase a cultului său
strămoşesc ortodox, muzica religioasă.
Muzica bisericească numită psaltică sau orientală cuprinde cîntările
bisericii creştine ortodoxe bizantine.
Bizanţul, centrul cultural şi religios a cultivat acest gen de cîntare, împrumutîndu-i astfel numele. Originea muzicii bizantine se trage din primii ani
ai creştinismului. În acel timp, neexistînd o normă stabilă pentru cîntarea
bisericească, ea s-a dezvoltat în mod liber, potrivit geniului muzical al fiecărui
popor. Creştinii din diferitele părţi ale Orientului – Ierusalim, Damasc, Milet,
Antiohia – cîntau în mod deosebit unii de alţii. Cel care a unificat cîntarea
bisericilor creştine din Orient este Sf. Ioan Damaschin din sec. al VIII-lea.
După modelul lui Cosma din Ierusalim şi Andrei din Creta. Ioan Damaschin a
colectat, a sistematizat şi a format din aceste cîntări un ciclu de opt tonalităţi,
numite ehuri şi glasuri, destinate a se cînta în mod alternativ, în toate bisericile din Orient. (Glasul poate fi definit ţinînd seama de toate elementele sale
esenţiale: scara muzicală, genul, sistemul cadenţei, formele melodice.) Tratatul care cuprinde aceste cîntări poartă numele de Octoihul Sf. Ioan Damaschin
şi se întrebuinţează şi astăzi în toate bisericile creştine ortodoxe. (Octoihul
conţine orînduirea şi organizarea cîntărilor, a serviciului cultic, precum şi
normativele referitoare la compunerea cîntărilor în diferite ehuri sau glasuri.)
Cîntarea psaltică se-mparte în trei categorii melodice: stihirarice, hirmologice
şi papadice.
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La începutul creştinării poporului român, cîntarea bisericească trebuia să
se fi inspirat din melodiile populare în forma recitativă a baladei. Noţiunile
creştine fundamentale ale românilor sînt de origine latină. Cuvîntul cîntec
provenient din cuvîntul latin „canticum” este folosit la români atît ca noţiune
de cîntec vocal laic cît şi pentru cîntecul bisericesc. În contactul cu popoarele slave pătrund în limba română o serie de termeni de origine slavonă care
privesc şi cîntările bisericeşti: stihoavnă, sedelnă, piasnă, pripele, priceasnă.
Cîntarea bisericească a ajuns desigur şi ea sub influenţa muzicii slave a cărei
urme se mai păstrează şi astăzi în cîntarea bisericească românească.
Cîntarea bizantină a fost introdusă la români prin secolul al XIV-lea. Atunci
au luat fiinţă cele două state feudale româneşti: Ţara Românească (1330) şi
Moldova (1359). La scurt timp a avut organizarea Bisericii, înfiinţîndu-se episcopiile şi mitropoliile. Monahismul cunoaşte şi el o rapidă dezvoltare, iau
fiinţă noi mănăstiri, unele dintre ele devenind centre culturale bisericeşti recunoscute. În anul 1359 voievodul Munteniei Alexandru I Basarab a trecut biserica sub jurisdicţia Patriarhiei din Constantinopol. De aici încoace cîntarea
bizantină sau psaltică a început să fie introdusă treptat. De la sfîrşitul secolului
al XVII-lea dezvoltarea muzicii bisericeşti la români poate fi prezentată astfel:
a) muzica bisericească în Ţara Românească şi în Moldova;
b) muzica bisericească în Transilvania şi în Banat.
Cancelaria din acele timpuri şi biserica foloseau limba slavonă în Ţara Românească şi Moldova şi latina în Transilvania.

Muzica bisericească în Ţara Românească şi în Moldova
Epoca fanarioţilor (1711–1821) reprezintă introducerea completă a muzicii
bizantine în biserica românească. Domnii fanarioţi, deprinşi cu cîntările bisericii din Conslanlinopol, venind în ţările româneşti aduceau cu ei cei mai
renumiţi cîntăreţi din Orient şi-i aşezau pe la bisericile domneşti. Cultura din
ţările române era în acel timp grecizată.
După epoca lui Matei Basarab (1632–1654, domnitor al Ţării Româneşti) şi
Vasile Lupu (1638–1653, domnitor al Moldovei), întroducîndu-se limba română ca limbă de uz mai larg şi în biserică, cîntarea greacă a început să se aplice
la textul cîntărilor româneşti, dînd astfel naştere cîntării bisericeşti române.
Filotei Ieromonahul (1670–1720), protopsaltul Mitropoliei din Bucureşti
este autorul celei dintîi lucrări de muzică românească (Psaltichie rumânească,
Bucureşti, 1713), realizată la îndemnul Mitropolitului Antim Ivireanu şi dedicată domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688–1714, Muntenia).
Adevăraţii întemeietori ai cîntării bisericeşti române au fost însă Macarie
Ieromonahul (1780–1836) şi Anton Pann (1796–1854). Îndemnaţi şi sprijiniţi
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de Mitropolitul al Munteniei Dionisie Lupu, desăvîrşesc iniţiativa predecesorilor, traducînd şi tipărind primele cărţi de cîntări bisericeşti române. „Bazul
teoretic şi practic al muzicii bisericeşti” al lui Anton Pann, apărut în 1845, este
constituit pe sistemul împărţirii octavei în 22 de părţi egale.
Opera lui Macarie şi Anton Pann se menţine cu dîrzenie şi azi în repertoriul bisericii ortodoxe române. Sublimul axion de la Paşti, „Îngerul a strigat”
al lui Macarie; „Tatăl nostru” al lui Anton Pann, răspunsurile glasurilor sînt
capodopere de inspiraţie muzicală românească.
Impunerea cîntării bisericeşti în limba română s-a făcut, bineînţeles datorită şi unei reţele de şcoli al căror număr a crescut mereu, în primul rînd prin
înfiinţarea unor seminarii pentru preoţi. Aceste şcoli au contribuit – folosind
ca manuale didactice publicaţiile lui Macarie Ieromonahul, Anton Pann şi
Dimitrie Suceveana – ca muzica bisericească să se unifice în cele două state
româneşti. Ţara Românească şi Moldova, unite în anul 1859.
Perioada de înflorire a cîntării bisericii româneşti însă nu a durat mult timp.
Introducerea în biserică a muzicii occidentale armonice, precum tendinţa de
modernizare au slăbit treptat prestigiul cîntării psaltice. Secularizîndu-se averile mănăstireşti, şcolile de cîntăreţi s-au desfiinţat, ne mai avînd cu ce se întreţine. Domnitorul Alexandru Cuza, considerînd cîntarea psaltică drept un
produs al grecilor, decretă în anul 1865 înlăturarea ei din biserica română şi
înlocuirea cu muzica armonică. În acest scop a numit profesor la Conservator
pe Ioan Cart şi a dat ordin ca toţi cîntăreţii bisericeşti din Bucureşti să înveţe
noul sistem de cîntare bisericească.
Gavril Muzicescu întreprinde în anul 1884 transpunerea cîntărilor bisericeşti pe notaţiunea modernă „pentru salvarea cîntărilor bisericeşti şi pentru a
înlesni studiul acestei specialităţi’’. Adversarii transcrierii muzicii psaltice pe
notaţia modernă au fost: Ştefan Popescu, profesor la Seminarul din Bucureşti;
Nifon Ploeşteanu şi Teofil Mihăilescu. La Bucureşti s-a înfiinţat Academia de
Muzică Religioasă pentru studierea muzicii psaltice în forma sa autentică bizantină, pentru a ajunge la crearea unui singur gen de cîntare bisericească,
propriu bisericii române ortodoxe.

Muzica bisericească în Transilvania şi Banat
În de-alungul secolelor populaţia română din Transilvania nu a fost recunoscută ca naţiune politică, dar religia ei ortodoxă era tolerată. Din punct de
vedere administrativ bisericesc, românii au aparţinut pînă în secolul al XV-lea
de ierarhia Bisericii Catolice din Ungaria. Cu toate acestea, ei s-au menţinut
ca ortodocşi. Pentru a doua jumătate a secolului XV, se semnalează existenţa a
două episcopii ortodoxe, la Vad şi la Feleac. Mai tîrziu au apărut noi episcopii:
Episcopia de la Alba Iulia (1570), Episcopia de la Sibiu (1783), ridicată în anul
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1796 la rang de mitropolie sub jurisdicţia patriarhului sîrb din Carloviţ. Au
existat numeroase mănăstiri ortodoxe care au stat în legătură permanentă cu
ţinuturile de dincolo de Carpaţi. Episcopii transilvăneni erau sfinţiţi în ţările
române. Contactul a asigurat răspîndirea muzicii bizantine în Transilvania şi
Banat.
Cu toate aceste legături se constată unele deosebiri între muzica bisericească din ţările româneşti şi Transilvania, cît şi în felul de cîntare actual practic
în diferitele eparhii transilvănene.
Stăpînirea austro-ungară a urmărit întreruperea contactelor cu ţările române, iar pe de altă parte românii ortodocşi au fost puşi sub influenţa bisericii
sîrbeşti. Părţile sud-transilvănene – mai ales Braşovul şi împrejurimile – au
păstrat totuşi legăturile cu Ţara Românească. Banatul şi Crişana au stat în
contact mai strîns cu sîrbii, la şcolile cărora se pregăteau preoţii.
În urma acestui proces s-a ajuns la o serie de variante în cîntarea bisericească din Transilvania şi Banat. S-au format diferite zone: Banatul, Aradul,
Oradea, Blajul şi Sibiul.
Cel mai însemnat muzician din Transilvania care a contribuit la notarea
cîntărilor bisericeşti, la transformarea sistemului muzical bisericesc a fost Trifon Lugojan. Trifon Lugojan, compozitorul de muzică bisericească, s-a născut
în 1874 la Nădlac, judeţul Arad. Studiile şi le termină la Academia de Teologie
din Arad şi la Leipziger Konservatorium. Lucrează ca profesor de muzică vocală şi tipic la Seminarul teologic şi Şcoala normală din Arad. Timp de 37 de
ani este dirijorul Reuniunii române de muzică şi cîntări din Arad. Din anul
1939 este directorul Şcolii de cîntăreţi bisericeşti din Arad. De numele lui se
leagă o mulţime de creaţii corale, sistematizarea şi prelucrarea cîntărilor bisericeşti. Cele mai însemnate lucrări ale lui Trifon Lugojan sînt: „Cîntări bisericeşti, Cele opt glasuri la vecernie; cîntări bisericeşti. Cele opt glasuri la utrenie’’
(1927); „Cîntări bisericeşti. Cele opt glasuri la liturghie’’ (1927); „Răspunsurile
liturgice la Liturghia Sf. Ioan Gură-de-Aur armonizate pentru 3 voci” (1941).

Biserica ortodoxă a românilor din Ungaria de azi
Prezenţa elementului ortodox în Ungaria istorică este pomenit de pe la jumătatea secolului al X-lea şi începutul secolului al XI-lea.
Colonizarea în părţile unde trăiesc şi actualmente români în Ungaria a
pornit prin secolul al XV-lea.
Comunităţile româneşti, stabilindu-se definitiv pe aceste locuri îşi organizează viaţa bisericească.
Viaţa religioasă a acestor comunităţi face parte din istoria şi viaţa religioasă
a masei ortodoxe române, cu precădere a celei din Transilvania. Din clipa
întemeierii acestor comunităţi pe aceste locuri au fost subordonate autori-
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tăţilor bisericeşti ortodoxe române (mitropoliilor şi episcopiilor) care aveau
jurisdicţia asupra regiunii în care ele se găseau. Comunitatea din Giula, în
anul 1651, se găsea sub oblăduirea mitropolitului Sofronie din Lipova cu sediul
la Hodoş-Bodrog. La începutul secolului al XVIII-lea se stabileşte jurisdicţia
Mitropoliei din Arad.
Vom enumera acum cîteva date caracteristice pentru românii ortodocşi ai
Bihorului secolului XVIII. (Comunităţile româneşti din localităţile de la nord
de linia Oradea-Berettyóújfalu, ex. Bedeu, Leta Mare, Pocei etc., devin „unite”, trecînd la religia greco-catolică încă în de-alungul anilor secolului XVII.)
La Jaca a avut loc o colonizare masivă între anii 1710-1720, dar sînt atestări
despre existenţa lor aici şi din timpurile anterioare. Locuitorii noi ai comunei Apateu au sosit din părţile Beiuşului în 1717. Ortodocşii din Vecherd sînt
originari tot din acele părţi. Comuna Micherechi a fost formată în anii 17581768 numai din români ortodocşi bihoreni. La sfîrşitul secolului al XVIII-lea
(1786) numărul caselor ortodocşilor români din Apateu era 52, la Peterd 71,
la Crîstor 28, la Săcal 62, la Jaca 60, la Vecherd 40. Protopopiatul din Oradea
în 1848 înregistrează la Peterd 497 de credincioşi ortodocşi, iar la Săcal 529.
Cît priveşte ponderea ortodocşilor români raportat la populaţia cu care locuiau împreună la sfîrşitul secolului XVIII, aflăm că Micherechi şi Vecherd
sînt aproape omogene româneşti. Au constituit majoritatea românii la Peterd
(86%), la Darvaş (43%), la Jaca (28%), la Crîstor (26%).
Mai jos voi încerca să adun la un loc, în ordine cronologică, datele care atestă cu certitudine că în localitatea respectivă în anul introdus aici exista deja
comunitatea ortodoxă română: Giula 1651, Chitighaz 1716, Apateu 1748, Săcal 1759, Cenadul Unguresc 1767, Peterd 1768, Micherechi 1773, Crîstor 1779,
Darvaş 1779, Jaca 1779, Vecherd 1779, Bătania 1784, Bichiş 1788, Budapesta
1808, Bichişciaba 1820, Ciorvaş 1900, Otlaca Pustă 1913, Aletea 1934, Seghedin 1995.
Documentarea bisericii deja existente (ex. Vecherd, 1779), atestarea funcţionării preotului român (ex. Budapesta, 1808), uneori chiar a doi preoţi deodată (Jaca, 1779), atestarea relaţiilor de dependenţă cu structurile Bisericii Ortodoxe Române (Giula, 1651), documentarea dăruirii unor obiecte de cult din
partea credincioşilor bisericii lor proprii (Apateu, 1748), construirea lăcaşului
de cult ortodox român (Ciorvaş, 1900) etc., face să presupunem că formarea şi
închegarea comunităţii ortodoxe româneşti din localitatea respectivă trebuia
să se petreacă mult mai devreme.
După reînfiinţarea Mitropoliei Ardealului – aceasta în anul 1868 - au aparţinut Episcopiei Aradului: Bătania, Cenadul Unguresc (Protopopiatul Arad),
Bichiş, Chitighaz, Giula (Protopopiatul din Chişineu-Criş). Aparţinea Vicariatului Oradei: Apateu, Darvaş, Jaca, Săcal şi Vecherd (Protopopiatul Oradea),
Crîstor şi Micherechi (Protopopiatul din Tinca). Privitor la istoria comunităţii
ortodoxe româneşti din Budapesta vom menţiona aici că aceasta a devenit au-
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tonomă abia în anul 1900. Atunci a fost întemeiată parohia românească independentă. Premergător acestui eveniment, românii ortodocşi din Budapesta
aveau timp de peste două secole biserică comună cu ortodocşii greci, macedo-români, ba chiar şi cu sîrbii. Biserica se afla sub jurisdicţia episcopului
Budei, care la rîndul său a fost subordonat Carloviţului sîrbesc. Odată cu formarea parohiei româneşti independente această biserică a aparţinut Episcopiei din Arad, la fel ca celelalte comunităţi ortodoxe româneşti din Ungaria
de astăzi.
Repartiţia episcopală s-a menţinut pînă în anul 1920, cînd s-a stabilit noua
frontieră dintre Ungaria şi România. În urma acesteia s-a creat o situaţie cu
totul nouă pentru comunităţile ortodoxe române rămase pe teritoriul Ungariei, întîmpinînd cu toate o mulţime de probleme care aşteptau să fie rezolvate
pentru bunul mers al treburilor vieţii religioase.

Localitatea Numărul ortodocşilor în 1949
Aletea
Apateu
Bătania*
Bichiş
Bichişciaba
Budapesta*
Cenadul Unguresc*
Ciorvaş
Chitighaz
Crîstor
Darvaş
Giula
Jaca
Micherechi
Otlaca Pustă
Peterd
Săcal
Seghedin*
Vecherd

1123
788
2392
195
203
4823
958
57
2584
506
491
1829
524
1948
552
376
779
455
402

Numărul românilor în
1990
361
211
252
14
98
1263
183
3
1488
5
4
517
17
1848
126
4
157
188
// //

* Datele cunoscute de mine nu fac deosebire între ortodocşi de diferite naţionalităţi. Ex. ortodocşi români şi sîrbi au parohie în aceeaşi localitate la Bătania, Budapesta, Cenadul Unguresc şi Seghedin.
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Vicariatul Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, care înglobează azi toate parohiile ortodoxe române din această ţară s-a înfiinţat în 1946 la Giula.
Vicariatul administrează parohii în cele 19 localităţi pe care le-am enumerat
în tabelul de mai sus. Sursa cifrelor: Oficiul Central de Statistică din Ungaria.
Anul 1949, anul trecut în tabelul de mai sus, este ultimul an cînd Oficiul
Central de Statistică din Ungaria a înregistrat date privitor la numărul membrilor diferitelor culte. (Am prezentat cifre referitoare la numărul populaţiei
de religie ortodoxă din localităţile unde şi astăzi funcţionează parohie ortodoxă română.) Am reprodus şi cifrele adunate la recensămîntul din 1990, privitor la numărul acelora care au fost întregistraţi ca români.
Vicariatul Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria are în prezent 20 de parohii (la Giula sînt două parohii). Cea mai nou constituită parohie românească este la Seghedin. Numărul preoţilor români din Ungaria este la ora actuală
5, iar numărul preoţilor misionari din România este la fel 5.

Tradiţia cîntării bisericeşti la românii din Ungaria
Cîntarea bisericească a românilor din Ungaria are aceeaşi origine ca şi muzica bisericească ortodoxă din România. Cele scrise mai sus despre această
cultură muzicală în general şi despre cea românească în special sînt valabile şi
pentru cultura muzicală ortodoxă română din Ungaria.
În bisericile ortodoxe române din Ungaria se oficiază trei liturghii:
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfînţului Vasile cel Mare şi a Sfanţului Grigore Dialogul.
Ritul duminical se compun din două părţi. Dimineaţa, înainte de slujbă are
loc utrenia, iar aceasta este urmată de liturghia duminicală. La utrenie se cîntă
numeroase cîntări, tema acestora evocînd evenimentele din viaţa lui Cristos.
Cîntările Sfintei Liturghii conţin referiri la moartea şi învierea lui Cristos.
Liturghia se împarte în lăudări şi cereri, la care se răspunde după preot
„Doamne miluieşte”, „Amin’’, etc. Răspunsurile pot fi cîntate de toţi creştinii
prezenţi în biserică, dar puteau forma coruri copiii şi femeile, sau se formau
coruri mixte. Pe vremuri copiii erau instruiţi la şcoală de către preot sau cantor. Cunoştinţele de bază le primeau din casa familială, de la părinţi.
Sărbătorile calendaristice sau momentele mai importante din viaţa omului
(naşterea, nunta, moartea) au cîntările lor specifice. E de dorit ca preotul şi
cantorul să aibă voce frumoasă, deoarece liturghia ortodoxă este bogată în
cîntări.
Analizînd rolul bisericii în dezvoltarea tradiţiei muzicale la români se constată contribuţia remarcabilă a cantorului. Cerinţele elementare faţă de cantor
sînt: să cunoască ordinea cîntării bisericeşti, mersul ceremonialului slujbelor, glasurile cîntărilor. Trebuie să ştie toate răspunsurile liturgice. În biserică
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cîntă toţi credincioşii, iar cei mai buni cîntăreţi dintre bărbaţi primesc loc în
strană. Dintre ei cantorul este persoana dinstinsă, care are cunoştinţe muzicale şi este înzestrată cu cea mai frumoasă voce. De aceea se alegeau cantorii
dintre învăţătorii din localitate.
Cultul bisericesc se bazează pe cîntarea în cor. Organizarea corurilor în
biserică era un lucru evident. Cîntarea în cor avea scopul de a întări sentimentele colective, a întruni şi a susţine comunitatea bisericească.
Cercetînd cultura muzicală a românilor din Ungaria am avut ocazia să urmăresc activitatea corală a comunităţilor ortodoxe române din Bătania, Chitighaz şi Budapesta.
La Bătania în cadrul Bisericii au funcţionat cu mici întreruperi mai multe
coruri. Amintim că în anul 1899 a funcţionat deja „Corul plugarilor”. Constatăm deci că tradiţia cîntării în cor la Bătania are o vechime documentată de
aproape o sută de ani. Corul feminin din Bătania este activ şi astăzi, fiind condus de cenădeanca Iulia Mamuzsity. Corul are în repertoriu cîntece bisericeşti.
La Chitighaz cu mai mici sau mai mari întreruperi au funcţionat mai multe coruri bisericeşti. Corul de cîntări greco-oriental, al cărui preşedinte era
Iosif-Ioan Ardelean, a fost înfiinţat în 1889. Enoriaşii ortodocşi de azi pomenesc de existenţa în 1936 a trei coruri bisericeşti conduse de cantorul Aurel
Luţai: corul de copii pe două voci, corul bărbătesc şi corul mixt pe patru voci.
La îndemnul preotului Petru Mişcuţia, în 1960 s-a înfiinţat din nou cor bisericesc, fiind condus de Florica Dragoş Borbély. Corul femeilor a funcţionat
timp de mai bine de două decenii. Corul bărbaţilor din Chitighaz, condus prin
anii 1970 de Ioan Poptilican, a interpretat şi el cîntece bisericeşti. Azi tînărul
preot Florin Olteanu este mult preocupat de reanimarea activităţilor corale la
Biserica Ortodoxă din Chitighaz.
Mai pe larg voi scrie aici despre activitatea corală a credincioşilor ortodocşi
români din capitala Ungariei. Primul cor al Bisericii Ortodoxe Române independente din Budapesta s-a înfiinţat în anul 1905 sub conducerea lui Iosif
Gall, preşedintele Comitetului parohial şi Ghenadie Gh. Bogoievici paroh.
Statutul a fost aprobat de către Consistoriul Ortodox din Arad la 14 martie
1907. Acest statut a stabilit prin zece puncte programul de funcţionare. Astfel
hotărăşte denumirea corului, scopul acestuia, mijloacele de funcţionare, primirea membrilor corului, drepturile conducătorului de cor şi ale membrilor
activi, obligaţiile membrilor activi, suspendarea drepturilor şi obligaţiilor, administrarea fondului permanent al corului, cercul de activitate a preşedintelui de cor, procedeul de modificare a statutului. Scopul funcţionării corului
este stabilit de către statut în felul următor: „Cultivarea cîntării cu deosebire
a cîntării bisericeşti şi executarea acestora în toată duminica şi sărbătoare în
Biserica Greco-Orientală Română din Budapesta. Crearea şi alimentarea unui
fond permanent pînă la suma din a cărei venite cu timpul crescînd fondul la un
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capital destul de mare să se remunereze, eventual să se salarizeze conducătorul
şi membri activi.” Funcţionarea corului a fost asigurată din următoarele fonduri:
a) cota anuală primită de la Biserică, care a fost completată în caz dacă corul
a avut anual peste 30 de prezentări în Sfînta Biserică din Budapesta,
b) taxele membrilor sprijinitori, cel puţin 10 coroane la an,
c) taxele membrilor fondatori, cel puţin 50 coroane odată pentru totdeauna,
d) veniturile ce rezultă după spectacole şi taxele de cel puţin 10 coroane de
la înmormîntări, cununii la care a cîntat corul.
Membrii corului au putut deveni enoriaşii ortodocşi români, cetăţeni ai
Ungariei. Au avut obligaţia de a participa cu regularitate la repetiţiile corului şi la slujbele religioase, fără să pretindă recompensă bănească. Excluderea
vreunui membru din cor putea fi urmarea purtării necuviincioase şi scandaloase, precum şi absenţa nemotivată repetată de la prezentările din biserică
şi la alte funcţiuni bisericeşti. Controlul gospodăririi bugetare a corului s-a
făcut de către Comitetul Parohial al Bisericii. Preşedintele şi conducătorul
corului aveau obligaţia stabilită prin statut de a executa îndrumările primite
din partea Comitetului Parohial. Bine-nţeles, statutul corului a putut fi modificat doar de acest comitet. Pe baza documentelor prelucrate de cercetătoarea
Maria Berényi, redăm aici spicuiri din presa timpului referitor la activitatea
Corului Bisericii Ortodoxe Române din Budapesta.
Revista arădană „Tribuna’’ în numărul 63 din anul 1908 relatează despre
activitatea corului ortodox român din capitala Ungariei:
„După cum am mai amintit, din membrii stabili ai coloniei române s-a înjghebat un cor, care va executa răspunsurile liturghiei în Biserica Greco-Orientală Română. Sîmbăta trecută membrii corului s-au adunat în număr complet
în locuinţa preotului onorat domn Ghenadie Bogoievici, paroh şi sub prezidenţa
domnului s-a constituit alegînd de preşedinte cu unanimitate pe domnul Silviu
Suciu, secretar ministerial, făcînd astfel o norocoasă alegere şi un pas însemnat
într-un ajungerea scopului său. Din partea corului o comisie de trei membri
compusă din domnii Iosif Onciu, contabil la firma Ganz, Dimitrie Birăuţiu,
proprietarul tipografiei Poporul român şi Alexandru Bojincă, rigorozant, dirigentul corului. S-au prezentat duminică la locuinţa domnului Suciu rugîndu-l
să primească prezidenţia corului. Acesta n-a ezitat nici un moment de a împlini
rugarea şi i-a asigurat de tot sprijinul. Trebuie să luăm notă cu bucurie despre
interesul ce se dovedeşte de problemele corului, care urmînd astfel va putea încă
la Florii să se prezinte credincioşilor acestei biserici. Numărul membrilor activi
e de 16, încurînd însă va atrage şi o parte a studenţimei formîndu-se astfel un
cor puternic sub conducerea actuală şi bine închegat prin statutele aprobate de
Conzistorul din Arad va face cinste parohiei şi va contribui la ridicarea nimbului serviciului divin în mod simţător.”
Asigurarea fondului financiar necesar pentru funcţionarea corului a fost
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posibilă şi prin organizarea unor petreceri şi concursuri. Despre aceasta aflăm
din apelul publicat în numărul 16 al revistei „Telegraful Român’’ din 1913:
„Corul bisericii ortodoxe române din Budapesta aranjează la 2 martie în
sala festivă a palatului Pester Lloyd cu binevoitorul concurs al Domnişoarelor
Iuliana Mihali de Apşa, Delia Plopu şi I. Iorga un concert urmat de dans. Preţul
de intrare: loc I. 10 cor., loc II. 5 cor., loc III. 3 coroane. Suprasolviri se primesc
mulţumită şi se vor evita pe cale ziaristică. Ofertele benevole sunt a se trimite
la adresa: Preacuvîntatei Sale Domnului Ghenadie Bogoievici, protosincel, Budapest, VII. ker. Holló u. 8. et. I. 8.”. Despre funcţionarea corului de după 1920
nu dispunem de date.
La ora actuală activează cor bisericesc ortodox român la Apateu, la Chitighaz şi la Giula, iar Corul feminin din Bătania are în repertoriu şi cîntări
bisericeşti. Aceste coruri primesc un mare ajutor din partea dirijorului din
Arad, Gheorghe Flueraş.
***
Creaţia muzicală religioasă este parte integrantă a culturii românilor din
Ungaria. Cîntarea tradiţională se păstrează pînă-n zilele noastre de către comunităţile bisericeşti. Cercetînd această cultură vom constata că cele mai
vechi tradiţii se leagă de sărbătorile religioase. Semnificative sînt în acest sens
colindele de Crăciun. Colindele se cîntau numai în perioada Postului Mare. În
biserica ortodoxă română colindatul de Crăciun are o mare tradiţie. De aceea
se întîmplă că în textele colindelor se contopeau teme şi motive deosebite preluate din mitologie. Observăm deci că pentru dezvoltarea culturii populare,
a cîntecului răspîndit prin grai viu are o însemnătate considerabilă tradiţia
religioasă, cultul bisericesc.
Influenţa s-a manifestat în mod reciproc. Odată cu recunoaşterea creştinismului ca religie de stat, desfăşoară un proces lent de adaptare de către biserică
a unor străvechi practici, care capătă o semnificaţie nouă, creştină. Tema colindelor este diferită: cea mai generală este tema religioasă. Melodia colindelor
poate să fie melodie de doină, ori o cîntare bisericească. Dar textul este special, de aceea colindele se pot cînta doar într-o anumită perioadă a anului, în
preajma marii sărbători religioase, Crăciunul. Iată o colindă din Otlaca Pustă,
cu un text religios, tema fiind naşterea lui Cristos.
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Colo sus pă lîngă Lună
Mîndru d-arde o lumină.
Corinde-mi-ş, Doamne!

Dar fiuţu tă sălta-le,
Dar fiuţu tă sălta-le.
Corinde-mi-ş, Doamne!

Dar acie nu-i lumină,
Ce-i on scaun dă hodină.
Corinde-mi-ş, Doamne!

Maică Sfîntă-ngrai grăie-le.
Maică Sfîntă-n grai grăie-le.
Corinde-mi-ş, Doamne!

Dar pă scaun cine şede,
Dar pă scaun cine şede,
Corinde-mi-ş, Doa nme!

Taci fiule nu sălta-le,
Taci fiule nu sălta-le,
Corinde-mi-ş, Doamne!

Maică Sfîntă hodineşte,
Maică Sfîntă hodineşte,
Corinde-mi-ş, Doamne!

Că măicuţa ta t-a da-le,
Că măicuţa ta ţ-a da-le,
Corinde-mi-ş, Doamne

C-on fiuţ micuţ pă braţă,
C-on fiuţ micuţ pă braţă,
Corinde-mi-ş, Doamne!

Doauă mere, doauă pere,
Doauă mere, doauă pere,
Corinde-mi-ş, Doamne!

Corinde-mi-ş, Doamne!
Doauă îs dalbe-a mele
Să te joci în rai cu ele,
Corinde-mi-ş, Doamne!
Colinda din Otlaca Pustă auzită de la Catiţa Botaş (n. Otlăcan, 1906) a fost
întregistrată de Emilia Martin Nagy, fiind notată de Sebő Ferenc.
&&&
Prezenta lucrare despre muzica bisericească a românilor ortodocşi din Ungaria de astăzi nu şi-a pretins să fie o prezentare atotcuprinzătoare. A dorit
doar să atragă atenţia asupra unor valori ale culturii româneşti. Bogăţia şi
varietatea acestei culturi muzicale merită continuarea cercetărilor.
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Anexă
STATUTELE
corului bisericei gr. or. române din
Budapesta şi jur
§ 1. NUMIREA CORULUI
Corul poartă numirea: »Corul bisericei gr. or. române din Budapesta«.
§ 2. SCOPUL CORULUI
Scopul corului este: a) cultivarea cîntărei cu deosebire a cîntărei bisericeşti
şi executarea acestora în toată Dumineca şi sărbătoarea în biserica gr. or. română din Budapesta, b) crearea şi alimentarea unui fond permanent pînă la
suma din a cărei venite cu timpul crescînd fondul la un capital destul de mare,
să se remunereze, eventual să se salarizeze conducătorul şi membrii activi.
§ 3. MIJLOACELE ŞI MEMBRII
Mijloacele pentru crearea respective alimentarea fondului permanent sînt:
a) cvota anuală dela biserică, care se va alătura la fond numai în cazul, dacă
corul s’a produs cel puţin de 30 ori în an în sânta biserică din Budapesta; b)
taxele membrilor sprijinitori, cari solvesc epitropului bisericesc cel puţin 10
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cor. la an: c) taxele membrilor fundatori, cari solvesc epitropului bisericesc cel
puţin 50 cor, odată pentru totdeauna: d) venitele ce rezultă după detragerea
speselor de la producţiuni publice şi taxele de cel puţin 10 cor, de la înmormîntări, cununii şi parastase la care a cîntat corul: e) o parte din interesele
fondului permanent.
§ 4. PRIMIREA MEMBRILOR CORULUI
Membrul corului poate fi fiecare cetăţean gr. or. român onest al patriei.
Primirea membrilor activi se face de regulă numai pe un an cu începerea de la
1/14 Septembvre prin conducătorul corului dezignat de parochul bisericei în
conţălegere cu preşedintele comitetului parohial.
§ 5. DREPTURILE CONDUCĂTORULUI DE COR ŞI A
MEMBRILOR ACTIVI
a) În afaceri de cor preşedintele corului are drept a participa la şedinţele
comitetului parochial cu vot informativ, dar numai în afaceri de cor, pentru
cazul de ar fi împedecat, participă conducătorul corului; b) membrii activi
participă gratuit la producţiunele ce le va aranja corul afară de biserică.
§ 6. DATORINŢELE MEMBRILOR ACTIVI
Membrii activi sînt îndatoraţi a participa regulat la oarele de instrucţiune şi
la funcţiunile religioase deocamdată fără vre-o remuneraţie separată.
§ 7. ÎNCETAREA DREPTURILOR ŞI DATORINŢELE
MEMBRILOR ACTIVI ŞI SPRIJINITORI
a) prin moarte, b) prin eschidere. Asupra eschiderei unui membru activ
decid membrii activi ai corului. Motivele eschiderei pof fi: a) Purtarea necuviincioasă şi scandaloasă; b) absentarea nejustificată de mai multe ori de la producţiuni în biserică şi la alte funcţiuni bisericeşti. Eschiderea unui membru
activ are a premerge admoniţiunea în scris din partea preşedintelui respective
a conducătorului de cor în două rînduri.
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§ 8. ADMINISTRAŢIUNEA FONDULUI PERMANENT AL
CORULUI
Fondul permanent şi toată averea corului este proprietatea parochiei gr. or.
române din Budapesta şi se administrează sub controla comitetului parochial
de epitropia acestei parochii.
§ 9. CERCUL DE ACTIVITATE AL PREŞEDINTELUI DE COR
Preşedintele şi conducătoriul corului îngrijesc de funcţionarea regulată a
corului susţinerea ordinei şi disciplinei între membrii activi şi executarea îndrumărilor ce le va primi dela comitetul parochial şi de la paroch.
§ 10. MODIFICAREA STATUTELOR
Aceste statute se pot modifica numai de comitetul parochiei şi dacă modificările vor primi aprobarea consistorului diecesan.
Aceste statute s’au primit în şedinţa comitetului parochial gr. or. român din
Budapesta şi jur în 11/21 luniu, 1905, şi vor intra în valoare îndată ce vor primi
aprobarea din partea Venerabilului Consistoriu diecesan.
Budapesta, în 25 Iuliu 1905.
Ghenadie G. Bogoevici,
paroch

Dr. Iosif Gall,
preş. comitetului parochial.

No. 730/1906.
Se aprobă din partea Consistorului gr. or. din Arad.
Arad, la 1/14 Martie 1906.
Ioan I. Papp, m. p.
episcop.

Vasilie Goldiş, m. p
secretariu consistorial.

(Materialul a fost preluat din volumul „Simpozion”, Giula, 1997, p. 38–55.)
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GRIGORE POIENDAN

Informatorii mei din Micherechi
– Cercetări muzicologice –
Culegerile mele de folclor au început în anul 2013 cu colindele. Atunci
a început activitatea mea ca cercetător. Inițial am adunat numai colinde,
din mai multe părţi a Ungariei, dar
mai ales din judeţul Bichiş. Deci, la
început am adunat foarte multe colinde, şi această activitate m-a întărit,
m-a trezit, mi-a dat ideea să adun nu
numai colinde ci şi cântece populare
româneşti din Ungaria.
Dar am simţit o misiune în mintea
şi în inima mea, şi anume să vorbesc
cu toţi informatorii din Micherechi
care sunt legaţi de folclor, de tradiţiile
româneşti din Micherechi, indiferent
că mi-ar povesti numai despre copilărie sau mi-ar spune o melodie populară, o colindă.
Fiind micherechean, m-am străduit ca în satul meu natal să fie toate melodiile colectate.
Primul drum, prima staţie, a fost la bunicii mei, la părinţii tatălui meu, la
Ioan Poiendan, născut în 26 aprilie 1939, şi la soţia acestuia Maria n. Bozgan,
născută în 16 iulie 1946. După aceea am mers la mătuşă mea, la Rafila Gurzău
născută în 18 octombrie 1931.
Să fiu sincer, de la bunicul am dorit să culeg folclor încă de mic copil. Fiind şi el solist vocal, când a fost el fecior a cântat foarte mult, a mers în multe
locuri în Ungaria şi România. Cunoaşte multe cântece populare româneşti.
El este modelul meu. De la bunicul am adunat un repertoriu de doine frumoase, dintre care „Creşti pădure” sau „Astă noapte fusă noapte”. Şi mie îmi
plac foarte mult doinele, aşadar între noi e o mare asemănare, despre care nu
numai eu spun.
De la Rafila Gurzău am adunat multe colinde bisericeşti dar şi colinde
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arhaice, pe care le-au colindat numai copiii, umblând a colinda din casă-n
casă, ca de exemplu: „Puică neagră bagă-n sac”. Pe lângă cântecele populare
româneşti, Rafila mi-a cântat şi cântece de Paşti, ca de exemplu: „Mă duc la
Golgota”, „În grădina cu maslini”.
Următoarea mea informatoare a fost Eva Cozma, născută în 26 martie 1945.
Ea este o informatoare inviduală. Glasul ei are o frumoasă vibraţie, pe care o
controlează extraordinar. Eva Cozma cunoaşte multe colinde frumoase.
Vasile Netea, născut în 27 aprilie 1930, este un informator care mi-a povestit despre obiceiul Crăciunului, despre copilărie. Ca şi copil şi-a reamintit
despre obiceiul Paştilor:
„Oamenii pe vremurile acelea au fost mai săraci, dar sărbătorile le-au sărbătorit cu mare bucurie. S-au pregătit cu mâncăruri mai alese. La Paşti să
fierbea mai ales carne dă pui şi cureti umplut cu şuncă”.
Referitor la vopsirea ouălor:
„Pe Paşti grâul creştea. Rupeau frunza de grâu, care au aşezat-o într-o oală
plină de apă, pe care-o fierbeau. Ouăle aceste aveau culoarea verde. Se făcea
şi cu coji de ceapă, atunci oul avea culoarea maro. Iar ouăle de culoarea roşie
să făceau din feştele de haine, adică vopsea de haine, mai târziu din hârtie
creponată.
Paştile ţinea trei zile, întotdeauna să începea cu ziua de duminică. Oamenii
dimineaţa mergeau la biserică, apoi vizitau rudeniile. Spuneau următoarele,
până la Înălţarea la cer: „Hristos a înviat!”, „Sărbători fericite!”, „Dumnezeu
să vă trăiască la mulţi ani!”
Copiii primeau ouă roşii şi nişte bănişori de la bunici sau rude. Apoi se
adunau şi se jucau da banii. Făceau o groapă în pământ, acolo aruncau banul.
Următorul joc a fost ciocnirea ouălor. Care ou s-a spart acela băiat a câştigat.
Când copiii au fost mai mărişori, aşezau oul în palmă, dădeau cu banul în ou,
dacă a stat banul în ou, acela a câştigat şi oul şi banul.
Copiii mergeau şi la comedie, care se afla în „sămoacă” adică un teritoriu.
Ei se distrau până când nu s-au terminat bănişorii, care i-au primit de la rude.
Tinerii întotdeauna umblam la fete din casă-n casă şi cu o găleată plină de
apă stropeau fetele. Obiceiul stropitului s-a legat de ziua Sfântul Gheorghe.”
Maria Sava Martin, e născută în 6 iulie 1939. O profesoară drăguţă, care
a dansat cu mult drag dansul popular din Micherechi. Doamna Maria mi-a
povestit despre obiceiurile de Crăciun şi despre cele de Paşti. Dar mi-a povestit şi despre dansul popular, despre jocul din Micherechi pe care aş dori să-l
subliniez. Mi-a spus că au dansat dansuri româneşti, pe nume „mânânţălu”,
„ardelenescu”, „câmpinescu” şi „duba”, şi mi-a atras atenţia, că numai în perechi dansau. Pe lângă dansurile româneşti au dansat şi dansuri ungureşti, de
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exemplu: vals, fox, ceardaş, etc. Muzicanţii erau: Teodor Covaci, bace Iancu /
tata lui Covaci /, Strouli /care a fost ştiop / Zsiga, şi Sabău.
Doamna Maria mi-a colindat și o colindă de ieşire, cu numele: „Voi acum
hortacilor”. M-am bucurat foarte mult, fiindcă am găsit o asemănare. Renumitul compozitor, Béla Bartók a cules colinda aceasta, cu aceeaşi melodie şi
text, în decembrie 1910, din Bistra judeţul Turda-Arieş, şi tot în decembrie dar
din anul 1913, din Cerbăl judeţul Hunedoara.
Următorii mei informatori au fost: Balint Traian, născut în 16 martie 1929
şi soţia sa Eva Netea născută în 3 ianuarie 1934. Colindele le-au învăţat de
la părinţi. Am adunat colinde bisericeşti, dar şi colinde arhaice, pe care leau colindat numai copiii, ca „Ciucuri muguri dă mătasă”. Şi ei păstrează un
repertoriu arhaic foarte bogat. Balint Traian mi-a cântat „Naşterea Ta”, care
iarăşi a fost culeasă de Béla Bartók în decembrie anul 1911, din Rogoz, judeţul
Bihor, cu aceeaşi text dar cu alta melodie.
În sfârşit ultimii pe care îi prezint sunt soţii Poiendan, pe nume Vasile
Poiendan, născut în 30 octombrie 1940 şi soţie sa Maria n. Petruşan născută în 17 aprilie 1945. M-am bucurat mult, fiindcă şi ei cunosc foarte multe
melodii arhaice din Micherechi, ca de exemplu: „Foaie verde rug domnesc”
sau doina „Creşti pădure”. Varianta lui Vasile Poiendan este mai lungă, adică
Vasile cunoaşte mai multe strofe. Pentru mine este o mare bucurie. Mi-am
pus întrebarea, Vasile Poiendan, aşa a învăţat-o de la strămoşi sau el a creat
celelalte strofe?
Repertoriul melodiilor şi cântecelor populare româneşti din Micherechi,
care nu se dau uitării nici în zilele noastre, reprezintă o mare bogăţie. Bogăţia
aceasta trebuie să o păstrăm şi o să trasmitem de la o generaţie la alta.
(Materialul a fost preluat din volumul „Simpozion”, Giula, 2017, p. 167–173.)
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ANEXE

Ioan Poiendan (1939) şi soţia sa Maria n. Bozgan (1946)
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Rafila Gurzău (1931)

Eva Cozma (1945)
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Vasile Netea (1930)

Maria Sava Martin (1939)
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Traian Balint (1929) şi soţia sa Eva n. Netea (1934)

Vasile Poiendan (1940) şi soţia sa Maria n. Petruşan (1945)
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GHEORGHE DULĂU

Cincizeci de ani de la înfiinţarea
Ansamblului cultural din Micherechi
A trecut o jumătate de veac de la
înfiinţarea Ansamblului cultural din
Micherechi, prima formaţie de acest
fel din ţară. Cu această ocazie aş vrea
să dau o scurtă dare de seamă – ca
fost membru fondator, organizator şi
conducător al formaţiei – despre împrejurările formării şi despre cele mai
importante etape din activitatea echipei în decursul celor cincizeci de ani.
În ce condiţii s-a format ansamblul?
…Din punct de vedere politic era
pe atunci o situaţie gravă, fiindcă
oamenii erau influenţaţi de diferite
partide politice. La noi în sat, cea mai
mare influenţă o avea Partidul Ţărănesc al Plugarilor (Nemzeti Parasztpárt – NPP). Sub steagul acestui partid
ne-am organizat şi am activat în rîndul tineretului, sub denumirea de NISZ
(Népi Ifjúsági Szövetség).
La 20 octombrie 1947 ne-am adunat noi, cîţiva tineri însufleţiţi, vreo 5060 la număr, români-maghiari la şcoala românească de lîngă biserică. Acolo
şi atunci am hotărît să înfiinţăm o echipă culturală. Momentul era potrivit,
actual: tocmai atunci eram în pragul serbării centenarului Revoluţiei şi Luptei
de Eliberare din 1848–49. Prin sărbătorirea noastră am vrut să dovedim că
noi, tinerii de atunci, sîntem mîndri de strămoşii noştri şi dorim să cinstim
amintirea lor, prin inaugurarea, respectiv sfinţirea unui steag tricolor. Tot la
această consfătuire am mai hotărît ca: pentru păstrarea tradiţiilor locale (cum
era Jocul - táncház), care erau în pericol şi al căror viitor era nesigur, deci, pentru păstrarea şi salvarea acestei moşteniri culturale să înfiinţăm o echipă culturală. Iar oricine doreşte să participe în echipă, se poate prezenta. Tinerii, care
au participat la această adunare, au luat cunoştinţă despre această hotărîre cu
ovaţii şi bucurie nemaipomenită.
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Prin urmare, s-a format prima echipă de dansuri populare, cu
următorii membri fondatori:
Organizatori: (din partea organizaţiei NISZ): Szekeres Sándor,
Dulău Gheorghe.
Dansatori:
Nistor Mihai
Gurzău Rafila
Ruja Vasile		
Rocsin Valéria
Pap Vasile		
Marc Ana
Netea Ioan		
Trifa Ana
Muzicanţi: Covaci Ioan (bace Ianc) şi Covaci Teodor (Delea).
Corişti: aproape 40 de tineri fete şi feciori.
Primul dirijor: învăţătorul Turcu Marius.
După întemeiere, imediat au început repetiţiile de dansuri populare şi ale
corului, ceva mai tîrziu au început şi repetiţiile pentru o piesă de teatru (în
limba maghiară).
Prima prezentare, adică debutul a avut loc la 8 martie 1948, şi nu la 15 martie, cum am fi vrut noi. Iar, pentru că pe atunci încă nu era cămin cultural,
serbarea s-a ţinut în curtea şcolii de stat. La program a participat întregul sat,
cu mic şi mare.
Programul zilei de 8 martie 1948 a fost următorul:
Dimineaţa: deşteptarea cu muzica fanfarei din Sarkad.
Ora 9: sfinţirea drapelului echipei, în biserica ortodoxă din comună.
Ora 10: defilare - de la biserică în curtea şcolii.
Program cultural festiv: dansuri populare, muzică corală, recitări.
Seara: spectacol cu piesa Majd helyre hozza a köszörű, urmată de bal.
Astfel, această zi festivă de 8 martie 1948 a însemnat începutul oficial al
activităţii Ansamblului cultural din Micherechi.
După acest debut, la numai două săptămîni mai tîrziu, ansamblul a fost invitat la Giula. Prin urmare, la 21 martie 1948, formaţia tînără din Micherechi
şi-a dat concursul – cu un succes grandios – la actul de întemeiere al Uniunii
Culturale a Românilor din Ungaria.
Petru Cîmpian, ca delegat giulan al momentului înfiinţării îşi aminteşte:
– Micherechenii au prezentat un program foarte bogat, care a cucerit inimile participanţilor. Ceea ce au prezentat ei, a fost pentru noi o lume necunoscută. Cred că şi din acest motiv ne-a lăsat impresii atît de bine întipărite
în amintire.
Această festivitate a avut loc la Primăria oraşului (str. Városháza, unde
acum e biblioteca orăşenească).
Următoarea, cea de-a treia reprezentaţie a fost la Berettyóújfalu (care pe
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atunci era şi reşedinţa judeţului Bihor, căruia îi aparţinea şi Micherechiul), la
30 august 1948. După aceste spectacole au urmat şi altele:
– la Debreţin, în luna mai 1949, la centenarul întîlnirii Bălcescu–Kossuth.
Aici am participat chiar cu două echipe: ansamblul nostru şi Echipa EPOSZ,
care tocmai atunci se înfiinţase, şi
– la Budapesta, la 29 decembrie, 1949, cînd pe scena teatrului Magyar
Színház s-a sărbătorit cea de-a doua aniversare a proclamării Republicii Populare Române.
Cîteva date importante din viaţa ansamblului:
La 1 ianuarie 1950, comuna Micherechi este anexată judeţului Bichiş.
În 1951, comuna primeşte noul Cămin cultural. Începînd cu acest an încep
turneele culturale în toată ţara. Ansamblul din Micherechi dă programe culturale pe toate scenele din comunele locuite şi de români din Ungaria.
În 1952 se face reorganizarea ansamblului şi se întreprind primele acţiuni
de colecţionare şi prelucrare.
În 1953, la Budapesta, se înregistrează Nunta la Micherechi şi Turca. Dar
între timp, în 1953 soţii Turcu sînt transferaţi din comună şi vin soţii Németh
(deci, se schimbă conducerea Ansamblului).
În 1955, de Ziua naţionalităţilor, spectacol de mare succes la Budepesta şi
defilare la serbarea centrală cu ocazia Zilei de întîi Mai.
Anul 1958 este deosebit de important: acum se sărbătoreşte un deceniu de la
înfiinţarea ansamblului. La o serată de prietenie ungaro- române au participat
chiar şi reprezentanţi ai Ambasadei României la Budapesta.
Tot în anul 1958 se desfăşoară în hotarul din Micherechi lucrările de filmare
a filmului Contrabandiştii (Csempészek). Autor: Szabó Pál, regizor: Máriássy
Félix.
Anul 1960: a însemnat participarea la primul Festival al naţionalităţilor din
Balatonfüred, unde echipa s-a prezentat cu un succes deosebit. Iar în anii următori, un şir de turnee şi festivaluri a asigurat numeroase posibilităţi de evoluţie a dansatorilor din Micherechi. Din păcate, cea de-a douăzecea aniversare
a înfiinţării ansamblului nu a fost sărbătorită, dar asta nu din vina noastră. În
schimb, ansamblul a participat în 1968 la un program festiv, cînd s-au sărbătorit două decenii de la înfiinţarea Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria. În acelaşi an, subsemnatul a pregătit echipa pentru ultima oară pentru
un mare turneu de zece zile printr-un şir de localităţi româneşti din Ungaria.
După terminarea turneului, Gheorghe Dulău a demisionat ca îndrumător cultural-artistic al ansamblului, ocupîndu-se în anii următori numai de formaţia
veteranilor, a echipei de adulţi. De dansatorii din echipa de şcolari şi tineret
a început să se ocupe colegul Ioan Ruja. Dar şi echipa adulţilor a continuat
să participe la turnee, festivaluri, întîlniri şi s-au făcut chiar şi înregistrări la
radio şi televiziune. În această înşirare se poate evidenţia:
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– anul 1971, cînd ansamblul a participat la 19–21 august la cel deal III-lea
Festival folcloric al popoarelor dunărene, desfăşurat la Baja-Kalocsa, iar
– în 1972, la 20 august, la gala finalei competiţiei Zboară păunul (Röpülj
páva) echipa şi-a prezentat programul pe scena Teatrului Erkel din Budapesta.
În anul 1973 s-a produs un însemnat salt calitativ în viaţa ansamblului, cînd
în aprilie, la Békéscsaba micherechenii au participat la un concurs de calificare. În urma acestuia, ansamblul s-a calificat în categoria de aur în clasamentul
formaţiilor de Păstrători de tradiţie. În acelaşi an, ansamblul a participat la
Keszthely la aniversarea a XV. ani de la înfiinţarea ansamblului Georgikon.
Acelaşi an a adus şi alte succese:
– 17 iunie 1973, la Micherechi: festivitatea jubiliară la un sfert de veac (25 de
ani) de la înfiinţarea ansamblului cultural-folcloric.
– 20 august: participare la cel de-al XI-lea Festival al naţionalităţilor, la Békéscsaba.
Cîteva spectacole evidenţiate din anul următor:
– 2–4 august 1974, Giula: Seri Bichişene, pe scena Teatrului Cetăţii.
septembrie: program jubiliar în oraşul Békés (la 25 de ani de la înfiinţarea
Căminului cultural).
– 28 noiembrie, la Kalocsa: iarăşi un program festiv în cinstea artiştilor de
dansuri populare ale minorităţilor din ţară. În continuare, anii următori au
adus, la fel reprezentanţii memorabile, succese evidenţiate.
– 1975, 18–20 august: în oraşul Tata, cel de-al XlII-lea. Festival folcloric al
naţionalităţilor din Ungaria.
– 6 octombrie, 1976: cel de-al VI-lea Festival al dansului popular de la Nagykálló.
– 30 octombrie, 1977: al XIV-lea Festival folcloric al naţionalităţilor la Szentendre.
Anul 1978: Festivalul folcloric al naţionalităţilor dunărene la Mohács, unde
micherechenii au participat cu mare succes împreună cu aletenii.
În anul 1979 la Micherechi: festivitatea închinată aniversării a 30 de ani
de la înfiinţarea ansamblului, după care, un timp funcţionează numai echipa
elevilor.
În anii următori, activitatea ansamblului stagnează şi se limitează doar la
evoluţia pe diferitele scene din Ungaria şi de peste hotare a soţilor Nistor. Dar
în aceşti ani (1980-82) echipa pionierilor (a tineretului şcolar) devine tot mai
cunoscută şi are multe invitaţii şi spectacole.
În luna aprilie, 1982 echipa de la început (a veteranilor) evoluează pentru
ultima oară la Micherechi, cu ocazia înregistrării discului Muzică populară
românească din Ungaria. În realizarea discului conceput de Ferenc Sebő au
participat dansatori şi muzicanţi (bătrîni), precum şi taraful de muzică populară din Micherechi.
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Ca o paranteză: în afară de dansatori şi cîntăreţi bătrîni am mai instruit şi
un grup de elevi, formaţia şcolară Fluieraşi. Pe aceştia i-am instruit şi după
ieşirea mea în pensie. La fel, am înfiinţat şi o orchestră de Ceteraşi. După un
timp, constatînd indiferenţa dovedită faţă de această activitate, sincer să fiu,
am obosit şi am renunţat la această muncă obştească.
Cu ceva mai tîrziu, la începutul anilor optzeci s-a reorganizat echipa de
dansuri populare a tineretului, instruită de Gheorghe Netea. Această echipă
a participat la tot mai multe festivaluri, întîlniri, competiţii, dintre care aş
aminti:
– 16–25 martie 1984: Festivalul de primăvară, la Teatrul Radnóti din Budapesta.
– August, 1984: Cel de-al XX-lea Festival folcloric naţional, desfăşurat la
Bánk, cu participarea soţilor Nistor.
– 2–5 aprilie 1985: la Békéscsaba, cel de-al VI-lea Festival folcloric al pionierilor de naţionalitate.
– 15–17 august 1986: Festivalul folcloric al naţionalităţilor la Tata. Aici evoluează echipa reorganizată a tineretului, condusă de Gheorghe Netea, împreună cu soţii Nistor. (La festival a participat şi echipa de dansuri populare din
Chitighaz).
Anul 1987 este un an de doliu pentru noi, cînd pierdem dintre rîndurile
noastre:
La 30 august ne părăseşte Gheorghe Nistor.
La 6 septembrie moare Teodor Covaci.
În anul 1988 încep pregătirile şi fazele teritoriale (şi judeţene) ale concursului de mare amploare Cine ce ştie? În acelaşi an se pregăteşte festivitatea
cinstind: 40 de ani de la înfiinţarea ansamblului. Cu acest prilej, ansamblul şi
cîţiva membri primesc distincţia Pentru Cultura Socialistă şi diplome de merit.
17 martie, 1990: Festivalul Primăvara popoarelor, la Budapesta
în luna iulie: participare la un Festival de dansuri populare din România
(Bálványos).
După concursul Cine ce ştie? Echipa tinerilor se reorganizează, noul conducător este Vasile Pap, care în anii aceştia era cel mai bun jucăuş şi cîntăreţ al
echipei (a realizat şi o casetă cu muzică din Micherechi).
În cele ce urmează, merită să mai amintim programele următoare:
Participarea la un festival folcloric din Vác, întreprinderea unor turnee şi
participarea la competiţii folclorice în România şi Iugoslavia.
După schimbarea conducătorilor (Gheorghe Berényi, Zoltán Patyi) şi a
noului coregraf, schimbarea regimului înseamnă şi noi posibilităţi în dezvoltarea activităţii folcloristice şi artistice.
Tot în ultimii ani a luat fiinţă şi o nouă mişcare de dans popular pentru
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tineret: Periniţa, care participă de fiecare dată cu mult succes şi echipa de
dansuri populare a şcolii din Micherechi.
În viaţa şi activitatea Ansamblului,
anul 1995 s-a dovedit aproape cel mai rodnic (adică – an productiv).
Între 7–15 august 1995 ia parte la Festivalul mondial folcloric din Montoine
(Franţa).

Rezumare
– După atîţia ani rodnici de activitate, cultura folclorică românească cît şi
comuna Micherechiu şi ansamblul local au devenit tot mai vestiţi nu-numai
de-a lungul ţării, ci şi peste hotare, ba chiar şi peste mări.
– Dansul şi muzica populară azi este cunoscută în întreaga ţară, în întreaga
Europă şi în America.
– Mulţumită: acestui popor, iubitor de folclor (sute de membri care au participat de-a lungul anilor aceasta cultură şi au răspîndit (dans, cînt şi muzică)
de-a lungul anilor. (Gh. Nistor şi T. Covaci) meşteri artişti ai culturii populare.
– Mulţumită acelor prieteni; româno-maghiari şi specialişti la foruri oficiale – instituţii culturale care ne-au dat mînă de ajutor, la această muncă nobilă
pentru a răspîndi cultura noastră populară.
– Mulţumită celor răposaţi, – adică – decedaţi (peste 50) la număr (în frunte cu: Gh. Nistor şi T. Covaci) zeci de ani participînd în aceasta muncă. Fiindcă n-au avut noroc să ajungă acest moment, eveniment jubiliar şi astădată cu
stimă v-om zice: Dumnezeu pe toţi vă ierte şi vă odihnească!…
(Materialul a fost preluat din volumul „Simpozion”, Giula, 1998, p. 189–195.)
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ANA BORBÉLY

Mozaic lingvistic românesc
din Ungaria
Limba, în relaţia ei cu societatea, în
care este folosită şi fără care nu există, este un instrument de comunicare, suport de identitate naţională, de
unitate culturală şi de coeziune comunitară, ca atare, cercetarea ei, referitor la aceste aspecte, necesită diverse
teorii şi metode atât lingvistice cât şi
multidisciplinare. În cele ce urmează
voi rezuma, succint, unele dintre rezultatele cercetărilor mele lingvistice
efectuate despre şi pentru comunitatea
minoritară a românilor din Ungaria,
selectate din lucrările Simpozioanelor
din Giula, Chitighaz şi Budapesta şi
prezentate între anii 1991 şi 2014. Prin
aceste pagini ni se vor contura unele
dintre cele mai importante caracteristici lingvistice referitoare la grupul istoric românesc de aici.

Sistematizarea cercetărilor
Cercetările referitoare la variate date lingvistice s-au realizat asociate diverselor subiecte, metode şi teorii de cercetare.
➢ Corpusul lingvistic – colectat şi prelucrat începând cu anul 1990 – cuprinde date:
✓ orale (înregistrate şi notate) şi
✓ scrise (manuscrise şi tipărite).
➢ Datele sunt culegeri:
✓ de la vorbitori de limbă română (din mai multe localităţi din Ungaria,
   dar şi din România)
✓ de la vorbitori de alte limbi decât româna (băiaşi, germani, romi, sârbi,
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   slovaci şi unguri)
✓ din diferite publicaţii ale românilor din Ungaria: monografii istorice,
   culegeri de etnografie şi folclor, calendare etc.
✓ din emisiuni de televiziune
✓ din potrocoale bisericeşti
✓ de pe inscripţii din cimitire şi
✓ din recensăminte etc.
➢ Subiecte de cercetare:
✓ graiuri (bihorean, crişean, bănăţean)
✓ lexic regional
✓ expresivitatea limbii
✓ receptarea semantică
✓ stiluri de vorbire
✓ onomastică
✓ atitudine de limbă
✓ prestigiu de limbă
✓ bilingvism
✓ schimbare de cod (code-switching)
✓ biserică şi limbă
✓ factori sociali
✓ factori demografici
✓ identitate minoritară
✓ grai şi umor
✓ peisaj lingvistic
✓ lingvistică pozitivă etc.
➢ Metodele de cercetare comparative, sincronice, longitudinale fiind preluate din:
✓ dialectologie (chestionare, teste)
✓ sociolingvistică (interviu sociolingvistic, chestionare, teste)
✓ antropologie (observaţii directe)
✓ statistică
✓ analiza discursului etc.
➢ Ipotezele de cercetare erau referitoare la:
✓ variabilitatea şi
✓ schimbarea lingvistică (language change)
✓ menţinerea limbii
✓ schimbarea limbii (language shift) etc.

Cunoştinţe noi lingvistice documentate prin date
În acest sfert de veac s-au acumulat cunoştinţe noi despre:
✓ comunitatea de limbă
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✓ comunitatea de vorbire
✓ comunitatea de practică ori
✓ comunitatea de minoritate a românilor.
În cele ce urmează, foarte selectiv, voi cita unele dintre concluziile acestor
cercetări. Aceste bucăţi de rezultate vor ansambla un mosaic lingvistic românesc al comunităţii.
Vocabularul elevilor – cercetat cu un test cuprinzând o sută de cuvinte –
1991
Din răspunsurile primite de la cei 50 de elevi se desprind concluzii evidente: elevii români din Chitighaz (în 1990) cunosc foarte puţine cuvinte româneşti locale, iar elementele lexicale ale românei standard nu sunt întrebuinţate
prea mult în comunicare (vezi Tabelul 1). Fonemele graiului chitighăzean au
fost rostite sporadic, ceea ce arată prestigiul mai mare al formelor literare (vezi
Tabelul 2).
Tabelul 1
Frecvenţa cuvintelor la elevii români din Chitighaz
elevi (n=50), cuvinte (n=98), anul 1990
Cuvinte
Dialectale româneşti
Literare româneşti
Maghiare
Diverse

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

minimul
2
8
5
0

maximul
46
64
83
11

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

dinte: 26/dint’e 5

carne: 25/carńe 2

peşte 24/pęşt’e: 2

deal 2/d’al: 0

inimă 30/ ińimă 0

Folosirea limbii române şi maghiare la românii din Chitighaz – 1992
Alegerea limbii române şi maghiare în comunicare, la românii din Chitighaz, este în corelaţie cu vârsta şi cu interacţiunea vârstei şi sexului subiecţilor. Românii de aici folosesc limba română aproape numai pe teritoriul satului
lor, la oraş (la cumpărături, servici, spital) folosesc limba maghiară. Limba
română, în cea mai mare măsură, este folosită, în conversaţiile de dinainte sau
după liturghie, în biserica ortodoxă. În celelalte situaţii lingvistice domină ori
limba maghiară ori folosirea paralelă a limbii române şi a limbii maghiare.
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Atitudinea faţă de limbă – 1993
Care-i mai mândră limbă? Bărbaţii tineri (între anii 18 şi 38) au răspuns (în
1990, în Chitighaz): „limba română”. Explicaţia lor este foarte simplă: fiindcă
e mai frumos să-i zici fetei româneşte „te iubesc” decât ungureşte „szeretlek”.
Graiul românesc chitighăzean şi limba maghiară, pentru subiecţi, simbolizează două moduri de viaţă. Trecutul, viaţa de la sat, soarta grea a ţăranului,
mizeria, greutăţile se leagă de limba strămoşească română. Iar prezentul şi
viitorul, viaţa modernă şi uşoară de la oraş, singurul drum spre propăşire se
leagă de limba maghiară. Aceste două simboluri sunt percepute cel mai mult
de femeile tinere chitighăzene cu vârsta între 18 şi 38 de ani.
În comunitatea bilingvă din Chitighaz folosirea limbii române şi a limbii
maghiare este în corelaţie cu atitudinea vorbitorilor faţă de limbă. Părerea lor
despre graiul românesc din sat nu este prea pozitivă: este o limbă mixtă, sau
nu e atât de corectă sau valoroasă ca şi limba română literară. În comunitatea
aceasta de limbă, aşa cum şi în multe altele, se observă că diferenţele de vârstă
a femeilor implică diferenţe în atitudinea lor faţă de limbă. Aceste diferenţe
sunt influenţate, alături de diferenţele individuale, şi de cele sociale ale femeilor, precum şi de relaţia lor cu societatea în care trăiesc. Concomintent, limba
română joacă un rol însemnat în determinarea identităţii etnice personale.
Dragostea şi fidelitatea faţă de limba română este vie, în general, în cazul bărbaţilor şi femeilor mai în vârstă.
Observaţii cu privire la transcrierea textelor dialectale româneşti din Ungaria – 1994
Într-un volum, care conţine texte româneşti din Ungaria, autorul afirmă
că, în cartea sa, „particularităţile fonetice rămîn în bună parte ascunse, din
lipsa unei transcrieri fonetice” (Hoţopan 1977: 131). Citind despre acest gol şi
cercetând culegerile de folclor şi etnografie am ajuns la concluzia că ar fi de
mare folos dacă şi noi, românii din Ungaria am avea o transcriere fonetică,
astfel încât cei care ar dori/vrea să-şi transcrie în mod ştiinţific textul român,
cules pe teren, să aibă la îndemînă un sistem potrivit. Sistemul formulat, era
iniţiat să fie cât se poate de consecvent, simplu şi capabil să redea, adecvat, rostirea sunetelor de aici (de exemplu: męre/mere, mǫle/moale, ťară/chiar, ďinťe/
dinte, ńam/neam, ĉas/ceas, prunĉ/prunci – prunĉi/pruncii, ṷǫmiń/oameni, ǐę/
ea, înveţ/înveţi).
Două situaţii – două stiluri de vorbire – 1995
Vorbitorii folosesc diferite stiluri de vorbire în raport cu diversele situaţii
în care se află (vezi Labov 1975: 78). Astfel, de exemplu, vorbind cu un român
din satul lor, în situaţii zilnice, folosesc un stil cotidian, iar vorbind cu un intelectual de aici sau cu un român de peste hotare, în situaţii formale, folosesc
un stil suprapus. Diferenţele dintre aceste (măcar) două stiluri se evidenţia-
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ză, înainte de toate, prin variabila dialectal–literar (beťag/bolnav, bińe/bine),
adică prin substituirea unor elemente dialectale cu cele literare. Acestea pot fi
total sau parţial identice cu variantele literare (prunc/copil, vorbęşťe/vorbęşte/
vorbeşte), dar pot fi şi hipercorectitudini (esplice/explice, televizion/televizor).
Frecvenţa variabilei dialectal–litarar nu este identică la toţi vorbitorii. Pe baza
datelor se poate preciza că folosesc mai multe elemente de stil suprapus acei
chitighăzeni, care ţin foarte mult la limba şi identitatea lor românească. Aceşti
chitighăzeni sunt de vârstă medie. Generaţia mai în vârstă, deşi are o atitudine pozitivă faţă de limba şi identitatea etnică românească, nu foloseşte multe
elemente literare, întrucât nu consideră că diferenţele între grai şi varietatea
literară ar arăta că limba lor maternă este incorectă sau/şi mai puţin valoroasă.
Graiul ca instrument al umorului – 1996
În prelucrarea aceasta a datelor lingvistice s-a aplicat o metodă nouă de cercetare: analiza discursului, – datele fiind extrase din emisiunea de televiziune
de revelion din 1995 a Ecranului Nostru, emisiune în limba română, difuzată
despre/pentru românii de aici. Analiza discursului este o dovadă a premisei:
sistemul gramatical nu creează el însuşi textul. Receptarea semantică a acestui discurs (text) difuzat necesită o competenţă socioculturală referitoare la
grupul românesc de aici: cunoştinţe ample despre schimbarea socială şi economică din Micherechi; influenţa culturii sârbeşti şi maghiare în Bătania etc.
Aceste cunoştinţe/competenţe nu se explică, ci se figurează, şi de aici rezultă
coeziunea semnatică a textului.
Menţinerea limbii române în Micherechi – 1997
Cercetarea s-a făcut pe baza anchetelor efectuate în Micherechi în anii
1984, 1994, 1997. Subiecţii fiind în număr de 45 de persoane. În concluzie,
printre altele, cercetarea a scos la iveală factorii care favorizează menţinerea
limbii române în Micherechi:
a) proporţia de 100% (din trecut) a locuitorilor români
b) societatea închisă (endogamie)
c) situaţia geografică laterală
d) grădinăritul în sere (bogăţie şi prestigiul satului şi a limbii române).
Prestigiul micherechenilor se poate sesiza prin comportamentul schimbat al
străinilor faţă de limba lor română. De exemplu, pe stradă, am auzit un fecior
ungur vorbind unei fete din Micherechi, la telefon, în felul următor: „Te iubesc!
HALLOD ROMÁNUL MONDTAM: te iubesc!”.
În Micherechi, în 2003 s-a mai efectuat, cu sprijinul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, şi o altă cercetare de teren. Proiectul multidisciplinar s-a realizat pe un chestionar socio-etno-lingvistic, iar eşantionul s-a
compus din 71 adulţi şi 35 de elevi (vezi Borbély 2014).
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Schimbarea de cod (code-switching) la românii din Ungaria – 1998
Schimbarea de cod este o strategie de comunicare firească şi corectă a bilingvilor. Se realizează nu numai în interacţiunile verbale, când vorbitorului
nu-i vine în minte un cuvânt în limba respectivă, ci din nenumerate motive
în secvenţele discursurilor efectuate de bilingvi/trilingvi. Iată un exemplu: Nu
şťiţ dumńeta că ce-ǐ acęǐę că: HA SZERETI AZ EMBER AZ IDEGEN ASSZONYÁT?
Bilingvismul – 1999
Într-un individ bilingv nu locuiesc doi indivizi monolingvi (vezi Grosjean
1995)! Procesul bilingvismului dă naştere la fenomene lingvistice, cum este
interferenţa, schimbarea de cod, alegerea limbilor etc., care sunt fenomene
obişnuite/„greşite” pentru bilingvi. Doar pentru monolingvi, care nu ştiu cum
iau naştere acestea, sunt de neînţeles, şi, ca urmare, sunt calificate negativ,
ca atare, pe nedrept, ele sunt considerate „greşeli” şi de bilingvi. În schimb,
cercetările de bilingvism ne conving că, fenomenele de bilingvism se realizează după norme concise, cunoscute şi aplicate numai de membrii comunităţilor bilingve. Trebuie subliniat, de asemenea, că, toţi cu toţii, monolingvi
şi bilingvi, trebuie să luăm la cunoştinţă de faptul că, în contextul social, de
comunicare: „bilingvismul este un beneficiu pentru toţi” (Fishman 1991: 82).
Tot aşa, să înţelegem bine sensul zicalei, cred, cunoscută de toţi românii din
Ungaria: Cîte limbi, atîţia oameni!
Varietatea limbii române din Ungaria – 2000
Cu toate că este ştiut că în lume se vorbesc mai multe mii de limbi (după
unii 4–5 mii, după alţii 3–10 mii [Crystal 1998: 360]), şi că o limbă este, la
rândul ei, ansamblul mai multor varietăţi, atitudinea vorbitorului faţă de varietatea lingvistică este intolerantă. Prima Conferinţă Internaţională despre
Varietatea Lingvistică în Europa (ICLaVE1), organizată în mai 2000, de Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona, a avut, între altele, scopul, să răspândească convingerea că, fiecare limbă conţine mai multe varietăţi, având funcţii complementare, întocmai cum au două limbi într-o comunitate bilingvă.
Şi, concomitent, convingerea că, aşa cum un individ bilingv (sau o comunitate
bilingvă) trebuie să aibă drepturi şi posibilităţi pentru a folosi limbile pe care
le vorbeşte, aşa trebuie să aibă drepturi şi posibilităţi pentru folosire şi acel
vorbitor (sau acea comunitate) care, în repertoriul său verbal, are mai multe varietăţi. În consecinţă, trebuie să avem toleranţă de limbă faţă de oricare
vorbitor care vorbeşte o limbă sau/şi o varietate de limbă altfel. Socializarea în
spiritul toleranţei de limbă va duce la menţinerea limbilor sau/şi a varietăţilor.
Însă, forţarea unei limbi sau a unei varietate de limbă duce la distrugerea, la
nimicirea acestora (ceea ce în noua Europă este o realitate crâncenă). Şi lumea
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(în care şi noi trăim), fără aceste limbi şi varietăţi nimicite, va deveni mai săracă, mai gri, mai mohorâtă (Trudgill 1995).
Cercetare longitudinală – 2001
Din rezultatele cercetării, repetată după zece ani, în 2000 în Chitighaz, în măsura în care materialul a fost prelucrat, s-a putut conchide că: în comunitatea
românească limba română este vorbită tot mai puţin, dar încă de o mare parte
a românilor de aici. Cel care consideră, fie el membru al comunităţii noastre, fie
el din afara comunităţii, că nu vorbim bine, corect, frumos româneşte, acela nu
ştie sau nu vrea să ştie/să înţeleagă că vorbim o limbă minoritară, o variantă românească teritorială (grai) şi, în plus, suntem bilingvi. Un informator a exprimat
foarte concis această situaţie lingvistică, în felul următor: Noi unguręşťe vorbim
rîmâńęşťe! Trebuie să fim conştienţi de faptul că limba vorbită de noi, din punct
de vedere lingvistic, este tot atât de corectă, frumoasă ca limba/varietatea vorbită
de oricine în lume. Este foarte important să ştim şi să precizăm că atunci când
cineva, din „bunăvoinţă”, zice că noi nu vorbim bine, corect, frumos româneşte,
accelerează mai mult sau mai puţin conştient, procesul schimbării limbii române
în limba maghiară.
Datele recensământului din 2001 – 2002
Datele recensământului din 2001 referitoare la etnia română, faţă de cifrele
din recensămintele anterioare, scad treptat. Privitor la cifrele culese în 1960 şi
2001 dintre satele analizate, în Ungaria, nu găsim niciun sat în care procesul de
schimbare a limbii minoritare (română) în cea majoritară (maghiară) este în
fază iniţială. În cea ce priveşte fazele de dezvoltare în cea mai bună stare se află
satul Micherechi, aici în cei patruzeci de ani în discuţie, numărul acelora care
s-au declarat cu limbă maternă română a scăzut „numai” cu 33%. Ceea ce este
relativ puţin, privind celelalte localităţi, dar este foarte mult, având în vedere
faptul că această localitate este singura unde au trăit în trecut numai români.
Chitighaz şi Cenadul Unguresc sunt localităţi unde procesul de schimbarea
limbii este în fază avansată. În penultima fază a procesului se află mai multe
localităţi: Aletea, Apateu, Bedeu, Crâstor, Leucuşhaz, Otlaca-Pustă, Săcal. Iar
Vecherd – unde în 2001 dintre locuitori niciunul nu s-a declarat cu limbă maternă română şi niciunul dintre ei care să folosească în familie şi cu prietenii
limba română – se află în ultima fază: procesul de schimbarea limbii aici pare
a fi terminat; românii au trecut definitiv la limba maghiară şi se declară unguri.
Biserica şi menţinerea limbii – 2003
Menţinerea limbii în comunităţile minoritare este ajutată pozitiv de acea
biserică care, dincolo de credinţă, satisface şi următoarelor cerinţe:
● ajută comunitatea în a se separa social, cultural şi ca limbă de grupul
majoritar;
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încurajează răspândirea limbii (române) şi a registrului bisericii (stilul
elevat, varianta standard);
● sprijină folosirea varietăţii locale (grai) a limbii (române) şi ajută creşterea prestigiului ei;
● acceptă un rol activ în formarea comunităţii şi are influenţă asupra unui
număr cât mai mare al membrilor ei, asupra întregii lor vieţi (din leagăn
până în mormânt);
● compensează presiunea politică.
Pe baza rezultatelor cercetării, se poate stabili: cu cât biserica unei comunităţi minoritare răspunde la mai multe cerinţe (din cele amintite), cu atât
comunitatea minoritară are mai mari şanse să-şi păstreze/menţină limba strămoşilor.
●

Variante de grai şi standard în vocabularul elevilor – cercetat cu un test
cuprinzând o sută de cuvinte şi repetat după zece ani – 2004
Ipoteza cercetării era că românul din Ungaria, care nu va deprinde acasă graiul
românesc, nu va putea învăţa la şcoala generală româna limba română standard
în aşa măsură încât limba română să facă parte din repertoriul său lingvistic.
Din acest fapt lingvistic rezultă că păstrarea/menţinerea/folosirea limbii române
depinde (şi) de însuşirea graiului românesc în familie.
„Aşę-i zîsa” – Expresivitatea limbii române vorbite în Ungaria – 2005
Prin prezentarea buchetului de expresii culese pe teren din mai multe localităţi româneşti din Ungaria, scopul comunicării a fost, atragerea atenţiei asupra stilului viu, grăitor, sugestiv, elocvent al limbii române de aici. Folosind
aceste expresii poate nici nu ne dăm seama că aceste asociaţii libere de cuvinte
ale limbii române sunt roadele şi perlele spirituale ale moşilor şi strămoşilor
noştri. Prin prezentarea lor intenţia a fost de a încuraja şi mai tare pe cei care
deja sunt conştienţi de frumuseţea şi importanţa acestor expresii din limba
vorbită, şi mai mult, să îmbărbătez pe cei care sunt mai puţin conştienţi de
aceasta: să le folosească cât mai mult şi liber în conversaţiile cotidiene. Cum ar
fi: La bătrîńęţă ťe drîmboieşť! Copiǐi-s viǐitoru nostru! Părinţî buń, cresc prunĉ
buń! Tătă paşărę pă limba luǐ – cum îǐ zîsa!
Românii în comparaţie cu alte comunităţi bilingve din Ungaria –
2006–2009
Din cercetarea comparativă efectuată pe 421 de subiecţi din şase comunităţi
bilingve, inclusiv românii din Chitighaz, reiese că, în procesul de schimbare
a limbii minoritare (limba băiaşă, germană, romani, română, şârbă şi slovacă) în limba majoritară (maghiară) pe locul întâi s-a clasat comunitatea germanilor, pe locul al doilea comunitatea băiaşilor. În aceste două comunităţi
bilingve procesul a început mai devreme ori se desfăşoară mai rapid decât în
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celelalte patru comunităţi. Pe locul 3–4 s-au clasat slovacii şi românii (2006).
În cercetarea referitoare la atitudinea faţă de varietăţile grai şi standard,
analizele datelor lingvistice ne arată că, faţă de grai, românii, comparativ cu
celelalte comunităţi bilingve, au o părere mult mai negativă (2007).
La întrebarea, privind naţionalitatea de care aparţin, Dă ĉe naţionalitate
sînt’eţ?, românii sunt cei mai mulţi care nu se declară minoritari (români). Aceste
diferenţe au la bază rezultate significante de statistică, românii diferă mai mult de
toţi bilingvii cercetaţi în celelalte cinci comunităţi (2008).
Rezultalele acestui proiect ne arată că, dintre cele şase comunităţi analizate,
sârbii îşi folosesc mai mult în comunicare limba lor minoritară. Iar până când
niciunul dintre român nu s-a declarat bilingv, până atunci, dintre 70 de sârbi,
9 repondenţi s-au declarat bilingvi. Tot aşa, până când sârbii sunt de acord cu
definiţia funcţională a bilingvismului, adică, un bilingv foloseşte zi cu zi două
limbi – acceptată de lingviştii din întregul mapamond –, românii definesc
bilingvismul din aspectul competenţei de limbă, prin cunoaşterea „perfectă”
a două limbi – definiţie mai puţin acceptată de lingviştii care studiază fenomenele bilingvismului (2009).
Cercetare longitudinală despre limba românilor din Chitighaz
(1990–2010–2010) – 2010–2011
Comunicarea descrie metoda de cercetare longitudinală efectuată de trei
ori în Chitighaz în total cu 361 de subiecţi (2010). Iar în anul următor, din
acest corpus bogat, s-a realizat o analiză despre identitatea etnică a românilor
în perioada 1990–2010. În concluzie s-a putut sublinia că, autoidentificarea
etnică românească (în cazul de faţă, într-o perioadă de 20 de ani) în viaţa unui
individ (i) se schimbă, se transformă, evoluează; (ii) identitatea etnică moştenită pentru tineri încă nu are aşa mare importanţă (vezi prima anchetă, 1990),
dar se arată tot mai importantă cu trecerea timpului în viaţa aceloraşi subiecţi
(vezi a treia anchetă, 2010).
Aspecte istorice, sociale şi identitare în alegerea prenumelor la românii
din Ungaria – 2012
Din procesul globalizării, răspândit în secolulul al XXI-lea, a rezultat: alegerea prenumelor din toate părţile mapamondului: Bonita, Samanta, Tifany,
Giovanni, Raul, Ronaldo. Împletirea tradiţiei cu exprimarea voinţei părinţilor,
fenomen care se concretizează prin a acorda copilului un prenume dublu, pare
a reflecta o tranziţie între trecut şi prezent, între tradiţie şi modern: Maria Jenifer, Zinadia Maria, Hana Florica, Kitti Ana, Ioan Norbert, David Gheorghe,
Mihai Adrian. În concluzie, variabilitatea prenumelor la românii băştinaşi din
Ungaria reflectă istoria comunităţii, schimbările sociale, contactele cu alte popoare, credinţa profundă, respectarea înaintaşilor şi, nu în ultimul rând, influenţa administraţiei civile ungare şi a globalizării.
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Peisaj lingvistic, cultural şi social din Chitighaz (2010) – 2013
Scopul comunicării, prin studierea datelor lingvistice colectate în comunitatea românilor din Chitighaz, a fost să introduc un nou subiect de cercetare sociolingvistică: analiza peisajului lingvistic. M-am concentrat, în primul rând, să aduc la suprafaţă ce fel de cunoştinţe noi primim dacă cercetăm
ansamblul textelor lingvistice (incripţiilor) care ne vin în cale, de exemplu,
intrând în această localitate românească. Am dorit să scot în evidenţă că, peisajului lingvistic se ataşează peisajul cultural şi peisajul social al locului, şi, ca
urmare, am examinat, în principiu, peisajul lingvistic, cu unele referiri şi la cel
cultural şi social al Chitighazului. În principiu, prin inscripţiile publice, am
prezentat vizibilitatea grupurilor etnice conlocuitoare, în special a românilor
(de ex. unde se trece limba română, şi unde s-a omis trecerea limbii române).
Datele lingvistice pe inscripţiile din Chitighaz, în anul 2010 – după cercetările
mele – apar în 9 limbi: limba maghiară, română, germană, ebraică, engleză,
chineză (dialectul mandarin sau cantonez), latină, italiană şi rusă. Prin aceste
date lingvistice se lărgesc posibilităţile de documentare referitoare la o comunitate bilingvă, româno-maghiară, din Ungaria.
Lingvistică pozitivă – 2014
Comunicarea, parcurgând axa timpului, arată că eliminarea graiului din
familie, părerile negative despre limbă pot avea ca rezultat chiar şi dispariţia
unei varietăţi de limbă, şi prin aceasta am accentuat necesitatea unei abordări
noi a lingvisticii, cea pozitivă, adică lingvistica pozitivă. S-a subliniat în concluzie că, o comunitate de discurs dispune de personaje ale discursului: vorbitor(i), partener(i), destinatar(i), destinator(i); şi de surse lingvistice: grai vs.
standard, registre şi stiluri, o limbă vs. două (sau mai multe) limbi; ca urmare,
în situaţia de discurs se realizează o acomodare şi o dobândire a cunoştinţelor
noi lingvistice incontinuu. Referitor la aceste aspecte, ca să ne formulăm o
părere lingvistică despre o comunitate de discurs, trebuie să avem informaţii
complexe lingvistice şi informaţii de context. Iar cei care abia percep problemele la suprafaţă şi nu în esenţa lor, vor fi capabili doar să iniţieze o lingvistică
negativă. Pe de altă parte, pentru obţinerea şi răspândirea lingvisticii pozitive:
1) avem nevoie, printre altele, de cunoştinţe referitoare la construcţia discursului: ce surse stau la dispoziţia vorbitorului (care poate că nu a învăţat la
şcoală românească, care nu citeşte doar vorbeşte româneşte, care-i străin de
limba normativă română, care nu şi-a însuşit pe deplin limba română etc.);
2) după ce avem cunoştinţele necesare (v. punctul 1): vom aprecia (pozitiv şi
prin urmare obiectiv) rezultatele/datele/faptele lingvistice de discurs (holumb,
tolťiş, topanci ş.a.m.d.).
Iar vorbitorul ideal al lingvisticii pozitive: nu îi critică pe ceilalţi vorbitori,
ci se informează, învaţă, se descurcă şi apreciază diversitatea/variabilitatea
lingvistică; prin urmare, se acomodează situaţiei de discurs şi, prin urmare,
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are succese comunicative – vorbind în grai local, social sau folosind varietatea
standard, utilizând a doua, a treia etc. limbă.
Finalizând prezentarea mozaicului lingvistic, o informaţie utilă este că
rezultatele cercetărilor lingvistice referitoare la românii din Ungaria se pot
citi, cu mult mai detaliat, pe site-ul Institutului de Cercetări al Românilor din
Ungaria, precum şi în alte publicaţii (de ex. Borbély 2013, 2014, 2015a, 2015b,
2016a, 2016b).
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MIHAI KOZMA

Despre istoricul numelor noastre
Trăgîndu-ne dintr-o lume românească mult timp izolată în văile Crişurilor şi, astfel, prea puţin atinsă de
curentele principale documentate ale
istoriei naţionale, noi, românii din
Ungaria, sîntem poate mai des nevoiţi să recurgem la informaţii indirecte pentru a ne cunoaşte mai bine un
aspect al trecutului. Surse internaţionale ar putea fi, între altele, şi numele noastre de familie şi cele numite
„supranume”. În ele – aceasta fiind o
însuşire a oricărei onomastici - istoria
trăită de noi pînă în prezent şi-a lăsat
multe urme. Ar fi în folosul nostru să
le descoperim.
Scopul prezentei lucrări nu este decît să atragă atenţia asupra necesităţii
şi posibilităţilor de a pune în serviciul autocunoaşterii noastre şi numele cu
care ne identificăm prin tradiţie. Studiate sub aspect etimologic, ele ne pot
fi martore destul de sigure despre vremuri mai mult sau mai puţin îndepărtate.
Pînă acum, Rodica Bogza Irimie a fost singura care, în cartea sa apărută în
1979 cu titlul „Sistemul supranumelor la românii din Ungaria” a examinat cu
competenţă caracteristicile generale dintr-un domeniu al onomasticii noastre.
Nu a intrat însă în scopul lucrării studiul originii şi evoluţiei numelor înregistrate. Tot ceea ce ne oferă în această privinţă este doar etimologia populară
– explicaţiile spontane şi naive ale purtătorilor de nume – referitoare la ele.
Cum ştim bine, şi explicaţiile de acest fel au valoare a lor, numai că îmbogăţesc mai mult folclorul, decît cunoştinţele istorice exacte.
Din lucrările folclorice, lingvistice, de istorie locală etc. apărute în ultimul
deceniu se poate constata că fenomenele de onomastică sînt încă tratate la noi
la nivelul etimologiei populare. Se pare deci indicat să ilustrăm, spre început,
prin cîteva exemple nesiguranţa şi insuficienţa explicării numelor numai pe
baza tradiţiei orale locale. Cele mai plastice dovezi în acest sens le găsim printre unele nume de familie care, în secolul trecut sau acesta, au fost maghiarizate prin traducere directă. Cum s-a întîmplat în următoarele trei cazuri: Să-
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lăjean → Szilágyi, Rus (Rusu) → Orosz, Buca → Far. La ele, interpretarea greşită
a sensului pe care l-a avut varianta românească reiese imediat din termenul
unguresc în care au fost traduse. Pe baza unor argumente obiective, de specialitate, sensul lor s-ar explica în felul următor:
– Elementul de origine al numelui Sălăşan este mai probabil sălaş (ar fi vorba aici despre Sălăşean, denumire de adăpost foarte răspîndit în această zonă,1
şi nu toponimul Sălaj. Mai cu seamă pentru că nu există deloc date pe baza
cărora s-ar putea crede că vreun strămoş al nostru ar fi venit dinspre părţile
nordice ale Transilvaniei, de exemplu din regiunea Sălajului. Transformarea
fonetică a lui „ş” în, j” aici este cu totul normală la noi, dovadă că se găseşte şi
la alte nume (de pildă: Krisán → Krizsán, cum sem scrie ungureşte).
Numele Rus (sau: Rusu), nu are nimic cu sensul de „persoană de etnie rusească”. Nu pentru că în regiunea Crişurilor n-ar fi trăit niciodată ruşi, de la
care unele familii de la noi – vorbind în principiu – s-ar fi putut trage. În cartea
sa despre Bihorul vechi, istoricul Jakó Zsigmond pomeneşte despre grupuri de
ruşi căzuţi prizonieri şi stabiliţi aici de către regii unguri ai evului mediu2.
Fiind însă numele Rusu foarte frecvent pe tot teritoriul populat de români în
jurul Carpaţilor, deci şi în părţile unde nu erau stabilite grupuri de prizonieri
ruşi, este mult mai logic să deducem acest nume din cuvîntul sud-slav rus cu
sensul de „blond” sau „roşcat”. În sprijinul acestei logici vine în mare măsură
faptul că strămoşii românilor au trăit în strînsă convieţuire cu cei ai bulgarilor şi sîrbilor, amestecîndu-se mult şi onomastica lor.
– În ce priveşte numele Buca, tradus la Săcal în Far, nici interpretarea lui
în felul acesta nu este justă. În conştiinţa că, de exemplu la Mezőpeterd, exista
şi forma de Buc („Buk György”), iar la Micherechi forma de supranume Bucu
(„…a Bucului”), ar fi greu să se creadă că sensul numelui din Săcal are vreo
legătură cu o parte a corpului omenesc. El poate veni mai degrabă de la cuvîntul slav existent şi azi, de exemplu, în bulgară, cu sensul de „fag”, dar cunoscut
ca termen regional şi în Crişana3. Într-o astfel de explicaţie ne putem baza şi
pe realitatea că numele de arbori apar destul de des ca nume familie: Brad
sau Bradu, Goron. Elementul final ,,-a” din Buca nu este altceva decît aşa-numitul „articol onomastic” aplicat, din tradiţii slave, la multe nume româneşti
fie ele şi de tip masculin (alte exemple: Pui – Puia, Curt, Curtu – Curta, But
– Buta…).
În concluzie, se poate spune că dacă familiile numite azi Szilágyi, Orosz, Far
ar fi cunoscut istoricul numelui lor românesc de odinioară, şi l-ar fi tradus în
Szállási, Szőke, Büki.
Chiar şi numai aceste trei exemple sînt în stare să ne convingă că adevărurile referitoare la istoria noastră, ascunse în numele cu care ne identificăm,
vor ieşi la suprafaţă numai în măsura în care vom reuşi să le cunoaştem atît
istoricul lingvistic, referitor la aspectul lor fonetic, structural-lexical, semantic şi, uneori, gramatical, cît şi cel social şi cultural, al motivelor pentru care
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ele au fost aplicate pe vremuri în colectivul întreg al românilor, ori în cel al
crişenilor, ori numai în cîte un sat de la noi.
Ni se pare inevitabil ca în analiza istorică a numelor noastre de familie şi a
supranumelor să pornim de la următoarele consideraţii generale.
1. Asemănarea formală a numelui un oarecare cuvînt din limba maghiară
încă nu înseamnă origine ungurească. Lucrările onomastice sînt pline de astfel de simplificări. Spre exemplu, numele Buta, frecvent cîndva şi la noi (la Micherechi), este adus de unii autori în legătură directă cu adjectivul unguresc
„buta = prost, tîmpit” fără să se motiveze cum poate primi şi, mai ales purta,
cineva un nume atît de drastic4.
Vin împotriva deducerii acestui nume (şi a altora, ca Boţea < „bot”, Bordás
< „bordás”) din maghiară două împrejurări: ele sînt nume care apar la românii crişeni încă în documentele secolului al XVI-lea5 deci într-o etapă istorică
în care contactul cu ungurimea nu era atît de intens ca termenii comuni împrumutaţi din limba maghiară în graiul lor şă şi fi ajuns la rangul de nume de
familie; pe de altă parte, este uşor de observat că rămîne tot timpul oarecum
străin de legile onomastice româneşti ca un cuvînt comun preluat din limba
maghiară să fie folosit şi ca nume de familie. Sînt destul de rare astfel de cazuri.
Numele de familie unguresc mai vechi al unora de la noi (Juhász, Magyar şi
altele) se datoreşte simplei traduceri efectuate pe vremuri de administratorul
ungur al moşiei unde individul a fost angajat: Păcuraru sau Ciobanu a devenit
Juhász, Ungureanu s-a transformat în Magyar s.a.m.d.
Elementele ungureşti din unele supranume nu demonstrează nici ele neapărat originea maghiară a familiei, ci de cele mai multe ori se explică prin
obiceiul de odinioară de a identifica persoana prin raportarea la stăpînul la
care ea era slugă: a Tótului”, „…a lui Mihálygazda”, şi altele.
2. Constatarea lui Sextil Puşcariu este valabilă şi pentru onomastica noastră: „O […] probă că în România actuală românii au fost stăpîniţi de slavi
cuceritori ne-o dă onomastica de origine slavă. […] Numele de familie dacoromâne […] sunt în cea mai mare parte […] nume de botez slave.”6
Prin urmare, pentru a stabili etimologia multor nume, trebuie să ne gîndim – poate mai întîi de toate – la eventuala lui provenienţă din bulgară sau
din sîrbă. De exemplu, în cazul următoarelor: Drăgan, Stan, Stanciu, Borza,
Maniu, Mihuţ, Iancu, Ruja, (în forma mai veche: Ruşa = „blondul, roşcatul”),
Boca, Buta, Blaga, Moga, Costa, Băra… – (Originarul bulgar a fost împrumutat deseori de la greci.)
Pentru contactul puternic şi îndelungat româno-slav şi în părţile Crişurilor
pot fi aduse ca documente numele de localităţi Ştei (<Şchei = „slavi”). Sohodol
(azi: Izbuc), Craiova (azi: Vaşcău) din valea Crişului Negru7 şi altele, de pe
lîngă celelalte Crişuri.
Din punctul de vedere al onomasticii, a fost o împrejurare importantă că
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în voievodatele slavo-române din secolele IX–XI (la originile multor nume de
azi) slavii alcătuiau clasa suprapusă, cu prestigiu de model pentru lumea românească, astfel „boierimea română s-a luat în alegera numelor după boierii
slavi […], numele boierilor […] a pătruns apoi şi în popor”8.
În forma lor de azi, numele sînt uneori greu de dedus dintr-un termen bulgar sau sîrb deoarece este o prescurtare sau un hipocoristic al originalului.
De exemplu, dintre numele înşirate mai sus, Stan vine din Stanislav, rădăcina
Mihu- (în Mihuţ sau Mihuţa) este o prescurtare a numelui Mihail, Drag- (în
Drăgan) este un hipocoristic al lui Dragomir, But- (în Buta) provine din Budimir etc.
Un element caracteristic al structurii lor este terminaţia în „-a” (Sava, Băra,
Borza…), la origine o desinenţă slavă de genitiv, mai tîrziu devenită „articol
onomastic” şi românesc. Formele de acest tip sînt foarte răspîndite în Munţii
Apuseni, la moţi9 şi este evident că strămoşii noştri coborîţi spre Cîmpia Ungară tocmai din acele ţinuturi muntoase, le-au adus cu ei de acolo.
La cîteva nume de la noi trebuie tinut seamă si de sufixul ,,-in”, fost cîndva
desinenţă slavă de adjectiv posesiv feminin. Urma lui o putem descoperi, de
exemplu, în Martin (= fiul Martei, ca supranume: „…a Marţii” şi în Roxin (de
la Roxa; = fiul Roxei).
Numele de familie Radici (scris ungureşte „Radics”), Sîrbu/t/, lovan, precum şi supranumele cu Vucău (,,…a lui Vucău”) din „vuk”-lup ne pot îndemna la presupunerea că avem şi o mică ramură onomastică de origine sîrbească
tîrzie. Motivul etnic şi istoric ar fi la îndemînă: în părţile crişene de unde ne
tragem s-au stabilit în secolul al XV-lea grupuri de sîrbi refugiaţi aici din cauza ocupaţiei turceşti pe locurile lor natale.10
3. O categorie considerabilă a onomasticii noastre se compune din numele
de familie formate de la diferite toponime. Unele demonstrează originea dintr-o regiune mai îndepărtată a individului mutat pe locul de azi: Moldovan,
Ardelean, (?) Munteanu; altele se referă la o unitate geografică din regiunea
Crişurilor, pînă la Mureş: Crişan, Mureşan, Abrudan, Oroian, Gîrdan, Tulcan
etc.
Un microsistem specific şi deosebit de preţios pentru noi alcătuiesc numele
de familie cu referinţă la unele localităţi pe baza cărora se poate schiţa calea
de migraţie a strămoşilor spre locurile unde trăim azi: Oroian (< Uroiu), Abrudan (< Abrud), Otlăcan (< Otlaca), Pilan (< Pilu)… din care reiese venirea
din părţile Crişului Alb de pildă a românilor chitighăzeni, bătănieni, otlăcani; numele de familie ca Gîrdan (<Gîrda), Hodoşan (< Hodoş), Gurbedan
ungurizat în „Görbedi” (< Gurbediu), Tulcan (< Tulcea), Cefan (< Cefa) …care
demonstrează coborîrea (din secolul XVI încoace) a săcălanilor, micherechenilor pe valea Crişului Negru pînă în satele lor de acum.
Unele dintre acestea – ca Otlăcan, Pilan, Cefan, Poiendan (de la „Păiand”,
parte a hotarului micherechean) ne informează indirect despre faptul că erau
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familii care încă nu aveau nume oficial, înregistrat în acte, atunci cînd (în
sec. al XVIII-lea) s-au stabilit în satele actuale11, astfel au fost „botezate” de
administratori după supranumele referitor la localitatea cea mai apropiată de
unde au venit aici, la Chitighaz, la Micherechi etc. Iată o mică oglindă socială,
despre condiţiile de viaţă foarte izolată care îi caracterizau pe înaintaşii noştri
din acele vremuri!
Un mic grup de nume ne aduc ştire despre structura mediului geografic
local în care au trăit strămoşii înainte de a veni în aceste părţi: Cîmpian (<
„cîmpie”), Luncan (< „luncă”), Poinar (< „poiană”), (?) Muntean (< „munte”),
Hotoran (< „hotar”).
4. Originea mai multor nume de familie trebuie s-o căutăm în nişte nume
de botez care, în secolele trecute, circulau la noi, ori mai circulă şi azi.
Ele rămîn în bună parte enigmatice, pentru că sînt forme hipocoristice,
scurte, ale numelor de origine. În rîndul lor, pot fi pomenite, de exemplu: Pătcaş (< Patca de la Paraschiv), Părasca (de la acelaşi nume), Vănia (de la Ivan),
Marianuţ (de la Marian), Băican (de la Baicu), Pantea (de la Pantelimon) şi
multe altele. Între supranume poate sînt şi mai numeroase: „…a Delii” (de la
Nedelea) a Durii” (de la Todura), „…a Locuţî” (de la Luca) ş.a.m.d.
5. Acolo unde s-au răspîndit mult numele de familie sau supranumele slave
cu terminaţia „-a”, ele au căpătat cu timpul şi perechea cu terminaţia ,,-u”.
După toate probabilităţile, este vorba aici despre tendinţa limbii române de a
crea un echilibru de gen între forme: dacă există forme în „-a” (în aparenţă de
tip feminin, dar practic folosite şi pentru bărbaţi: Boca, Buta…) să fie şi forme
în „-u”, anume pentru bărbaţi (Bocu, Butu; să se ia în considerare că familiile
sînt numite în general după strămoşul bărbat).
La noi, formele duble nu sînt frecvente. Cîteva dintre ele: Magda – Magdu,
Sava – Savu (în supranumele micherechean „…a Savului”), Buca – Bucu. Unele nume însă sînt demne de atenţie pentru faptul că şi-au pierdut terminaţia
vocală cu funcţie de articol ,,-u”, Buc, Cost (scris „Koszt”, de ex. la Szentes),But
(la Apateu). Pe de altă parte, avem nume care sînt dovezi în sensul că terminaţia „-a” este considerată de purtătorii numelui ca articol hotărît şi pentru,
asta, uneori este suprimată, apărînd numele într-o formă nearticulată. Forme
de acest tip se aplică de exemplu în inscripţiile de pe crucile din cimitir: Ruje,
Cozmă, Bută şi altele.
În felul acesta, se poate înregistra şi un microsistem al numelor folosite în
trei sau chiar în patru forme: Cost – Costa – Coste, Ruj (la Szarvas) – Ruja,
Ruje, Buc – Buca – Bucă – Bucu, But – Buta – Bută etc.
Legile de evoluţie în atîtea forme va trebui să fie încă studiate. Şi pînă atunci
însă cercetătorul să ia în considerare în mod accentuat că în astfel de cazuri
avem de a face cu unul şi acelaşi nume, dar cu mai multe feţe.
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ANAMARIA BRAD

Despre schimbarea numelor
de familie în Chitighaz
Avanpremiera lucrării mele a fost
articolul apărut în săptămînalul
„NOI” anul curent nr. 20., în care se
găseşte un mănunchi de istorisiri despre schimbarea numelor de familie
din Chitighaz. Datele de la faţa locului
sînt următoarele:
„Bace Mihai Selegean avea şapte
copii, cînd s-a hotărît să mai cumpere
pămînt. Fiindcă în hotarul Chitighazului n-a mai aflat, s-a dus la Újkígyós. Bace Mihai şi-a spus foarte simplu şi clar dorinţa, la care a primit un
răspuns negativ, fiind refuzat pentru
că n-avea nume unguresc. Necăjit, s-a
dus la casa satului din Chitighaz şi a
făcut o cerere de schimbare a numelui. Atunci i s-au oferit trei nume, din care
putea să aleagă: Szabadi, Szépfalusi, Szolnoki. El şi-a ales primul. După aceea
cererea lui a ajuns la Giula, la notariat, apoi la Budapesta, la Ministerul Afacerilor Interne. Pînă la „fericita” zi în care documentul care adeverea numele lui
maghiar a ajuns la bace Mihai, a trecut mai bine de un an. Însă nici pămîntul
plătit, nici banii adunaţi cu greu nu i-a mai văzut. Oare de ce…?”
O poveste asemănătoare am auzit şi de la fiul lui Gheorghe Selegean, al cărui
nume s-a transformat în Honfi. El a mai întregit povestea. După ce actele au
ajuns la notariatul din Giula, şi ei au fost citaţi. Acolo au fost întrebaţi dacă
acceptă numele ori doresc altul. În buletinul de identitate a fost trecut Selegean
– Honfi György. În acest fel trebuiau folosite ambele nume timp de şase luni.
Urmaşii lui bace Otlăcan cunoşteau o întîmplare asemănătoare. Ei au povestit că bunicul lor a trebuit să caute trei nume. Prima încercare a lui bace
Otlăcan a fost refuzată. A doua oară i-au acceptat numele de Ónodi. Abia
după aceea a putut să-şi cumpere pămînt, în anul 1940. Din această cauză şi-a
modificat numele bace Secan în Szelényi, bace Iova în Jászberényi sau Maroşan în Megyeri.
Însă în acest sat trăiau nu numai agricultori, ci şi meseriaşi, cum era şi bace
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Dragoş. El dorea doar un certificat de meseriaş zidar. Prin urmare, şi el a fost
nevoit să-şi modifice numele – în Dévai.
Bace Popa, avînd puţini bani, a venit cu bună credinţă să-şi cumpere o casă.
Dar şi el trebuia să-şi modifice numele, astfel din Popa a devenit Peregi.
În cazul lui bace Stan, al cărui nume s-a transformat în Sziklás, am găsit o
altă poveste. Nepotul lui mi-a spus că pe vremuri pe strada Dózsa au stat mai
multe familii, care purtau acest nume. Din cauza aceasta au fost complicaţii
cu impozitul şi, pentru a evita aceste probleme, şi-a modificat numele. Apoi,
în anul 1943 şi-a cumpărat pămînt la Újkígyós.
O altă categorie a motivelor de modificare a numelor e generată de serviciul
militar. Bace Ştefan Selegean – precum povestea – se trăgea dintr-o familie
mai puţin înstărită. După ce a terminat şcoala primară, a devenit slugă la D.
Bálint. Între timp, cu alţi consăteni de-ai lui umblau în fiecare duminică la
ocupaţiile premilitare, numite „Levente”. Aci primeau pregătire militară de
bază sub conducerea sublocotenentului Szecsei. Bace Ştefan a corespuns aici,
încît i s-a oferit posibilitatea de a se înrola în armată ca voluntar. Cînd a sosit
vremea lăsării la vatră, i s-a propus să rămînă înrolat, şi pe mai departe, promiţindu-i-se un post la „jendari”. Bace Ştefan a vrut să ocupe această slujbă.
Dar în acelaşi timp a intrat în vigoare „legea evreilor” care, în esenţă, însemna
că fiecare cetăţean trebuia să dovedească cu documente valabile că nu e evreu.
S-a dus la părintele Borza şi l-a rugat să-i facă actele de atestare necesare. Se
părea că viitorul e asigurat, cînd superiorii lui i-au cerut să-şi modifice numele. O altă tortură. Atîta înlesnire i-au permis, că putea să înainteze actele la notariat şi lucrurile vor merge mai departe. El, fiind soldat, pentru modificarea
numelui a trebuit să ceară aprobarea Ministerului Forţelor Armate şi a Ministerului Afacerilor Interne. Aici Ştefan Selegean a devenit Szépfalusi, rămînînd
încă cîţiva ani în armată. După lăsarea la vatră, amintindu-şi de promisiunea
superiorilor săi, s-a prezentat pentru un post la „jendari”. Nu l-au mai primit
niciodată… Iarăşi întreb, oare de ce?
În cazul lui Bace Rotar, al cărui nume a devenit Rózsavölgyi, am găsit o
altă poveste. El a fost soldat pe frontul de est. După timp îndelungat s-a întors
acasă. S-a tocmit la familia Zilbauer, la Aletea. În fiecare clipă aştepta ordinul
de chemare la front. Ca să nu fie trimis pe front, cumnatul acestui gospodar
Zilbauer l-a ajutat pe bace Petre ca el să ocupe o slujbă militară ca observator
antiaerian la Chitighaz. Dar înainte de toate trebuia să facă un curs special la
Szolnok. S-a prezentat la instructaj. Comandantul l-a primit cu aceste cuvinte:
„Ce nume urît ai!” După această păţanie şi-a modificat şi el numele în mod
asemănător cu bace Szépfalusi.
Fraţii Gros au dorit cîte-un post la Calea Ferată şi astfel şi-au modificat
numele în Garai şi Gere, iar verişorii Selegean în Szolnoki şi Honfi.Acestea
au fost doar cîteva momente din viaţa românimii din Chitighaz, despre care
oamenii nu prea vor să vorbească nici în zilele de azi…”
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Din cele povestite putem constata că aceste modificări ale numelor de familie s-au făcut în general în anii celui de-al doilea război mondial. Motivele modificării, care au fost mărturisite de către chitighăzeni, au fost diferite: unii au
dorit să-şi mărească proprietăţile, să lucreze la stat, ca angajat, iar alţii au dorit
să-şi cumpere o casă în sat sau să obţină un certificat de meseriaş, însă fără
modificarea numelui toate acestea au fost pentru ei inaccesibile. Astfel oamenii din Chitighaz au avut o groaznică luptă pentru existenţă. Multe familii, ca
să se poată susţine, au plătit cu numele lor româneşti. Cercetînd această temă,
am încercat să găsesc un ordin sau o lege după care s-au putut face aceste modificări ale numelor de familie. În Colecţia Legilor Maghiare am aflat sub titlul „Schimbarea numelor” un ordin dat de Ministerul Afacerilor Interne din
anul 1955. Acest ordin cuprinde următoarele: acela care doreşte să-şi modifice
numele trebuie să fie cetăţean maghiar. Schimbarea numelui este valabilă şi
pentru copiii familiei date, care încă n-au împlinit 18 ani. Actele necesare au
fost: certificatul de naştere, timbru fiscal de 200 de forinţi, în cazul căsătoriţilor actul de căsătorie. Pînă acum n-am găsit nimic despre criteriile şi felul
modificării, sau despre un anumit regulament al schimbării numelui. Doar
am presupus că iniţiala numelui maghiar trebuie să fie identică cu cea românească, însă dacă aduc exemplul lui Gh. Selegean, al cărui nume s-a transformat în Honfi, imediat ne contrazicem. Nici aceea nu este într-adevăr explicată
că la numele odată schimbate a fost sau nu obligator sufixul „i”, fiindcă din
Gros s-a format nu numai Garai ci şi Gere, iar Stan a devenit Sziklás. Nu ştim
nici aceea că ce a cuprins ordinul pentru schimbarea numelui din 1945, sau
cel din 1933. Deci textul acestor ordine sînt inabordabile. Deşi nu cunoaştem
conţinutul acestor ordine, totuşi se pare firesc că schimbarea numelor de familie s-au făcut după ordinul din 1933, în mijlocul perioadei dintre cele două
războaie mondiale. Din aceste momente este inevitabil să nu ne oprim puţin
la politica naţională a epocii horthyste. Anii dintre 1930–1945 fac parte din
ultima etapă a politicii naţionale a regimului horthyst. Deşi guvernele adeseori se schimbau, atitudinea lor faţă de naţionalităţi a rămas aceeaşi. S-a întîmplat de multe ori că brevetele comerciale şi cele industriale au fost revizionate,
a fost limitată predarea în limba naţionalităţilor şi funcţionarea institutelor
culturale. Oare şi obligarea schimbării numelui a fost tot atît de obişnuită?
Dacă a fost aşa, atunci de ce nu s-a vorbit despre acest fapt?
Da, se poate că modificarea numelor sau mai precis zis maghiarizarea numelor a jucat un rol important în politica naţională a statului maghiar, în
acest caz întîlnim o altă problemă: este vorba de modificarea numelor de familie, ori despre maghiarizarea acestora? Faptul că numele acestor oameni
s-au maghiarizat, dovedeşte că este vorba de o maghiarizare forţată din partea
statului. Mi se pare că oamenii săraci s-au zbătut mult pînă ce au decis maghiarizarea numelui. Epoca aceasta, mai bine zis politica acestui regim a avut
o influenţă deosebită asupra naţionalităţilor. Pentru românii din Ungaria s-au
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dărîmat treptele, care duceau spre o ridicare socială. Nu e de înţeles nici faptul
că cei angajaţi la Calea Ferată au fost nevoiţi să poarte nume maghiar, cînd
paragraful LXIX. din legea anului 1907, care tratează despre regulamentul
serviciului feroviar, declară doar atît că numai aceia pot fi angajaţi la Calea
Ferată care sînt cetăţeni maghiari şi vorbesc această limbă. Deci n-a fost criteriu ca angajatul să fie de naţionalitate maghiară şi să aibă nume unguresc.
Iar un alt ordin, din 11 noiembrie 1896, a fost rînduit de către Ministerul de
Apărare Naţională. Este vorba de modul de scriere al numelor celor înrolaţi.
În acest caz avem de-a face cu prenumele soldaţilor. Necesitatea acestui ordin
este explicată prin faptul că pe teritoriile unde convieţuiau mai multe naţionalităţi, funcţionarii n-au scris într-un mod unic numele înrolaţilor. Unii au
folosit prenumele în limba maternă, iar alţii le-au tradus în limba maghiară.
De multe ori aceste traduceri n-au fost precise şi adeseori s-a întîmplat că
prenumele au fost scrise după cum se puteau pronunţa în limba maghiară şi
nu după modul de scriere originală. Pentru a ocoli aceste probleme s-a născut
legislaţia aceasta, din care aş dori să citez un pasaj:
„Egyöntetű eljárás czéljából ezennel elrendelem, hogy a nem magyar ajkú
állításkötelesek kereszt(-utó)nevei ezentúl nem az illető nemzetiségek anyanyelvén, hanem mindenkor és kizárólag magyarul jegyeztessenek be, megengedvén, hogy oly esetekben, amikor a nemzetiségi kereszt(-utó)nevek a
megfelelő magyar nevektől nagyon eltérnek (…), az illetőnek idegen nyelven
használatos keresztnevei zárójelben szintén feltüntessenek.”1
Iar în legătură cu numele de familie ministrul a declarat următoarele: „A
családi(vezeték-)nevek írásmódja tekintetében pedig elrendelem, hogy azok
mindenkor úgy írandók, miként az anyakönyvekben, illetőleg az ezek alapján
összeállított községi összeírásokban feljegyezve találhatók, e tekintetben tehát semminémű önkényes elferdítésnek vagy hangzás utáni írásmódnak helye
nincs.”2
Însă toate aceste n-au fost respectate de statul maghiar. I-au obligat pe toţi
aceia care au dorit să fie angajaţi de stat să-şi maghiarizeze numele.Dar nici
după maghiarizarea numelui n-au primit postul dorit, îndeosebi la jandarmerie. În cazul acelora care au dorit să cumpere pămînt situaţia a fost mai avantajoasă. Din şase proprietari patru desigur că au primii pămînt. Iar acei care
au aşteptat pentru certificat de meseriaş sau pentru posibilitatea de-a cumpăra
casă în Chitighaz, şi-au putut îndeplini dorinţa după maghiarizarea numelui.
Aici însă trebuie să remarc că aceştia au fost puţini. Dacă ne uităm la raportul
dintre numărul maghiarilor şi românilor din Chitighaz, putem vedea că şi
în anii‚ 30–40 predomină numărul românilor, care a fost de 2701, pînă ce al
ungurilor numai 2186. Marea majoritate a locuitorilor s-a ocupat de agricultură, dar a fost relativ mare şi numărul acelora, care au lucrat în întreprinderi
de comunicaţie, ca angajaţi ai statului, sau în industrie. Făcîndu-se cunoscute
aceste rapoarte, s-au trezit în mine cîteva întrebări: Care a fost scopul regimu-
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lui horthyst cu românimea? I-a obligat să-şi maghiarizeze numele? S-au aşteptat la aceea că dacă îşi pierd numele vor dispărea şi tradiţiile şi limba? Ori s-au
gîndit la aceea că la următorul recensămînt, pierzînd identitatea naţională, se
vor mărturisi maghiari? Au dorit ca naţionalităţile să fie nimicite? Dacă este
aşa, atunci se opun avertismentului dat de Regele Ştefan cel Sfînt şi cu acest
citat aş termina prelegerea mea:
„Mert miként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert
fognak hozni magukkal, mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s
a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egyszokású
ország esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket
jóakaratban gyámolítsd és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben lakjanak,
mintsem másutt.”3

NOTE
1. În vederea procedeului unitar dau în ordin ca numele de botez (prenumele) al
tinerilor înrolaţi cu altă limbă maternă decît maghiara, de acum încolo să nu fie
înregistrat în limba lor maternă, ci totdeauna şi cu exclusivitate în limba maghiară
ca limbă oficială a statului, permiţînd ca în cazurile cînd numele de botez (prenumele) de naţionalitate prea diferă de cele ungureşti (…) să fie notat în paranteză
numele de botez de altă limbă al respectivilor.
2. Cu privire la modul de scriere al numelor de familie dau în ordin ca ele să fie scrise
de fiecare dată aşa cum sînt introduse în matricolă sau în registrele locale întocmite după datele matriculare (…), în această privinţă nu se poate recurge la nici o
deformare autoritară sau scriere după modul de pronunţare.
3. Pentru că aşa cum oaspeţii vin la noi de pe alte şi alte meleaguri şi provincii, tot
astfel aduc ei altă şi altă limbă şi obicei, altă şi altă pildă şi armă şi toate acestea împodobesc ţara, măresc lumina curţii domneşti şi ajută să le treacă străinilor pofta
de îngîmfare. Pentru că ţara care nu are decît o singură limbă şi un singur obicei
este slabă şi nevrednică. Ţinînd seamă de aceste îţi dau ţie, fiul meu, în poruncă
să-i ocroteşti pe venetici cu bunăvoinţă şi să-i ţii bine, ca ei să trăiască cu mai multă plăcere decît în altă parte.

(Materialul a fost preluat din volumul „Simpozion”, Giula, 1995, p. 102–107.)
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GYÖNGYI MOCAN

Numele de botez la românii
din Chitighaz
De-a lungul secolelor obiceiurile
de denominaţie au trecut prin mari
transformări în întreaga lume. Din
acest punct de vedere nu formează
excepţie nici grupul etnic românesc
din Ungaria. În lucrarea de faţă am
să prezint procesul prin care trece
populaţia românească a Chitighazului, şi anume: scăderea treptată a
numărului de prenume tradiţionale,
dispariţia totală a prenumelor de origine românească, şi paralel cu acestea,
preferinţa numelor de botez moderne,
de provenienţă străină, respectiv de
provenienţă maghiară.
În realizarea acestui material
m-am folosit în parte de Monographia comunii Chitighaz, scrisă de preotul
ortodox român Iosif-Ioan Ardelean (1893), am studiat primele protocoale ale
bisericii ortodoxe locale şi matricolele şcolare din anii 1950–1983. Pe lîngă documentele amintite am cules un material şi pe teren, cu ajutorul unei anchete
alcătuită de mine, şi bineînţeles m-am folosit şi de alte convorbiri cu locuitorii
satului.
Cele mai vechi date referitoare la numele românilor din comună le-am
aflat în monografia lui 1.1. Ardelean. „Ca urmaşii se vadă ce fel de familii şi de care neam au colonisat la început această comună, şi au contribuit
la sarcinile publice, am aflat cu cale a espune aci după o conscriere oficioasă numele şi cognumele tuturor locuitorilor de pe timpul acela” (Ardelean
1893:14-16). Conscrierea conţine numai numele bărbaţilor. Dintre cele 289 de
persoane înşirate numai unul singur este maghiar. Numele cel mai frecvent
al bărbaţilor români este Ioan (49). Pe locul doi stă Georgiu. (23). Al treilea
nume preferat este Gavriil (18). Se poate constata, că prenumele bărbaţilor
în acest timp sînt destul de variate. În total sînt 49 de feluri de nume (vezi
tabelul 1). Cele mai multe dintre prenume sînt luate din calendarul creştin sau au o provenienţă hagiografică (Constantinescu 1963). De ex.: Ioan,

246

Georgiu, Gavriil, Petru, Teodor, Michail, Vasiliu, Grigorie, Simeon, Lazar.
Alexandru Graur, în cartea sa intitulată Nume de persoane, scrie următoarele: „Există (…) un număr relativ mare de nume de botez formate în româneşte (ce e drept întrebuinţate pe scară destul de redusă) şi acestea sînt singurele neîmprumutate. Ele sînt formate eventual din cuvinte comune de origine
latină, mai ales botanice (nume de flori sau de fructe) şi zoologice (nume de
animale)” (Graur 1965:53). De ex.: Brăduţ, Brînduşa, Bujor, Busuioc, Cireaşa,
Crenguţa, Albina, Lupu, Puiu, Ursu. În înşirarea lui 1.1. Ardelean am aflat
următoarele nume de botez considerate româneşti: Urs, Lup, Pascu, Crăciun,
Flore. Ultimele trei nume, adică Pascu, Crăciun şi Flore sînt socotite şi ele de
formaţie românescă. Originea numelui Crăciun este evidentă, Pascu provine
de la Paşte, iar Flore ar fi un derivat de la Florii.
Al doilea material care a ajuns în centrul cercetărilor mele a fost protocolul Bisericii ortodoxe Române din Chitighaz. În anul 1779 la Chitighaz se
construieşte o nouă biserică. Tot în acest an încep înregistrările matricole ale
bisericii ortodoxe. Din păcate primul volum al protocolului bisericesc s-a pierdut, astfel am fost nevoită să mă folosesc de microfilmele Arhivei Naţionale.
Datele sînt introduse în acest protocol cu litere chirilice. Sînt cazuri cînd unele
date lipsesc din întregistrare. De exemplu, nu este introdus numele de familie,
numele de botez al unui părinte, sau numele naşului. Cîteodată lipseşte chiar
şi numele de botez, data naşterii sau botezării a noului-născut. Din motive
necunoscute pînă în prezent, înscrierile nu s-au făcut deloc în ordine cronologică.
Scopul meu a fost să fac o statistică asemănătoare celei de sus arătate, adică
să trec în revistă numele de botez din primul an al înregistrărilor bisericeşti.
I.I. Ardelean în monografia sa aminteşte că în anul 1779 s-au născut 96 de
copii (Ardelean 1893:30), iar în urma cercetărilor mele am aflat numai 41 de
înregistrări, 25 de băieţi şi 16 fete. De unde această diferenţă mare? Deocamdată nu se ştie. În comparaţie cu prima conscriere a bărbaţilor din Chitighaz
se poate observa că în 1779 repertoriul numelor s-a îmbogăţit cu un singur
nume: Chirila (vezi tabelul 2). Faptul că multe dintre numele prezente la începutul secolului al XVIII-lea nu se găsesc în 1779, nu poate fi comentat în felul
că repertoriul numelor de botez a devenit mai sărăcăcios, deoarece în 1779
avem numai 25 de nume. Pe lîngă aceasta, trebuie luat în considerare şi faptul
că bărbaţii din prima conscriere probabil nu s-au născut în acelaşi an, trebuie
să fi fost între ei o oarecare diferenţă de vîrstă. Cele mai frecvente nume de
bărbat în anul 1779 au fost Dimitrie şi Vasilie. Aproape o jumătate dintre numele feminine este Oana, nume care s-a înscris pe lîngă forma aceasta şi în
variantele Ona şi Iona (vezi tabelul 3). S-a bucurat de o popularitate mai mare
şi numele Mărie.
După înregistrările din anul 1779 am cercerat cele peste o sută de ani. În
anul 1879 au apărut patru nume care nu figurează în listele precedente: Moise,
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Adam, Ludovic şi Pavel (vezi tabelul 4). În continuare vom compara prenumele băieţilor botezaţi în anii 1779 şi 1879, cu intenţia să vedem, cum s-a schimbat repertoriul prenumelor în perioada aceasta de o sută de ani. Pînă cînd în
anul 1779 prenumele Georgie nu a figurat pe lista botezaţilor, pînă atunci în
anul 1879 a devenit numele cel mai frecvent. Pe lîngă Georgie cele mai preferate nume au fost: Mihaiu, Petru şi loanu. Numele de botez ca Chirila, Gligore,
Gavrilă, lacob şi Simion, care se găsesc pe lista celor botezaţi în 1779, nu mai
figurează în anul 1879. La prenumele femeieşti putem constata următoarele.
Ca schimbare faţă de anul 1779, în 1879 sînt nume noi: Ana, Sofia, Susana,
Caterina, Cornelia, Eva, Lenea şi Ghiula. Prenumele ca Oana şi Părasca în
1879 deja nu mai apar. Cele mai frecvente prenume femeieşti în acest an au
fost: Maria, Ana, Floarea şi Sofia. Bineînţeles, am cercetat nu numai aceşti ani,
despre care a fost vorba pînă acum, ci mai mulţi ani din secolele XVIII şi XIX.
Aş aminti doar cîteva nume bărbăteşti din această perioadă: Constan, Panteleimon, Nistor, Onisie, Blagu. Nume de femei, ca: Rahela, Simina, Simedreana, Veselina, Evghenie, Vărvoara, Sînza, Palaghie. Aceste nume deja nu se mai
găsesc la românii din Chitighaz. Ca să vedem pînă cînd au continuat să existe
prenumele tradiţionale ca de ex. Gheorghe, Ioan, Petru, Maria, Floarea şi Ana,
trebuie cercetate şi numele din zilele noastre. Mai sus am prezentat cu ajutorul
protocoalelor ortodoxe numele de botez din anii 1779 şi 1879. Din unele motive cercetarea nu am putut-o continua pe baza protocolului din 1979, astfel
am hotărît să studiez matricolele şcolare de la şcoala românească între anii
1976-1980 şi să fac comparaţia între numele de botez din perioada aceasta şi
din cea dintre anii 1779 şi 1879.
Majoritatea elevilor din Şcoala Generală Românească din Chitighaz sînt
născuţi în familii de români, dar nu sînt puţini la număr, mai ales în ultimul
timp, nici acei copii, la care în rubrica „limba maternă” figurează maghiara
sau ţigana. În statistica mea m-am ocupat numai cu copiii români. Datele
au fost culese din matricolele şcolare începînd cu anul şcolar 1950/51 pînă la
anul şcolar 1982/83, dar acum m-aş rezuma numai la perioada 1976–1980. In
perioada aceasta prenumele bărbăteşti faţă de cele din anii 1779 şi 1879 s-au
întregit cu foarte multe nume luate din limba maghiară, ca: Attila, Csaba,
Ernő, Géza, Róbert, László (vezi tabelul 6) şi nu mai apar nume tradiţionale ca: Teodor, Moise, Vasile, Dimitrie, Flore, Chirila, Gligor. Este important
faptul că, cu toate că se observă o mare schimbare în alegerea prenumelor
în secolul nostru, numele de botez Gheorghe şi în perioada aceasta, ca şi în
anul 1879, rămîne numele cel mai frecvent la băieţi. Prenumele fetelor născute
în perioada 1976–1980 diferă şi mai mult de prenumele fetelor din secolele anterioare. Numele fetelor sînt nume folosite de ungurii din ţară: Anikó,
Ildikó, Judit, Andrea, Erika, Brigitta, Adrienn (vezi tabelul 7). Concomitent
cu acestea se poate afirma că numele tradiţionale cele mai frecvente din 1779
sînt: Oana, Maria, Părasca iar cele din anul 1879: Maria, Ana, Floare nu apar
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deloc în perioada 1976–1980. În zilele noastre, faţă de cele două secole anterioare, frecvenţa numelor de botez scade, şi în acelaşi timp creşte diversitatea
numelor de botez. De ex.: în anul 1879 s-au născut 90 de fete şi au fost în total
11 nume, iar în perioada 1976-80 s-au născut 54 de fete şi au primit 36 de feluri
de nume.
Înainte de a trece la tratarea motivelor procesului de maghiarizare aş menţiona următoarele. În comparaţie cu numele de familie, care este moştenit şi
stabil, prenumele este liber ales. Dar această libertate poate fi limitată de tradiţiile onomastice ale localităţii sau familiei respective. În general, literatura
de onomastică din România denumeşte trei criterii fundamentale de acordare
a prenumelor. Primul este criteriul genealogic, al doilea cel calendaristic, iar
al treilea cel estetic. Criteriul genealogic se bazează pe ideea ca urmaşii să păstreze şi să ducă mai departe amintirea strămoşilor prin numele acestora. Criteriul calendaristic se bazează pe denominaţia spontană, adică copilul primea
numele sfîntului, care se sărbătorea tocmai în ziua botezării. Criteriul estetic
are menirea de a înfrumuseţa prenumele mai vechi sau de a aduce prenume
noi, moderne, împrumutate din alte limbi (Roşianu 1987:223-224). La Chitighaz factorul în alegerea numelor a fost cel de a transmite către urmaşi prenumele înaintaşilor, astfel păstrînd amintirea lor. Supravieţuirea prenumelor
tradiţionale a fost asigurată în aşa fel, că copilul moştenea numele tatălui, bunicului, naşului sau unchiului, respectiv numele mamei, bunicii, a naşei sau a
mătuşei. În ancheta alcătuită de mine a figurat o întrebare în legătură cu problematica aceasta. La întrebarea: „Dî ce aţ căpătat numile aiesta?” am primit
următoarele răspunsuri. (Doar cîteva vă fac de cunoscut.) Un bărbat cu numele Petre, născut în 1928 spune următoarele: „Dîpă tata mn’eu, şi tata mn’eu
o fost Petre, să nu pt’ară Petre dă la casă, aşe m-or pus şi pă min’e.” Copilul
acestui bărbat a primit numele „D’ord’e. Apu aşe o vrut baba, găzdoaie. Muiere
o zis că aşe să fiie. Da mai tare pruncu d-aceie o fost D’ord’e, că frate-mn’euafost D’ord’e, şi o picat prinson’eri, o rămas în N’emţiie, pîn Jerman’iie… ş-apu
fiindcă n-o mai vin’it napoi, ş-apu dă D’ord’e i-am numit.” O femeie născută în
1938 mi-a dat următorul răspuns: „i-o plăcut la părinţ, şi or zis că dacă mama
îi Măriucă, atunci şi io sînt Măriuţă. La noi aşe o fost suca dă dămult, ca cum
u-o t’emat pă mama, aşe o fost fata, şi cum i-o t’emat pă tata, aşe o fost băiatul.” Moştenind numele mamei, interlocutoarea mea a procedat după tradiţia
familiei cînd fiicei sale născută în 1959 i-a dat numele: „Mărie. Măriuţă. O
t’amă ca pă mă-sa”. Al doilea copil, născut în 1966, a primit numele Gheorghe,
D’ord’e – îl t’amă ca pă tată-so”. În cazul celui mai mic copil am aflat că „în
familie‚ lu bărbatu mn’eu (…) n’ime n-o fost Şt’efan, înt a nostă familie or fost
mai mulţ, ş-apu amîndoi taici or hotărît, că fiie iei Şt’efan…” O femeie născută
în 1946 are părerea următoare: „Cred, căd-aceie că amîndouă bunici au fost
Sofiie şi aceasta a fost atuncia moda”. Treptat, tradiţia de a moşteni numele
strămoşilor a urmat să slăbească. Frecvenţa redusă a prenumelor tradiţionale
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„româneşti” şi apariţia numelor ungureşti la românii din Chitighaz în zilele
noastre se pot explica cu schimbările sociale şi culturale din a doua jumătate
a secolului nostru. După 1945, dar mai ales începînd de la anii ’60, viaţa de
la sate a început să se urbanizeze, să se modernizeze în urma transformărilor
profunde ale structurii de viaţă ţărănească. Oamenii, treptat, aveau mai multe
contacte cu oraşele învecinate (Bichişciaba, Giula), tot mai mulţi se legau de
oraşe prin locul lor de muncă. Tot mai mulţi copii învăţau la oraşe. Încetul
cu încetul mentalitatea oamenilor s-a transformat, nu se mai leagă strict de
mediul sătesc. Cu creşterea relaţiilor dintre populaţia română şi maghiară s-a
accelerat procesul de maghiarizare la români. Desfiinţarea predării în limba
maternă în şcolile de naţionalitate a contribuit, poate în cea mai mare măsură, la acest proces de maghiarizare. Consencinţele acestor schimbări se pot
observa şi în alegerea numelui de botez. Tot mai mulţi români aleg copiilor
nume ungureşti sau de provenienţă străină. Numărul prenumelor tradiţionale
româneşti scade radical, şi sub influenţa modei onomastice ale maghiarilor
apar nume ca: András, Zoltán, Attila, Zsolt, Csaba, Róbert şi Dóra, Mónika,
Erika, Andrea. Actualmente la grădiniţa nr. 1. nici unul dintre băieţi nu are
numele Petru. De-altfel numele acesta este foarte la modă în oraşele Ungariei.
Populaţia ţigană din Chitighaz în zilele noastre începe să aleagă copiilor nume
luate din filme, ca de ex.: Leandros, Jockey şi Samantha. Dintre informatorii
mei români, o femeie născută în 1968 a procedat tot sub influenţa filmelor, fiind impresionată atît de mult de persoana actriţei Claudia Cardinale, încît i-a
dat prenumele acesta fetiţei sale. „Soacra n-o vrut, nu i-o plăcut numile aiesta,
dar cînd o şt’iut că şi fata popii îi Claudia, numa atunci s-onpret’en’it cu numile
aiesta.” – mărturiseşte femeia. în cele ce urmează aş dori să dau cîteva exemple
în legătură cu reacţia bunicilor, al căror nepoţi nu au primit nume tradiţionale. „La soacră-me nu i-a plăcut cînd i-am pus la Zoli numile, cîtăva vreme nici
nu l-a grăit pă nume, numa: micuţu, ş-apoi, cînd o văzut la spital numile pă
brîncuţă la iel, atunce s-a deşteptat că aiesta-i n’epotu mn’eu şid-atunci n-avut
problemă.’ Alte păreri: „Dacă la prunci le place, n’e place şi nouă”. „O trecut
rendseru cela că Floare şi Fică.” „N-avem numa un nepotaş. Are nume tare şod.
Dabd’e n’-am învăţat cu iei. îl t’amă Mario… N’-am învăţat cu iei acuma şi n’e
place. îi singur, nu tare mai ieste la noi în sat… O zîs mămica lui şi tăticuso că
numa tă D’ord’e şi numa tă Petre şi numa tă Şt’efan şi luan’e ieste, să fiie acuma
ş-aşe, or zîs că aiesta-i nume dîn străinătat’e, dîn Italie.” „Pă n’epotăme o t’amă
Claudia. Nu şt’iu dă ind’e or luat numile iesta, doră dîn cărindari, că nici n-am
şt’iut zice. îi Claudia Maria, apu io tă Marika am zîs, pînă ce l-am scris, apu
aşe m-am d’ocorlit cu iei, cu Claudia… La noi n-o fost numa Măriucă, Cătiţă,
Ană, Susană. N-or fost aşe cum îi amu nume drăceşti, nic nu şti zîce cătă iele.”
Totuşi la întrebarea: „Vă place numile Claudia?”, răspunsul a fost următorul:
„îmi place numile iesta. Îmi place.”
Noua tendinţă care se poate observa în alegerea numelor de botez o explică
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cu faptul că şi în acest domeniu al vieţii ne orientăm spre Europa. După părerea lui, alegerea prenumelor în întreaga Europă spre unificaţie. Foarte mulţi
dintre săteni sînt de părere că între oameni se observă în zilele noastre o rivalizare în privinţa alegerii unor nume deosebite, cît mai puţin cunoscute.
O femeie născută în 1956 vede motivele schimbărilor, care se pot observa în
alegerea numelor de botez, în faptul că oamenii din Chitighaz nu se prea consideră români.

Concluzii
Numele de botez la românii din Chitighaz în cele trei secole studiate (XVIII,
XIX, XX) diferă considerabil. În fiecare secol apar nume preferate dintre care
numai unul singur: Gheorghe apare ca nume frecvent folosit. Se arată diferenţă între alegerea prenumelor masculine şi feminine. Numele tradiţionale
pentru bărbaţi (Gheorghe, Mihai, Pentru) sînt păstrate mai bine decît numele
tradiţionale pentru femei (Maria, Ana, Floarea) care dispar cu totul. Din cauza schimbărilor radicale ale modului de viaţă al satului în urma dezvoltării
relaţiilor economice, sociale şi culturale mai ales din a doua jumătate a secolului XX, forţa tradiţiei slăbeşte mult şi în privinţa alegerii prenumelui. În secolele anterioare şi pînă în anii‚ 60 ai secolului nostru oamenii alegeau nume
în spiritul tradiţiei, cu scopul de a menţine prenumele obişnuite din familie.
Majoritatea oamenilor erau denumiţi după părinţii, bunicii sau naşii lor. Din
anii‚ 60 pînă în zilele noastre alegerea este influenţată de moda numelor de
botez maghiare şi de provenienţă occidentală.
Tabelul 1.
Prenumele bărbaţilor în monografia lui 1.1. Ardelean
1.
2.
3.
4-5.
6-7.
8.
9.
10-11.

Prenumele (variante)	  Persoane
Ioan (Ouon, Ion)
49
Georgiu (Georgie, George)
23
Gavriil (Găvrilă)
18
Petru
17
Teodor (Todor)
17
Michail
14
Vasiliu (Vasilie)
14
Grigorie (Grigoriu, Gregoriu)
12
Simeon
9
Urs
8
Stefan (Ştefan)
8
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12-14.

Demetriu (Demetrie)
Elia (Ilie)
Nicolau (Nicoara, Nicoară)
15-17. Ieremie (Eramia)
Lup
Tom a
18-20. Florian
Lazar
Mărian
21-27. Alexiu
Andrei
Constantin
Daniil (Dănilă, Dănila)
Filip
Ignatiu (Ignatie)
Pascu (Pasc)
28-32. Achim
Crăciun (Crăciun)
Luca
Nichita
Precup
33-49. Alexandru
Comea
Cristofor
Demian
Filemon
Flore
Iacob
Tosif
Iulian
Macovei
Martin
Matei
Neacş
Samuil
Spas
Varadin
Zăchărie
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7
7
7
6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
în total: 228

Tabelul 2
Prenumele băieţilor botezaţi în 1779
1-2.
3.
4-6.
7-12.

Prenumele (variante)
Dimitrie
Vasilie (Văsălică)
Toader
Chirila
Gligor
Petru
Flore
Gavrilă
Iacob
Ion
Nicolae
Simion

			

Persoane
5
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
în total: 25

Tabelul 3
Prenumele fetelor botezate în 1779
1.
2.
3.
4-5.

Prenumele (variante)
Oana (Ona, lona)
Mărie
Părasca
Floare
Joiea

			

Persoane
7
5
2
1
1
în total: 16

Tabelul 4
Prenumele băieţilor botezaţi în 1879
1.
2.
3.
4.

Prenumele (varíente)
Georgie (Georgiu)
Mihaiu
Petru
loan

Persoane
34
16
14
12
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5.
6.
7.
8.
9.
10-15.

Teodoru (Toaderu, Toderu)
Moise (Moisa)
Vasilie (Vasiliu)
Dimitrie (Demetriu)
Ştefanu
Adamu
Alesandru
Flore
Ludovicu
Nicolau
Pavelu

			

6
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
în total: 102

Tabelul 5
Prenumele fetelor botezate în 1879
Prenumele (variente)
1.
Maria
2-3.
Anna (Ana)
Floarea (Florea, Floaria)
4.
Sofia
5.
Susana (Susanna)
6-7.
Caterina (Catiţa)
Rosalia
8-11. Cornelia
Eva
Ghiula
Lenea
			

Persoane
21
19
19
15
8
2
2
1
1
1
1
în total: 90

Tabelul 6
Prenumele băieţilor născuţi în perioada 1976–980
1.
2.
3-10.
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Prenumele
Gheorghe
Ioan
Csaba
Cristian

Persoane
7
5
2
2

11-21.

Gavril
László
Mihai
Róbert
Ştefan
Torna
Ábel
Alexandru
Attila
Benjamin
Ernő
Ferenc
Géza
Iosif
Petru
Tîberiu

			

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
în total: 39

Tabelul 7
Prenumele fetelor născute în perioada 1976–1980
Prenumele
Mariana
Silvia
Andrea
Angéla
Edit
6-10. Ágnes
Elena
Erika
Éva
Gabriela
11-35. Adrienn
Anastasia
Anikó
Anita
Anamaria
Barbara
Beata
Boglárka
1.
2.
3-5.

Persoane
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Brigitta
Erzsébet
Etelka
Hajnal
Ildikó
Judit
Klaudia
Klára
Krisztina
Magdolna
Márta
Melinda
Mónika
Nikolett
Rita
Simona
Tímea
Victória
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
în total: 54

O înscriere uşor de descifrat din al doilea volum al protocolului Bisericii Ortodoxe din Chitighaz. Mumele noului-născut este Moisie. „Tatăl pruncului Ardelean Moisă şi muma Tudora.” „Naşul lui fost Ana muiere lui Otlăcan Mihai”.
Data înscrierii: 1829, aprilie 16.
Foto: Vasile Gurzău
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LUCIA BORZA

Despre necesitatea unei gramatici
a limbii române cu explicaţii
în limba maghiară
În cadrul comunităţii cercetătorilor şi creatorilor, m-am angajat la elaborarea unei gramatici a limbii române – cu explicaţii în limba maghiară
– cu titlul:
Gyakorlati román nyelvtan
SÎnt convinsă că ar avea căutare,
mai cu seamă că au trecut peste 20
de ani de la apariţia unui manual de
limbă – Román nyelvkönyv – editat de
Editura didactică (Tankönyvkiadó) şi
apărut în colecţia „Tanuljunk nyelveket”. Acest volum e căutat şi azi dar
nu se mai găseşte în comerţ, s-a epuizat cu ani în urmă şi deocamdată nu e
vorba de reeditare. Chiar dacă ar fi, ar
trebui prelucrat. Cu toate acestea n-ar
conţine acele elemente, fenomene de limbă de care avem nevoie noi, cei care
vorbim româneşte sau alţii care în zilele noastre învaţă – ca maturi – limba
română.
Nefiind prea voluminoasă, neconţinînd semne ale transcrierii fonetice, manuscrisul ar putea fi cules şi editat de Editura „NOI” din Jula.
Acest manual n-ar fi o copie a gramaticii limbii române editate de Academia Română, nici „rezumatul” acesteia, ci o gramatică practică, cu numeroase exemple luate din limba vorbită. Cea a Academiei conţine în majoritate
exemple din literatura clasică, citate adecvate, dar care nu ajută conversaţia,
neavînd prea multă tangenţă cu limbajul de toate zilele.
Sînt poate care zic că n-avem nevoie de manual de gramatică. Într-adevăr,
n-avem nevoie de o carte de gramatică din care să învăţăm doar reguli şi definiţii. Avem însă nevoie de o carte care ne ajută să declinăm corect, să facem
acordul corect, să conjugăm corect, să folosim prepoziţiile şi conjuncţiile conform sistemului limbii române şi nu celui maghiar.

258

De ce toate acestea? Deoarece cu toţii sîntem influenţaţi într-o măsură mai
mică sau mai mare atît de limba maghiară, cît şi de limba regională.
Adesea spunem: mie mi-a reuşit examenul – în loc de – eu am reuşit la examen (influenţa limbii maghiare), sau: copiii trebuie să-i sprijinească pe părinţi
– în loc de copiii trebuie să-i sprijine pe părinţi (influenţa limbii regionale).
Cred că ne-ar fi de folos o gramatică chiar şi nouă, profesorilor, pentru a ne
exprima corect şi precis.
Ştiu bine că existenţa în sine a unui manual de gramatică nu schimbă deloc
felul nostru de a vorbi, dar studiindu-1 am putea evita numeroase incorectitudini de limbă.
Sînt de părere că ar trebui să fim mai exigenţi faţă de noi înşine şi să răsfoim
mai des măcar dicţionarele pe care le avem, ca de pildă: Dicţionarul explicativ
al limbii române (DEX), Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii
române. În acest caz am evita formele greşite de plural la substantive, am afla
accentul exact al cuvintelor, n-am conjuga greşit unele verbe etc.
Cel mai frecvent apar în vorbirea noastră greşeli de tipul următor:
– accentuăm sever – în loc de – sever; origine – în loc de – origine şi aşa
mai departe. Nerespectarea accentului adesea rezultă schimbarea înţelesului
cuvîntului: director = igazgató – în schimb – director = (adj.) care indică direcţia;
– mai folosim şi cuvinte care nu există în limba română, de pildă: liceist în
loc de – licean;
– spunem: elev de clasa întîi – în loc de – elev în clasa întîi (de clasa întîi =
első osztályú, în clasa întîi = első osztályos);
– ne mai vorbind despre numeralul ordinal întîi care are o singură formă,
deci volumul întîi, clasa întîi, şi nu clasa întîia;
– în scris apare des scrierea greşită a substantivelor membri, codri, etc. Se
scriu cu doi de i doar cînd aceste substantive sînt articulate cu articolul hotărît: membrii, codrii;
– atît în vorbire, cît şi în scris nu se face – sau se face greşit – acordul articolului posesiv al, a, ai, ale cu obiectul posedat;
– nu o dată uităm să declinăm adjectivul demonstrativ cînd acesta stă în
urma substantivului: omul acela, omului aceluia;
– sau articolul adjectival: elevul cel bun, elevului celui bun (şi nu elevului
cel bun!).
– comparînd însuşiri nu facem deosebire între ca şi şi decît: e mai tînăr ca
– mine – în loc de – e mai tînăr decît mine;
– după numeralul colectiv nu folosim corect articolul hotărît: amîndoi băieţi – în loc de – amîndoi băieţii;
– nu acordăm atenţie folosirii adjectivului posesiv lui, ei şi său, sa, săi, sale
în cazuri cînd ar fi absolut necesar, pentru a nu face confuzie despre a cui
posesiune e vorba;
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– cîteva verbe folosite greşit: ei vreau să… – în loc de – ei vor să…; prefer
mai bine – în loc de – prefer; mulţumesc invitaţia – în loc de
– mulţumesc pentru invitaţie; minţeşte – în loc de – minte; la condiţional-optativ prezent nu folosim întotdeauna infinitivul verbului: ar apare – în
loc de – ar apărea; imperativul negativ al verbului a fi se spune: Nu fii! – în
loc de – Nu fi!;
– ne adresăm profesorului: Domnule profesor, fiţi buni… în loc de Domnule profesor, fiţi bun…!;
– structurile: colegul elevului = elevul al cărui coleg de cele mai multe ori
sînt greşit folosite.
Şi toate acestea sînt doar cîteva exemple!!!
Greşelile amintite mai sus sînt şi mai supărătoare cînd le întîlnim în scris.
N-ar trebui să le comitem, deoarece orice text, odată scris, ar putea fi recitit şi
corectat. N-ar fi admis să comitem în scris greşeli ca următoarele:
– înnoată – în loc de – înoată, se înneacă – în loc de – se îneacă etc. (Se
scriu cu -nn- doar cuvintele în componenţa cărora avem de-a face cu în + un
cuvînt care începe cu n-, de pildă: în+nor - înnorat etc.);
– nu sîntem atenţi ca înaintea lui b şi p să nu scriem -n-, ci -m: scriem s-a
înbolnăvit, înpletit – în loc de – s-a îmbolnăvit, împletit;
– adesea nu facem deosebire în scris între sa şi s-a, ia şi ea, iau şi i-au, aş şi
a-şi şi multe altele;
– în sfîrşit expresiile nu sînt întotdeauna precise, am auzit zicînd: de la bunul început – în loc de – de la bun început, sau: e vorbă de…
– în loc de - e vorba de… şi aşa mai departe.
Sînt convinsă că trebuie să ne perfecţionăm, să studiem limba deoarece nu-i
totuna cum vorbim, cum scriem.
Un proverb spune: Omul cît trăieşte învaţă. Iar eu adaug: a învăţa nu-i ruşine…
(Materialul a fost preluat din volumul „Simpozion”, Giula, 1994, p. 49–51.)
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TIBOR HERGYÁN

Confesiunea ca mod
de construire a sufletului.
„Evoluţia” Hortensiei Papadat-Bengescu
„eu, de obicei, îmi pierd timpul stînd de vorbă cu sufletul meu“
(Duminici fericite)
Despre autoarea Concertului din
muzică de Bach, şi mai ales despre autoarea ciclului din care acest roman
face parte, s-a spus aproape tot ce se
va mai spune, indiferent dacă opiniile
sunt judecăţi adecvate sau prejudecăţi
discutabile, adevărurile parcă se ascund peste tot : opinii ce satisfac mai
puţin pot să facă parte din exegeze
merituoase, precum intuiţii fericite să
fie integrate în interpretări revizuibile. Iar dacă dorim să ne apropiem de
opera de început a prozatoarei, de cea
„confesivă“ adică, sau „subiectivă“,
care ne interesează acum, s-ar cuveni
să recurgem, şi în acest caz, la o sinteză a opiniilor critice referitoare la perioada de creaţie în discuţie. O să evităm
însă procedeul, cu puţine excepţii, nu doar pentru polifonia bogată a comentariilor, sincronice sau diacronice, ci pentru simplul motiv că am ajunge acolo
de unde am pornit. Am sublinia organicitatea operei bengesciene – trecerea
invizibilă (sau manifestă) de la perioada „subiectivă“ la cea „obiectivă“, sau
am pune-o sub semnul întrebării ; am afirma sau am infirma „caracterul autobiografic“ al operei ; am evidenţia sau ne-am întreba dacă influenţa criticii
literare asupra desfăşurării carierei literare a autoarei este atât de importantă
pe cât se obişnuieşte să se spună etc. O etică a criticii – impusă şi de mecanismul interior al creaţiei bengesciene – ne interzice însă o lectură indirectă şi
perspectivică căci scrisul autoarei, utilizând lupa, nu ne recomandă binoclul.
Amânarea scrisului, sau întreruperea lui prin pauze chinuitoare, marcate de
neîncrederea în valoarea celor aşternute în pagini ; aşteptarea momentelor de
graţie ale inspiraţiei, singurătatea şi izolarea în viaţa de provincie nu sunt doar
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aspecte ce obligă la empatie şi solidaritate, ci sunt elemente dintr-o poetică
involuntar disimulată, astfel ele invocă o lectură proprie „poeticii“. Una ce
urmăreşte „programul“ autoarei în desfăşurarea devenirii şi nu retrospectiv,
„citit“ dinspre romanul Rădăcini spre nuvela Marea, de pildă. Ar fi şi incorect
să opunem structuri finalizate unor structuri în germinaţie, să umbrim viaţa
cu edificii.
Poetica autoarei, câtă se poate reconstitui, e bine să nu o căutăm înafara
textelor literare, în corespondenţa cu Ibrăileanu, de pildă (şi ce tentaţie totuşi !), sau în Autobiografie. În aceste documente des invocate de critică, drept
puncte de reazem în surprinderea crezului artistic al autoarei, se întâmplă
ceva ciudat : se ocroteşte cu un instinct matern extrem de abil, dar ferm „poetica“ instituită în proza literară. În scrisorile către Ibrăileanu se observă o
lentă, dar indiscutabilă trecere de la probleme estetice spre cele umane şi cotidiene, adică mai politicoase şi mai inofensive. În chiar prima şi în imediat următoarea epistolă, Hortensia Papadat-Bengescu celebrează modalităţi de rar
rafinament „feminin“ în apărarea propriilor sale poziţii. După ce îşi asigură
îndelung „maestrul“ despre sufletul ei de discipol, se îngrozeşte imediat de
preţul obiectivării în proză, recomandat de criticul ieşean – de „anihilarea“
sinelui – şi simte „un cui foarte neplăcut în inimă“1. Debutanta merge însă
mai departe şi, acceptând chiar unele compromisuri „ocazionale“, de obiectivitate („să fac şi eu ceva care să vă placă“2), provoacă „remuşcări“ criticului
timid la natură : „de dragul de a vă place am ieşit din genul meu“3 (s. n.) sau,
„d-voastră singur veţi fi de vină că am comis aceste pagini în afară de puterile mele“4. Câtă subtilitate feminină şi câtă „poetică“ nu ascunde schimbarea
sintagmei „gustul meu“ cu „puterile mele“ ! Iar în a doua scrisoare, de fapt,
Hortensia Papadat-Bengescu, cu toată graţia şi prudenţa ei feminină în raport
cu omul Ibrăileanu, pune punct discuţiei purtată cu criticul Ibrăileanu. După
o întrebare – „de ce nu îmi ziceţi încă : faceţi, doamnă, cum ştiţi ?“5 (s. n.) –
autoarei îi vine să plângă şi numai „la ideea acestei viitoare abnegaţiuni“6,
necesară formulei epice „obiective“. Deşi aceste mărturii ale scriitoarei au mai
fost citate de critica literară, aceasta a respectat peste măsură îndrumările lui
Ibrăileanu şi a interpretat proza de început a Hortensiei Papadat-Bengescu ca
o fază care se îndreaptă, parcă inevitabil, de la sine, spre ciclul Hallippa, adică
fiind o proză doar „experimentală“, fără prea multă autonomie. Se vede însă
că autoarea Femeii în faţa oglinzei dacă nu a dispus de o estetică elaborată, ea
şi-a lansat însă un program pe care l-am putea numi programul desăvârşirii
feminităţii ideale, susţinut cu consecvenţă şi cu întreaga sa fiinţă ; un program
negrăbit, dovadă acel „încă“. Această corespondenţă, plină de rafinamente politicoase reciproce, conţine şi paradoxuri la fel de delicate. Ibrăileanu, în timp
ce vorbea de „anihilare“, „obiectivare“, lucra în „secret“ la unul dintre cele mai
confesive texte ale literaturii române, romanul Adela ! Opţiunea manifestă a
conducătorului Vieţii româneşti pentru proza obiectivă se asociază cu practica
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„latentă“ a romanului confesiv, în epocă sinonim cu cel „subiectiv“ sau liric.
Romancierul se opune criticului, cum va proceda şi Hortensia Papadat-Bengescu şi va obţine consimţământul tăcut al autorităţii critice de la Viaţa românească. Această „tocmeală“ de a avea acordul lui Ibrăileanu în săvârşirea
„păcatelor tinereţii“ (expresie folosită de autoare în raport cu poeziile lui Topârceanu), o libertate adică în a practica „genul“ plăcut, reprezintă poate cea
mai savuroasă parte a corespondenţei. Hortensia Papadat-Bengescu nu-i va
mărturisi lui Ibrăileanu şi motivul opţiunii sale iniţiale pentru „genul meu“,
secretul procesului evoluţiei proprii în care avea încredere era ocrotit cu superstiţie. Autoarei îi displace la această vârstă literară gândirea teleologică, ştiutul. „Nu pot să sufăr definiţiile“7, scrie într-una din epistole autoarea Femeii
în faţa oglinzei. Ceea ce vrea în esenţă Hortensia Papadat-Bengescu, este amânarea fazei obiective recomandate de alţii, prelungirea şi desăvârşirea unei
sensibilităţi fără care trecerea la ciclul „obiectiv“ Halippa nu putea fi justificată
(şi nu pentru necesitatea unei deprinderi cu arta scrisului, cum s-ar bănui).
De aici importanţa consimţământului lui Ibrăileanu şi teama scriitoarei de
a fi îndrumată prea devreme spre formula de roman obiectiv, încât se bucură
când îşi dă seama de loialitatea criticului : „eroina mea nu are a se teme de
aspra d-tale judecată“8. În această fază incipientă a corespondenţei, Hortensia
Papadat-Bengescu foloseşte stratageme extrem de fine pentru a-şi atinge ţelul,
„copilăreşti“ chiar : „cât de grăbiţi sunt oamenii din ziua de azi“9, apelând
aici indirect la „răbdarea“ şi concesia lui Ibrăileanu. Amânarea se converteşte
în aşteptare, am spune într-un motiv esenţial al operei de început a autoarei,
încât termenul este egal cu un mod de lucru, o metodă adică şi astfel devine
necesitate a cărei condiţii trebuie asigurate : „N-am început a scrie pe hîrtie –
aştept primăvara, am nevoie de primii muguri (…) Cînd nu e gata bine, cînd
nu vine aşa dintr-o dat’, nu face parale“10 (s. n.). Surprindem aici un alt motiv
al prozei bengesciene, spontaneitatea, sau, dacă vrem, cultul necunoscutului
şi al imprevizibilului, motive care vor alcătui verigi ale creaţiei de început a
prozatoarei. Se prevesteşte o „poetică“ a feminităţii, sau, folosind termenul lui
Tudor Vianu, o „ideologie“ a ei : „La mine e o superstiţie înrădăcinată să nu
mişc niciodată singură acul destinelor. Dacă va veni dinafară, dacă va fi scris
să stăm cândva la Iaşi… Cum va fi atunci ?“11. Am subliniat dintr-o singură
scrisoare al treilea leit-motiv din proza scriitoarei – interogaţia mirată faţă de
necunoscut ; un fel de cult al viitorului neproiectat, altfel spus dreptul la ce şi
cum va veni. Metoda de scris a scriitoarei diferă cu totul de, să zicem, a lui Rebreanu, care, indiferent de inspiraţie, îşi petrecea toate nopţile în faţă cu foaia
albă. În schimb, autoarea Mării procedează invers : „Eu nu fac nimic, nu scriu,
nu simt, aproape nu cuget nimic. Nu vine“12 (s. n.). Metoda creaţiei ascunde
aici însă, în timp ce o şi legitimează, un anumit mod de viaţă, o idealitate a
existenţei – invocarea momentelor de graţie. Se doreşte un ritm încetinit, aerisit al vieţii, prielnic aşteptării, căci, citând o vorbă franţuzească, îi scrie acelu-
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iaşi Ibrăileanu : „Totul vine la timp, cine ştie să aştepte“13. Cum şi alţi prozatori
ai timpului se dovedesc marcaţi de ideea devenirii, chiar îşi formau o „ideologie“ a ei, în mod deosebit „autenticiştii“, tot aşa, dar din alte raţiuni şi mai
ales într-un mod diferit procedează Hortensia Papadat-Bengescu. La „experimentalişti“ devenirea se înţelege ca participare activă, exterioară la existenţă,
şi nu rareori urgentă (Mircea Eliade), la autoarea care ne preocupă devenirea
vizează construirea interioară şi, ce e mai important acum, încetinită până la
ritmul natural al evoluţiei. Deseori evocata aşteptare nu este deci un capriciu
feminin, ci o modalitate de a surprinde ritmul neforţat al existenţei, singurul
potrivnic unei autoconstruiri sănătoase (a personajelor, desigur). Proza scurtă, începând cu bucăţile din Ape adânci (1919) şi încheind cu cele din Desenuri
tragice (1927), reprezintă, în opinia noastră, o fază inevitabilă în logica construirii operei întregi, a cărei viziuni autoarea o avea, mărturiile sunt multe
(Autobiografia, interviurile, corespondenţa). În primul rând acea plăcere de
a edifica corpul sufletesc feminin, plăcere înţeleasă şi ca datorie morală, şi ca
prilej de autostudiere ; în al doilea rând – şi aici ne bazăm pe o intuiţie pe care
vom încerca s-o argumentăm – pentru că autoarea înclinată şi de la sine spre
stilul obiectiv, să poată opune acelei lumi din ciclul Halippa, prezentată cu
ironie, sarcasm sau chiar cu mizantropie, o altă faţă a lumii ; una armonică,
ideală. Proza scurtă până la Fecioarele despletite este tributul pe care autoarea
îl plăteşte pentru „răutatea“ de mai târziu. În această stratagemă se dovedeşte
atât de hotărâtă, încât primeşte cu calm senin chiar şi obiecţiile critice aduse
primelor sale apariţii.
Şi eroinele Hortensiei Papadat-Bengescu aşteaptă cuminţi şi se confesează
(aici bărbaţii sunt cel mult pretexte) ; de fapt tot ce li se pare demn de interes,
se desfăşoară sub protecţia calmului aşteptării. Putem vorbi chiar de o instalare metodică în starea de aşteptare : contextul de invocare şi de surprindere
a tulburărilor şi păcatelor nevinovate. Femeile toate sunt instalate în locuri
unde „nu se întâmplă nimic“. Proza de debut, Marea, e şi titlul, şi locul simbolic al aşteptării şi autoconsultării ideale. „Trupul sufletesc“, termen care va
face carieră în comentariile critice ale operei bengesciene, ca un fel de termen-cheie ce deschide toate porţile interpretării, se va construi în aceste spaţii
prielnice dezvoltării, dar la această fizionomie şi structură a sufletului se va
ajunge prin încercarea şi testarea trupului. Sufletul îşi va cuceri fizionomia
prin receptarea şi interpretarea proceselor fiziologice, prin spiritualizarea lor.
Am sublinia de la început că – deşi personajele sunt relativ numeroase în
prozele autoarei –, avem de a face cu una şi singură femeie, ca să nu spunem cu noţiunea sau ideea de femeie, dar nicidecum cu alter-ego-urile sau
„măştile“ Hortensiei Papadat-Bengescu, cu tot „caracterul autobiografic“ al
operei ; idee pe care ar fi greu s-o acceptăm şi numai pentru că termenul e
foarte puţin operant. Mai aproape de adevăr ne simţim dacă afirmăm, chiar
anticipat şi aducând argumente ulterior, că în personalitatea eroinelor recu-
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noaştem afinităţi ideatice şi chiar sentimentale cu ale autoarei, paralelisme
între structurile personalităţii eroinelor şi autoarei. Unele dintre motivele surprinse la personaje sunt prezente atât în corespondenţa romancierei cât şi în
Autobiografie. Dar de aici pănă la „caracterul autobiografic“ al operei, drumul
e lung. Măştile nu se interpun între autor şi personaje, ci sunt ipostaze ale
Femeii, bucăţi din trupul sufletesc general. Construindu-se, „trupul sufletesc“
se desparte de particular şi devine al generalului feminin. Această distribuire
sau atribuire de roluri nu se explică cu voinţa de ascundere sub măşti, ci cu
încrederea autoarei în natura extrem de colorată a feminităţii, ce invocă apoi
multiplicarea ipostazelor. Astfel se explică şi convenţia corespondenţei dintre
prietena Alinei şi Alina. Dorul de diversitate poate fi considerat cel puţin ca
un cvasi-motiv al prozei de început a autoarei : „Locurile, mai mult decât oamenii, au înfăţişări şi de zi, şi de seară“14 (s. n.). Această polifonie a personalităţilor este menţinută cu abilitate de către prietena Alinei – şi dacă „dialogul“
îl simţim tot mai mult ca monolog – prin contrastare, prin distincţie : „Sunt şi
harfe minunate ca sufletul tău, Alina… Al meu are două instrumente“15 (s. n.).
Citatul ni se pare reprezentativ pentru a ilustra metoda obţinerii polifoniei :
opoziţia şi divizarea. Pe când sufletul Alinei are doar un singur „instrument“,
al prietenei are două : o „orchestră“ şi un „fluier“, acest din urmă producând
totodată un alt motiv bengescian, armonia. Se refuză, ca o prefigurare a viziunii anti-sociale de mai târziu, societatea : când eroina se află între oameni,
cântă „o orchestră complicată, dureroasă, tumultuoasă“16. În fine, cele două
prietene sunt naturi „opuse“ : „Am eu aşa zile fluide. Dar tu ? Ce întrebare ! tu
nu, tu eşti cuminte“17.
Marea poate fi înţeleasă şi ca un fel de testare a realităţii fizice exterioare
prin simţuri, locul ideal cu multe posibilităţi de a prilejui iniţierea organelor
receptive ; o receptare şi un contact încă – semn al aşteptării – ezitant, uneori
chiar filtrat sau mediat, oricum selectiv, raport în care încă indirectul este preferat directului. Coborârea în „societate“, cu realitatea ei fizică şi nu înţeleasă
abstract, atingerea ei se face „mediat“, dar iată că prietena Alinei presimte o
realitate mai reală în mediul indistinct al cheiului de pe malul mării. Ţese
încă mai departe câte o închipuire sau o romanţă în prelungirea celor văzute,
dar forţa virilă a marinarului ce aruncă laţul o aduce irevocabil la o realitate
periculoasă care nu mai poate fi doar pretext de visări, ci o sursă capabilă să
provoace cele mai tulburi mişcări ale sângelui. Începând cu această scenă memorabilă din Marea, eroinele autoarei vor pândi neînduplecat – un sinonim,
iarăşi, al aşteptării – momentele păgâne ale fiziologicului, ieşind din „măsura
comună“18 : „…a fost în ea sămânţa ideii, că ceva mai mare trebuie să vie odată. Şi aştepta“19 (s. n.). Trecerea de la idee la senzaţia ideii echivalează cu evoluţia eroinei : „…nu e o bruscă nenorocire, (…) e numai o evoluţie în mine“20.
Iată că am ajuns la poate cel mai solid motiv al prozelor autoarei, evoluţia,
celelalte pomenite până acum i se subordonează armonios şi funcţional. În
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esenţă, toate bucăţile din perioada de început, inegale ca valoare, sunt nişte
faze care împreună produc procesul dinspre ideea sufletului spre materializarea, sau altfel spus, spre corporalizarea lui.
Un alt instrument sau tehnică de a capta simţirea autentică în vederea
scopului superior al construirii sufletului se dovedeşte nocompromiterea lui
prin „cuvinte greoaie“21, prin scutirea „tainelor sufletului“22 de „povara cuvintelor“23 şi prin sprijinirea manifestărilor lui spontane. De aici impresia de
staticitate în proza scriitoarei, produsă de funcţionarea aşteptării, de lipsa de
intervenţie în desfăşurarea „evoluţiei“. La modul virtual, dar mai sănătos şi
mai colorat, prietena anonimă a Alinei o anticipează pe doamna T. a lui Camil
Petrescu, la care erosul apare oarecum deviat, căci din viaţa ei sentimentală
doamna T. nu mărturiseşte decât, printre altele, tocmai episodul sexual consumat cu nedoritul D. Naratoarea Mării, ca mai târziu şi altele, după „descoperirea“ sentimentului/senzaţiei erotice, îşi formulează imediat dreptul la
emanciparea trăirilor senzuale – ; e vorba aşadar de o autoemancipare erotică
simultană cu trăirea senzaţiei: „dacă nu i-ar fi fost dreptul ei, nu i-ar fi avut
presimţirea“24 (s. n.).
O altă bucată din volumul Ape adânci, Femei, între ele îmbogăţeşte nu doar
tehnicile narative prin multiplicarea rolurilor şi prin „retragerea“ relativă a
naratorului într-un statut de reflector, tot femin, ci şi motivele surprinse în
Marea. Duetului din proza de debut îi ia locul un quartet, subliniind apetitul
pentru diversitate şi polifonie al autoarei în scopul de a nuanţa şi consolida
idealitatea feminină utilizând opoziţia, prin confruntarea trăsăturilor celor
trei femei : doamna Ledru, o elveţiancă, văduvă „între două vîrste“, lipsită
de farmec ; doamna M, o femeie mai în vârstă şi „româncă de cea mai adorabilă specie“25 ; Miss Mary, „fata modernă“ şi, în final, femeia care narează,
presupunem din context că e una de o tinereţe mai matură. Rolul naratorului
e schimbat : în prima „novelă“ îşi confesa trăirile, în aceasta consemnează,
apreciază şi comentează confesiunile şi gesturile celorlalte personaje, ca să-şi
debiteze propria poziţie, anticipând cumva funcţia pe care o va avea Nory în
Fecioarele despletite. Ambianţa este tocmai potrivită mărturisirilor : o terasă
dintr-o staţiune balneară unde îndeletnicirea preferată, ţesutul, este prielnică
destăinuirilor şi observaţiilor. Autoarea procedează cum va proceda şi Anton Holban în Ioana, izolând personajele de societate. Personajul-narator din
Femei, între ele este de aceeaşi părere cu cel din Marea, exprimându-se net :
„numai omul izolat se poate înălţa pînă la cele mai bune măsuri ale lui“26, ceea
ce, altfel spus, înseamnă că nu poţi intra în societate decât după ce ai consumat o perioadă de incubaţie în singurătate, timp încetinit în care „evoluţia“
se poate desăvârşi. Majoritatea personajelor Hortensiei Papadat-Bengescu din
prozele scurte fac un pas, sau chiar mai mulţi paşi înapoi faţă de realitate,
după cum se retrag pe cât posibil şi din lume, paradoxal îmbogăţind-o tocmai
astfel : prin închipuiri. Ţesutul ne poate trimite la o „lectură textuală“27, cum
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sugerează Ion Bogdan Lefter, dar credem că este mai mult un procedeu de a
„fixa“ personajele şi a face mai rar timpul. În această bucată sau, de ce nu, în
acest micro-roman remarcabil, naratoarea îşi dă pe faţă cam prea devreme
opţiunea, e adevărat, printre rânduri, asupra celor trei „modele“ feminine.
Cea agreată de povestitoare va fi doamna M., pentru acel „surâs imprecis ce
se nuanţa după împrejurări“28, sau pentru felul cum ia loc : „Doamna M. s-a
aşezat cu mişcările distrate ale cuiva care, cu o secundă înainte, nu ştia că va
lua hotărârea de a sta acolo“29 (s. n.). Doamna M. este aşadar preferată pentru
gesturi intermediare, fine, opace chiar, şi pentru că dispune de o spontaneitate naturală. Putem vorbi de un cult al spontaneităţii şi al imprevizibilului la
autoarea Femeilor, între ele. Mătasea domanei M. are „culori stinse“, mişcările
degetelor îi sunt „încet voluptuoase“. Miss Mary, deşi e cea mai tânără şi „cea
mai modernă fată a staţiunii“, „sportivă“ şi libertină, e respinsă pentru că nu
dispune de acea „nedesăvârşire tranzitorie“, de care dispunea, prin opoziţie, la
vârsta ei, naratoarea şi pentru că reprezintă un tip de femeie care „lucrează la
distrugerea sacrei feminităţi, a farmecelor ei fragile, prin abdicarea puterii ce
rezidă în însăşi slăbiciunea feminină, care e ca o coardă subţire, mereu întinsă,
gata să se rupă, dar – prin elasticitatea ei – pururi învingătoare“30 (sublinierea
aparţine autoarei). Doamna Ledru se situează undeva la mijloc, şi ca vârstă, şi
ca temperament, şi ca morală ; întruchipează un fel de compromis prin urmare, o figură cam ştearsă ; ea reprezintă femeia măsurii comune, a normei fără
excese, cu gesturi calculate şi previzibile, fără farmec şi fără suportul unor
profunzimi sufleteşti înăbuşite discret. Pe scurt, o femeie misterioasă (doamna M.), una niţel vulgară (Miss Mary) şi una ştearsă (doamna Ledru), care
toate se mărturisesc în stilul adecvat fizionomiei lor interioare. Personalitatea
naratoarei o cunoaştem în mod indirect, căci ea nu participă total, precum
doamna M., având „un deficit colosal de existenţă“31, mulţumindu-se să privească viaţa altora, prin consecinţă fiind prezentă în nuvelă doar cu o singură,
scurtă poveste, evident, necomentată de alţi reflectori.
Femei, între ele o anticipează pe autoarea Concertului din muzică de Bach,
cel puţin prin lansarea procedeului ironic în comentariul personajelor neagreate (aici ţintele vor fi doamna Ledru şi Miss Mary), precum şi prin prima
apariţie a vocaţiei omnisciente : (despre doamna Ledru) „Nu cred să-mi fi spus
nimeni, dar e sigur că…“32 (s. n.). Sarcasmul, „răutatea“ sau mizantropia din
ciclul Halippa încă nu apar, evoluţia scriitoarei şi a naratoarei este armonioasă
şi negrăbită.
Deşi este o scriere de mai mare întindere, Femei, între ele se poate rezuma
la cadrul (ambianţa terasei unde doamnele ţes) şi conţinutul celor patru confesiuni, adică al celor patru „poveşti ale ochilor şi păcatul lor“. Nicolae Manolescu33, într-o analiză profundă, făcând comparaţia între confesiunea eroinei
din Marea cu a doamnei M., conchide, subtil, că în primul caz avem de-a
face cu un suflet senzorial, în al doilea cu unul sentimental. Cele două feluri
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ale sufletului ar produce, cam asta este sugestia criticului, cele două procedee
de bază ale prozei bengesciene – „exteriorizare a sufletului şi interiorizare a
lumii“ – dintre care „semnificativ cu adevărat este cel de al doilea“, deoarece din acesta din urmă se vor naşte romanele de mai târziu ale autoarei,
conchide Nicolae Manolescu. Am adăuga însă că cele două feluri de a fi ale
eroinelor se manifestă de multe ori simultan, şi nu alternativ, iar în evoluţia
personajelor bengesciene amândouă au aceeaşi importanţă, căci fac parte din
construirea aceluiaşi suflet – primul descoperă lumea, al doilea reflectează
asupra ei. Eroinele misterioase ale scriitoarei – cele graţioase, singurele capabile de autoeducaţie – au atâta gust şi virtuozitate în a produce şi exploata
răsfrângeri încât este extrem de dificil dacă nu imposibil, a stabili cine sau ce
se răsfrânge în cine sau în ce, şi când. (E adevărat că tendinţa merge de la prima modalitate spre a doua, fructificată de romanul ionic, cum demonstrează
Nicolae Manolescu). Recunoaştem aici un procedeu esenţial al „poeticii“ Hortensiei Papadat-Bengescu, formulat într-o scrisoare către acelaşi Ibrăileanu :
„mă împrumut lucrurilor şi mă hrănesc din ele“34. Cele patru poveşti imită,
în esenţă, caracterul eroinelor, reprezentând trei tipuri de femei, sau cel puţin
două (naratoarea e „complice“ cu doamna M. şi de fapt îi „repetă“ povestea şi
caracterul, doamna Ledru formând un tandem cu Miss Mary). Doamna M.
şi naratoarea folosesc un discurs incert, aflându-se mereu pe panta îngustă
dintre real şi ireal, adevăr şi închipuire, prin grija permanentă de a cenzura
şi opaciza realitatea cu sensibilitatea lor încât cele povestite sunt verificate şi
revizuite de ele însele : „Nu e oare numai o părere ?“35 se întreabă asupra celor
mărturisite naratoarea. Dar şi doamna M., la fel : „să-mi fi făcut, proaspătă
cum eram, această iubire bizară o mai mare impresie decît cred ?“36. Prin interiorizare, dar şi prin exteriorizarea sensibilităţii, poveştile celor două femei
rafinate şi delicate sunt pronunţat confesive, mai sincere căci „mai frumoase“,
purtând peceta ionicului. În schimb, format din naturi mai directe, mai hotărâte, discursul celuilalt „cuplu“ se dovedeşte „obiectiv“, prin urmare purtând
însemnele doricului, sau mai precis, confesiunea lor în formă ionică se prezintă în stil doric. Atitudinea naratoarei este concludentă. În comentariul făcut
mărturisirii delicatei doamne M., ea comentează asociindu-se parcă cu a ei, pe
când povestea doamnei Ledru e considerată inautentică, opunându-i-se astfel
o altă, „mai adevărată“ versiune, modificată. Procedeul depăşeşte competenţa
unei naratoare care „doar“ priveşte viaţa altora. Aici ea intervine, şi am spune
că această indiscreţie are motive atât etice cât – mai ales – estetice. Doamna
Ledru este sancţionată exact pentru ce vor fi sancţionate personajele din Concert… : ori petru mediocritatea şi necultivarea feminităţii delicate – pentru
saltul peste vârsta de tranziţie –, ori pentru aspecte morale reprobabile. La
Hortensia Papadat-Bengescu esteticul şi eticul sunt termeni de nedespărţiţi,
ca nişte gemeni.
Fără să abandoneze îmbogăţirea portretului femeii cu noi linii cucerite prin
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confruntarea unor modele posibile, după Femei, între ele autoarea avansează
pe un drum pe care, la prima vedere, se întoarce înapoi. Bianca Porporata din
Lui Don Juan, în eternitate, îi scrie Bianca Porporata este de fapt femeia din
Marea, numai că în această extraordinară confesiune, plină de umor, ironie,
invenţie şi poezie ea prinde curaj în mărturisire prin artificiul epistolei „trimise“ unui mort. Aceeaşi eroină numai că – şi de data asta remarca lui Nicolae
Manolescu privind alternanţa dintre exteriorizare şi interiorizare se adevereşte – după interiorizarea gestului viril al marinarului, trecut prin meandrele
subconştientului, Bianca îl trecuse şi printr-un proces de spiritualizare, asumându-şi-l. După definire şi acceptare, erosul se individualizează, anonimatul dispare şi se legitimează prin nominalizarea personajelor : Bianca şi Juan.
Despre proza Hortensiei Papadat-Bengescu s-a afirmat în unanimitate că
este lirică – am adăuga că şi logică în măsura în care poezia e logică –, iar tot
în unanimitate s-a spus că cea a lui Camil Petrescu este o proză a cunoaşterii.
Un paradox ni se arată aici dacă confruntăm şi numai superficial cele două
mărturisiri feminine (foarte puţine în literatura română interbelică). Din confesiunea Biancăi aflăm sau cunoaştem aproape tot despre ceea ce ea gândeşte
şi simte : „Simt că am talent – (…) ai avea niţel necaz cu mine… dar şi puţină bucurie“37 (s. n.), scrie fără echivoc şi pudoare „iubita“ lui Juan. Autoarea
foloseşte deci epistola ca instrument nu de disimulare, ci de sinceritate. La
Camil Petrescu, teoreticianul autenticităţii şi al sincerităţii, de fapt nu aflăm
nimic despre sentimentele adevărate ale doamnei T. decât despre surogatul
lor manifestat în comportament. O presimţire genială a prozatoarei se adevereşte la Camil Petrescu : societatea compromite sufletul. Cu asta se explică
de ce socializarea personajelor Hortensiei Papadat-Bengescu va fi atât de mult
amânată, „aşteptată“, căci de fapt nici individualizarea lor nu este încă decât
ipotetică. Don Juan de ieri va exista mâine „sub forme multiple“38 şi, necunoscut fiind căci mort, el „este“ de fapt personajul masculin pe cât de fantomatic,
pe atât de ideal – permite o relaţie virtuală în infinite culori şi ipostaze, necunoscutul lansând şi alimentând imaginarul necenzurat al eroinei. Virtualul
trebuie şi poate să ia o mulţime de forme. Bianca Porporata se proiectează în
această lume imensă şi veşnică a lui Juan, sau îl invită în a ei. Dacă contactul
cu sentimentul erotic la Camil Petrescu este mediat social şi filtrat prin actul
cunoaşterii, Bianca Porporata vine cu a sa replică anti-raţională : „… logica
mea are felul ei absurd de la care nu se abate. Eu cînd văd, cînd simt un lucru,
nu tăgăduiesc ce am văzut sau simţit, sub motiv că nu-i găsesc explicaţia : îmi
zic că este, deoarece l-am văzut sau simţit, dar cauzele lui scapă raţionamentului meu“39 (sublinierea aparţine autoarei). Am putea vorbi chiar de refuzul
cunoaşterii la Bianca, ca să poată menţine vraja şi emoţia (senzaţiei) faţă de
neştiut. Nici aspectul moral nu afectează la eroinele Hortensiei Papadat-Bengescu raportul faţă de eros ; scos din această zonă, senzualul e scutit tocmai
pentru că e senzual şi-şi are propriile legi inaccesibile conştiinţei şi voinţei

269

– „buzele mele poartă nevrut dorinţa“40 – (s. n.), şi mai ales că funcţionează
capricios –, adevărat că Bianca, printre altele, din accidentul capriciului ştie şi
doreşte să facă filosofia lui : „Ce-are a face ! Mi-eşti foarte drag. Asta, vezi, e
sigur… astăzi“41 (s. n.).
Premisa de la care am pornit, şi anume că prozele scurte ale Hortensiei Papadat-Bengescu, în ciuda varietăţii temelor şi stilurilor, formează un întreg şi
ele vor să materializeze corpul sufletesc feminin, pare a fi contrazisă de o altă
nuvelă, intitulată Pe cine a iubit Alisia ?, care, aşa cum menţionează autoarea
notelor ediţiei din care cităm, Eugenia Tudor, „se încadrează unui stil deosebit
de al celorlalte plăsmuiri bengesciene…“42. Piesa, povestită de data aceasta de
către un bărbat, cuprinde într-adevăr un procedeu necunoscut la Hortensia
Papadat-Bengescu, însă cele povestite se raportează totuşi la o femeie. Că ea
se naşte dintr-o „nevoie parcă de auzit voce“43 şi că eroina poartă un nume
ciudat, nu trebuie să ne mire. „Poveştile ochilor“ din Femei, între ele au fost şi
ele cunoscute de naratoare oral, adică auditiv. Iar nici numele eroinei, Alisia,
nu ni se pare un caz excepţional, cum ne sugerează naratorul moş Darie („să
te cheme Alisia !“44) căci una dintre Femei, între ele, doamna M., avea numele
ei adevărat Aloys. Nici sub aspect retoric nu întâmpinăm o noutate : în prozele
pomenite până acum am putut distinge cel puţin două formule, în una în care
cea care se confesează o face în public, şi alta în care naratorul se confesează
în monolog (sau în epistolă). Ori răsfrângere în conştiinţa altora, ori autorăsfrângere. Pe cine a iubit Alisia ? compune, cu celelalte piese împreună şi în
armonie, portretul feminin vizat, al sufletului ei adică, şi încă în mod exclusiv : „am văzut multe suferinţe, dar de una ca asta, în care numai sufletul să se
zbată, nu aveam gând“45 (s. n.) – începe povestirea moş Darie, un fel de rudă
mai în vârstă a Alisiei, marinar încercat de timp şi depărtări. Procedeul la care
apelează Hortensia Papadat-Bengescu, producând o mărturisire – căci tot cu
o mărturisire a sufletului avem de-a face – prin intervenţia unui narator apropiat eroinei, este pe deplin îndreptăţit. Dacă sufletul Biancăi se juca „gratuit“
căci virtual în aventurile ei închipuite cu Juan, Alisia – gingaşă în fiinţa ei – e
doborâtă de acea pasiune chinuitoare pentru un bărbat care o voia, şi amuţeşte, lăsând povestirea pe seama lui moş Darie. Din cauza acestei involuntare
„economii“ a relatării, nuvela devine şi ea mai economică, mai închegată, fără
lirismele din prozele anterioare. Moş Darie este un narator „rudă“, implicat,
instruit şi avizat, încât ca păzitor al sufletului Alisiei, precum şi al propriului
său suflet „nestrămutat“, îşi asumă şi el aşteptarea, până în momentul în care
tânăra femeie îşi va aduce „un chip nou al chipului ei“46. Această povestire
cam misterioasă se impune mai degrabă prin puţinul delicat pe care îl oferă
cititorului decât prin adaosul ideatic la cele demonstrate până acum, prin acea
armonie între înţelepciunea lui moş Darie şi sufletul vulnerabil al Alisiei.
După această povestire suavă şi plină de umanitate, Romanul Adrianei poate fi înţeles ca un preludiu grăbit şi nefericit al Concertului…, nu doar pentru
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calitatea modestă a scrisului, ci pentru – îndrăznim s-o spunem – etica esteticii pe care o ilustrează. Textul întrerupe inestetic evoluţia armonioasă a
construirii sufletului urmărită în prozele anterioare. Hortensia Papadat-Bengescu opune prea devreme – înainte de a-şi finaliza proiectul – personaje cu
suflet neconstruit celor cu suflet construit. (Singurul mobil acceptabil ar fi
tocmai demonstrarea acestei opoziţii.) Ironia din povestea Adrianei, cu toate
că personajul o „provoacă“ fără discuţie, e totuşi exagerată, miza fiind mai
mică decât ironia. Autoarea reproşează personajului său culpe ce îi aparţin,
întrebându-se : „De unde venea în epopeea asta donquichotească ?“47, Adriana
adică. Sau îi mai obiectează că ar fi un personaj „fără biografie“48, cu o „răsfrângere întârziată“49. Observăm aici un procedeu prezent şi în ciclul Halippa,
şi anume că autoarea nu îşi construieşte de la început personajele, ci le preia
gata, numai că acest lucru se vede mai greu în seria romanelor în care personajele trec dintr-un roman în altul. Ironia poate fi justificată dacă este a posteriori şi nu a priori, dar nu fără a prezenta contribuţia personajelor la propria
lor involuţie. Personajele superioare îşi aveau nuvelele lor, cel inferior îşi are
romanul lui…(?!)
Dar să trecem peste acest „accident“ şi să ne apropiem de un mic roman
adevărat, emblematic şi prin titlu – oglinda fiind instrumentul prin excelenţă
al răsfrângerii –, Femeia în faţa oglinzei. Aici nu doar se reiau, obsesiv, motive
vechi, ci ele se nuanţează, şi mai ales apar altele noi. Eroina principală, Manuela, parcă se consideră responsabilă pentru evoluţia femeii – „Credea că e
totdeauna : Femeia“50 ; nu doar receptează ceea ce o defineşte sau o înconjoară,
adică nu se pierde ca predecesoarele sale în senzaţii, şi mai ales nu se mai mulţumeşte cu ele, ci, element nou, vrea să depăşească barierele simţământului
(senzaţiilor) şi să ajungă la conştientizarea lor, la o altă etapă a fiinţei feminine. La început o surprindem într-o fază incertă dintre două stări : „Manuela
simţea lucrurile astea. Nu le ştia încă“51 (s. n.), sau : „Sunetele erau expresia
justă între o realitate mută şi o aspiraţiune nedesluşită“52 (s. n.). Pragmatismul
eroinei seamănă cu cel al autoarei, încât şi ea caută soluţii ale evoluţiei spre o
nouă stare, eliminând din conştiinţă trecutul şi încercând să se instaleze în
prezent : „Pentru ea trecutul era mort“53 şi nu mai exista „decît fiinţa şi ceasul
de atunci“54. Prima oară ajungem în proza autoarei la o nouă etapă a evoluţiei,
o etapă am spune „periculoasă“, căci se trece, e adevărat, cu circumspecţie,
de la „aparatul nobil al senzaţiei“55 la unul al conştiinţei. Părăsind locurile
izolate – adevărate paradisuri ale senzaţiilor –, Manuela se plimbă acum în
oraş şi continuă în imaginaţie „poveştile altora“, dar de data asta nu se mai
mulţumeşte cu vagi închipuri, cu nişte reflexe ale aparatului senzorial : „Nu
căuta să şi-l închipuie. Vroia să-l ştie“56 (sublinierea aparţine autoarei.) ; „O
durea fruntea în căutarea – nu a unei închipuiri pe care putea lesne să o plăsmuiască – ci a chipului adevărat“57. Suntem într-o fază extrem de vulnerabilă,
căci e prima oară când o eroină a Hortensiei Papadat-Bengescu îşi ia curajul
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de a ieşi din lenea plăcută a neştiutului şi vrea să pătrundă în „bezna necunoscutului“58. Nefamiliarizată cu o asemenea schimbare radicală de atitudine,
Manuela „obosise“59 luând primul, dar ireversibilul contact cu realitatea, cu
acest „belşug insolent“60. Este o nouă metodă, mai dureroasă, de autoconstruire. Această fază de tranziţie între modul vechi şi modul nou de a privi lumea
şi sinele este formulată într-o adevărată „artă poetică“ în care acea răsfrângere simultană de care am mai pomenit înainte, trece într-un fel de mecanism
mereu funcţionând : „Privirea ei cercetătoare, întoarsă din adîncuri înspre
lumea exterioară, întorcea atunci lumea exterioară în adîncuri, în aceeaşi permanentă oglindire“61. Dacă în faza incipientă contactul vag cu realitatea se
realiza prin simţuri şi senzaţii involuntare – „simt, deci exist !“62 –, în Femeia
în faţa oglinzei relaţia se va susţine prin văz : este aici o „verificare“ a realităţii, ca un prim pas : „Oraşul, uliţele, mulţimea aceea, Manuela le vedea,
existau, şi o putere o transporta pînă la ele“63 (sublinierea aparţine autoarei).
Se renunţă aşadar la refuzul anterior al lumii înţeleasă ca un conglomerat de
lucruri încă amestecate, rezervor de atâtea virtualităţi, şi se deschide paranteza realităţii, luată ca un dat. După experienţa imaginarului şi a senzaţiilor se
trece la receptarea exteriorităţii printr-un organ senzorial mai autentic şi mai
activ, ochii, care vor constata deocamdată doar existenţa exteriorităţii, încă
nediferenţiată. Imaginaţia, închipuirile nu vor lipsi nici ele din fiinţa tăcută,
dar gânditoare a Manuelei, numai că nu se vor răsfrânge asupra lor ; îşi vor
pierde mult din reflexivitate şi vor deveni orientate : „i se desfăşurau în minte imagini : mergea pe aceleaşi străzi pe care ştia că ar trebui să apuce spre
Vâlsan“64. Nu se mai cultivă virtualul pentru plăcerea imaginaţiei, ci se ia în
calcul ca scop real. În prozele de început imaginaţia îmbogăţeşte realitatea şi
e trăită aproape euforic, aici ea e înţeleasă ca un surogat de existenţă ; înainte
eroinele se „oboseau“ de realitate, acum se obosesc de închipuirile ce nu acced
la realitate. Dar o decepţie : realului îi lipseşte tocmai ceea ce îl poate face
atractiv, prospeţimea : „Intraseră în sală. Ceva rece, plictisitor, plutea împrejur. Pe canapele, de-a lungul zidului, în pauza monotonă a muzicii, cucoanele,
domnişoarele înşiruite şi nemişcate păreau un decor urît de stofe albe, roze,
albastre“65. E ca şi cum ne-am afla în lumea lui Blecher din Întîmplări în irealitatea imediată. Fără o suprapunere ideatică, există la cei doi scriitori multe
paralelisme ; cucoanele de la bal ale Hortensiei Papadat-Bengescu seamănă
mult cu ale lui Blecher de la nunta Eddei (două evenimente supraîncărcate de
convenţii), cu acele „mici altare de biserică ambulantă“66. O prea mare infuzie
de convenţionalism în realitate produce la amândoi „decorativitatea“ lumii,
un uşor suprarealism. (În afară de asta, deşi viziunea asupra lumii diferă, testarea ei se produce, de asemenea, printr-o pronunţată activitate senzorială şi
nu intelectuală. Spiritualizarea vine la amândoi ulterior, ca act de interpretare
şi autentificare a senzaţiilor.)
Femeia în faţa oglinzei reprezintă o tentativă şi o reuşită a prozatoarei de a
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scoate personajele din amorţeala visărilor şi închipuirilor, dar în aşa fel încât
să le păstreze şi farmecul ce provine din capacitatea lor de interiorizare. Astfel
această bucată se arată absolut tranzitorie. Revine, de pildă, motivul aşteptării, dar e vorba de un altfel de aşteptare ; nu pasivă sau gratuită, ci funcţională : „pentru ea nu exista decît ceasul prezent ca să aştepte cu el pe cel viitor“67
(s. n.). Manuela se ţine de realitate fără să scape de valorile sufleteşti acumulate până atunci de ea sau de celelalte eroine ; poartă cu responsabilitate sarcina
construirii sufletului. Dificultăţile şi capcanele însă apar pe fundalul concepţiei anti-sociale a autoarei, deoarece în realitatea socială plină de ipocrizii şi
falsităţi sufletele sensibile se mişcă cu ezitări. La bal, de pildă, Manuela se vede
pe ea însăşi – magistrală contradicţie, realizând o perspectivă exterioară şi
interioară în acelaşi timp : „frumoasă ca o străină. I-o spusese cinci oglinzi“68
(s. n.). Totuşi, spiritualizării senzaţiilor din primele proze îi ia locul senzualizarea spiritului, sunetele melodiei trecând fără obstacol în cele mai profunde
caturi ale sensibilităţii fiziologice : „de ce nu ascultă şi acum muzica cu farmecul ideal de altădată ?“69. Manuela se află acum strâmtorată între amintirile
spirituale ale senzaţiei din trecut şi voluptăţile poruncitoare ale prezentului,
„vroia să asculte muzica ca altădată, să nu îngăduiască făpturii capriciul ei
voluptuos. Dar sugestia urma“70. Putem vorbi de un impas al eroinei, produs
de o interioritate supraîncărcată şi de o realitate exterioară „decorativă“, sau
goală, inadecvată acestei interiorităţi. Impasul ia formă într-o proză, am spune, a suspansului, a unei ambiguităţi greu de rezolvat. Pe de o parte Manuela
ia decizia contactului cu realitatea, pe de altă parte idealitatea ei cultivată cu
oglinzi o paralizează, şi nu mai poate face pasul decisiv ca s-o ia spre aventura
realului. Paradoxal, amorul ei imaginar pentru Vâlsan – „logodnicul“, pretextul, o promisiune a realităţii – este provocat de cele mai acute chinuri ale
dorului carnal, însă calmarea febrei nu e posibilă privind cu un ochi la imaginea ideală a iubirii. Vâlsan rămâne un Juan inofensiv şi abstract, proiecţia
eroinei, fără acea voinţă masculină care ştie s-o coboare pe ea, Manuela, de pe
culmile idealităţii unde este plasat, de fapt, şi Vâlsan. Între eroină şi realitate
se intercalează deocamdată noţiunea şi ideea realităţii, – este şi asta o evoluţie
faţă de activitatea gândului „mereu întors către el“71. Manuela e dispusă, dar
nu şi capabilă pentru realitate. „Soluţia“, nu se putea altfel, venea din afară, din
realitate, printr-un accident : spartul oglinzei, după care, nevoită, Manuela
„cu o privire stîngace, nouă, păienjenită, străină, se uită împrejur…“72.
Numele femeii care nu doar se va uita împrejur, ci va intra în bezna necunoscutului, preluând ştafeta experimentării realităţii pentru nuanţarea şi
completarea portretului feminin, se numeşte Laura, eroina din capodopera
Balaurul. Romanul – şi nu jurnal sau scriere autobiografică – este scris la persoana a treia, dar acest procedeu în cazul prozelor scurte nu are acelaşi sens pe
care îl va avea – al distanţării morale şi spirituale – în ciclul Halippa, ci oferă
tocmai o pronunţată identificare a naratoarei cu personajul ei. Prin convenţia
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obiectivă Hortensia Papadat-Bengescu îşi ocroteşte eroina de capcanele lirismului exagerat al confesiunilor anterioare ; în plus, contextului şi atmosferei
războiului i se potrivea mai bine un discurs închegat, mai sever, mai disciplinat. Şi totuşi, în ciuda faptului că eroina îşi va îndeplini în text un cu totul al
statut, rolul de infirmieră a rănilor fizice, ea continuă să rămână fidelă programului început de prietena anonimă a Alinei din proza de debut. Nu ne apropiem deloc de lumea Concertului…, rămânem la aceeaşi distanţă ca oricare
bucată pomenită până acum. Tranziţia este de natură interioară, cu ramificaţii
şi nuanţe extrem de delicate. Fără să minimalizăm valoarea morală a unei asemenea activităţi caritative pe care atât autoarea cât şi personajul au depus-o,
lectura textului ne obligă să afirmăm că Laura este cel puţin atât de fidelă
programului desăvârşirii sufletului feminin cât celui etic, chiar eticul este acel
prilej de a-l îndeplini. Eroinele anterioare aveau şi ele o slabă atracţie, aproape
insesizabilă, faţă de „brutal“, acea inhibiţie faţă de gesturi tari, cu un substrat
erotic latent. De aici pudoarea mărturisirii. În Balaurul, realitatea fiind de altă
natură, această atracţie este mărturisită şi formulată ca voinţă. Brutal, desigur,
în sensul sinonimic al experienţelor tari şi directe cu realitatea.
Romanul este nu doar mărturia unui sacrificiu uman deosebit, ci şi exploatarea artistică a războiului, adică el constituie mai mult prilejul construirii
sufletului decât documentul războiului – anticipat de acea aşteptare moştenită de la celelalte femei : „Laura credea în adevăr, că pentru ea venise războiul în ceasul şi timpul cînd aştepta ceva“73 (sublinierea aparţine autoarei).
Pentru eroină războiul va pricinui cu mult mai multe „senzaţii“ fructificabile
decât pricinuiau imaginaţia şi închipuirea pentru personajele din prozele anterioare, unde necunoscutul era încercat virtual şi sufletul „construit“ prin
cunoaştere abstractă. Aici realitatea vine la personaj, şi nu invers. Postul de
infirmieră în infirmeria improvizată în gară unde sosesc răniţii pentru primele intervenţii medicale, în formă de pansamente săvârşite de surori, era tocmai
potrivit pentru trecerea sufletului prin experienţe care îi vor modifica structura, perfecţionând „trupul sufletesc“. O surprindem pe Laura într-un prim
contact cu această îndeletnicire, pasaj minunat care atestă voinţa de cultivare
a sufletului : „Ea nu avea pricepere. // Nici una totuşi nu avea sufletul pregătit
pentru timpul de acum, cum era al ei. Adese se văzu în închipuire, îndeplinindu-şi oficiul cu graţie şi îndemînare, cu mâini uşoare şi vrednice, şi nu erau
decât mişcările sufletului, pe care gestul refuza să le urmeze din lipsă de deprindere. // În desdoirea asta dintre aspiraţiunea spirituală şi estetica brutală
a realităţii, sta o mare decepţie şi vexaţiune. Se învedera pare că superioritatea
lucrurilor inferioare. // Laura parvenise la privilegiul sentimentelor frumoase
prin educaţia sufletului. Dexterităţile care înfăptuiesc cer şi ele o educaţie.
Dureros adevăr“74 (s. n.). Semnificaţia citatului este suficient de evidentă, dar
şi mai subtil ni se prezintă aspectul tranzitoriu al gestului care îşi are modelul
încă în idealitate, în închipuire. Laura experimentează încă realul urmărind
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o estetică a sufletului graţios, confruntă „socotelile simţirii“75 cu capacităţile
realităţii. Acest personaj bengescian memorabil se simte motivat atât în urmărirea propriei sale evoluţii, cât şi în acelor de ordin exterior. Răniţii de pe tărgi
scoşi din trupul şerpuitor al Balaurului oprit în gară, sunt pentru ea, la primul
contact, nişte „mumii anonime“, dar, sub protecţia animată a noii infirmiere,
ei se reanimă şi Laura se animă şi ea de „mişcarea asta de resurecţiune“76.
Eroina dovedeşte o sensibilitate şi afinitate marcată de mecanisme tranzitorii cărora le devine protagonistă, încât parcurge imbogăţirea identităţii
feminine cu noi şi noi ipostaze : femeia din faţa oglinzei e aproape uitată, iar
răsfrângrea, când foarte rar apare, nu mai este căutată, ci accidentală. În locul
oglinzei, Laura se priveşte scurt şi grăbită în geamurile aburite din gară şi se
miră de imaginea ei de altădată. Privirea fugară echivalează cu constatarea
metamorfozei sufletului de odinioară : „zări silueta ei de altădată şi se miră.
Se uitase pe ea“77. Dacă înainte sufletul era privit, studiat, analizat – acum el
este implicat. Laura îşi dă seama că „educaţia sufletului“ prin închipuiri şi
imaginaţie este doar o „ucenicie umilă“78 faţă de cea realizată prin contactul
angajat cu realul. În spatele războiului războiul e mai cumplit, căci noţiunea
lui se dezagregă în corpuri rănite, dezmembrate, unde atomizarea afectează
integritatea noţiunii de om (problema dezmembrării va fi, mai târziu, magistral exploatată de Ivasiuc în romanul Vestibul). În activitatea ei de soră caritativă, şi ca fire gânditoare, Laura trebuie să facă mereu drumul lung şi umil
de la noţiune la obiect, de la ideea vieţii la „obiectul“ ei. În inima realităţii
– pentru a-i urmări pulsul, totuşi – eroina mobilizează alte organe senzoriale decât ochii, mai pătrunzătoare, auzul de pildă, sau instinctul. Acest mai
acut raport cu realitatea goleşte însă sufletul, îi răpeşte identitatea şi memoria :
programul construirii sufletului îşi are totuşi „câştigul“ – necunoscutul a fost
experimentat, formele i s-au manifestat chiar cu preţul pustiirii sufletului ;
acesta, prin forţa lui de reînviere, va lua totul de la început. Ne vine în minte
ultimul cuvânt al lui Chiril din Galeria cu viţă sălbatică a lui Constanin Ţoiu :
„indestructibil“, ştiut, probabil, şi de Laura, care, „simţea că trebuie să trăiască şi aştepta viaţa“79.
Cu Balaurul, Hortensia Papadat-Bengescu îşi rotunjeşte şi îşi isprăveşte primul său proiect, cel „subiectiv“ sau numit de autoare „genul meu“, oferind o
serie de ipostaze feminine ideale (chiar şi negativul lor) care toate împreună
fac romanul femeii sau, dacă vrem, circumscriu „conceptul“ de femeie al autoarei. Atmosfera senină, relaxată sau chiar sărbătorească din Ape adînci nu
va mai reveni nici în volumul Romanţă provincială, nici în Desenuri tragice
(titlul celui din urmă este şi concludent), cu o singură excepţie, nu prea fericită
– Vecinătate – care însă, cu toată nereuşita ei, sau tocmai pentru asta, vine în
sprijinul celor ce încercam să demonstrăm : opera scriitoarei parcurge drumul
„evoluţiei“, dar nu în sensul trecerii de la o valoare minoră spre una majoră, ci
a unei evoluţii proprii vieţii, desenând un arc „biologic“. După Balaurul nu se
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mai putea scrie o nuvelă în stilul Mării, decât una epigonică, fără suflul vieţii,
cum este Vecinătate, un text-inventar al motivelor şi al dispoziţiilor sufleteşti
precedente. Nuvela confirmă perspectiva largă a proiectului, însă, întoarcerea
nu mai era posibilă, evoluţia avându-şi legile ei. Prin urmare credem că nu atât
Sburătorul, precum mai înainte nu atât Viaţa românească i-au călăuzit opera
scriitoarei, deşi au susţinut-o, ci aceste ateliere benevole i s-au adaptat autoarei
care a demonstrat tot atât de mult tact şi „nepricepere“ de discipol cât de multă
abilitate în a-şi dirija singură „evoluţia“.
Cu Vecinătatea şi cu Duminici fericite stilul confesiv „manifest“ predă locul
celui „obiectiv“ sau celui, am spune, de o subiectivitate „latentă“, cum se întâmplă în două nuvele antologice, Fetiţa şi Sînge. În aceste piese remarcabile
naratoarea este cea care relatează, dar punctul de vedere – la propriu şi la
figurat – aparţine celor două fetiţe de nouă şi zece ani. Ni se povesteşte ceea
ce ele văd. Şi naratoarea vede lumea prin ochii fetiţelor. Rămânem în registrul
mărturisirii, numai că, subliniind importanţa organelor senzoriale în contactul cu realitatea la eroinele autoarei, se merge şi mai departe încât am putea
vorbi, de data aceasta, despre confesiuni ale ochilor. Fetiţa, oarecum în felul
cum o făcea naratorul lui Blecher din Întîmplări… sau în Vizuina luminată,
nu acordă credibilitate decât unei realităţi obiective, verificabile senzorial. Aşa
cum băiatul din Întîmplări… nu putea opune rezistenţă realităţii, şi trupul firav al Fetiţei „era ca şi transparent pentru schimbul dintre fluidele exterioare
şi cele interioare“80, încât permeabilitatea „îi îndoia simţirea“81. Avem aşadar
doi „naratori“ tineri care se opun înşelăciunilor realităţii : la Blecher se verifică autenticitatea ontologică a exteriorităţii, la Hortensia Papadat-Bengescu
corespondenţa estetică între realitate şi imaginea (idealitatea) ei – „Fiindcă
livada era mai aspră de cum o văzuse de departe, se năştea atunci în ea o
dezamăgire asupra realităţii lucrului dorit“82. Deşi motivaţiunile sunt diferite,
rolul corpului şi, în sens mai larg, al biologicului şi fiziologicului în opera celor doi scriitori poate fi verificat, dacă nu altfel, prin reacţia identică a tinerilor
„naratori“ la primul contact cu realitatea : eroul lui Blecher leşină şi intră în
„crize“, tânăra eroină a Hortensiei Papadat-Bengescu ameţeşte, leşină, şi moare : „şi numai o adiere din presimţirea omenescului o nimicise“83. Omenescul
este la autoare sinonim cu societatea nedorită : „oamenii sunt vîntul şi furtuna“84. Prin felul cum abordează probleme umane „individuale“, Hortensia
Papadat-Bengescu, la fel ca şi Blecher, aparţin scriitorilor de specie universală.
Nu cu transpunerea biografiei în operă (sau chiar şi cu asta) ; ei prin particular
ajung la universal. Personajele, toate, femeile sau Fetiţele – nu întâmplător lipsa prenumelor şi folosirea majusculei – trăiesc condiţia fiinţei umane, a acelor
mirese „de argilă a livezilor universale“85.
Implozia socialului în proza Hortensiei Papadat-Bengescu va compromite
condiţiile confesiunii, iar scriitoarea, marcată de gustul armoniei, va renunţa
la „genul meu“ înainte de a-l asocia inoportun cu socialul. Într-o lume umilă

276

a provinciei, sufletul şi confesiunea nu şi-au mai putut ocroti sănătatea. Starea de graţie a confesiunii fiind aici singurătatea, a discursului „obiectiv“ va
fi societatea. Ieşind din singurătate, eroinele scriitoarei ies şi din confesiune.
Privite dintr-o perspectivă acum mai distanţată, prozele scurte din perioada începutului pot fi citite şi ele ca bucăţi dintr-un ciclu, sau ca mozaicuri
dintr-un întreg, imaginea femeii şi a „trupului sufletesc“ fiind construite în
etape. Nuvelistica Hortensiei Papadat-Bengescu, privită ca un întreg, în aspectul ei structural, se suprapune perfect, cu puţină îngăduinţă, structurii
Concertului…, tot mozaical. Numai că la nivelul de ansamblu aici s-a urmărit
construirea, evoluţia, în romane deconstruirea sufletului. Sau „funcţionarea“
sufletelor neconstruite, involuţia.
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GHEORGHE PETRUŞAN

Coordonatele concepţiei naţionale
a lui loan Slavici
În ziua de 18 ianuarie 1998 se vor
împlini 150 de ani de la naşterea lui
loan Slavici. Totuşi, comunicarea de
faţă îşi are punctul de plecare nu în
acea categorie a lucrurilor pe care
obişnuim s-o numim „omagiu” adus
unui mare scriitor şi gînditor al trecutului nostru, ci într-o curiozitate care
mă preocupă din anii studenţiei, cînd
mi-am dat seama de discrepanţa care
mi se părea că există între aprecierile extrem de pozitive ale profesorilor
mei de la Budapesta şi a cercetătorilor din Ungaria cu privire la viaţa şi
activitatea lui loan Slavici şi rezervele
românilor de „dincolo” faţă de atitudinea gînditorului transilvănean pentru poziţia pe care a adoptat-o faţă de problema naţională. Că este ceva la
mijloc, devenise pentru mine tot mai evident cînd am elaborat studiul despre
Iosif Vulcan şi revista Familia. Atunci, prin anii 1960–62, m-am izbit întîia
dată de problema „renegaţilor”. În revista Amicul şcolei din Sibiu, redactată de Visarion Roman, începe Vulcan lupta împotriva aşa-zişilor „renegaţi”,
chestiune mult discutată în epocă. Acelaşi subiect revine şi în romanul Ranele naţiunii şi în poezia Către renegaţi (1893), care este de fapt un blestem
adresat „fiinţelor necurate” şi are menirea să condamne pe „trădătorii” intereselor naţionale:
Cînd aş putea, aş scrie p-a cerului-nălţime
Cu litere neşterse, cu fulger lucitor,
Aş scrie-al vostru nume, să nu vă uite nime,
Să ştie toată lumea că furăţi trădători.
Din romanul lui Vulcan aflăm că în acea epocă, mai ales în zonele ungurene, erau mulţi „renegaţi”, „vînzători” sau „trădători” de neam. Printre ei se
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numără şi Grigore Moldovan, profesorul de limbă şi literatură română de la
universitatea maghiară din Cluj.
„Vina” lui Grigore Moldovan a fost, printre altele, că se considera un adept
al convieţuirii paşnice a celor două popoare în cadrul „Ungariei istorice”,
din care făcea parte şi Ardealul. Profesorul clujean, îndemnat de dorinţa de
a arunca o rază de lumină asupra cauzelor care au generat conflictele dintre
unguri şi români, în 1894, în cărticica Magyarok, románok, nu ezită să spună
cîteva lucruri dureroase, dar nu lipsite întru totul nici astăzi de semnificaţii.
Să-l ascultăm:
„Kijelentem, mi románok nem szeretjük és nem szerettük a magyart! Oly
reális valóság ez, amit sem elmagyarázni, sem elpalástolni nem lehet… Ami
füleinkben ez a szó „ungur” sajátosan hangzik. Jelentése: nem véred, nem vallásod, nem jóbarátod; ellentéted erkölcsben, hitben, gondolkodásban; olyan
valami, aminek szelleméből semmit sem szabad átvenni, amellyel vegyülni
vérfertőzés, bűn. Az „ungur” szóból a román fül kiérezte a fenyegetést, a bajt;
annak hallatára szívében nyilait az átélt szenvedés. Sok századnak a szenvedése, keserűsége és fájdalma összefoly ebbe a szóba. 1848-ig a jobbágyrendszernek összes kínszenvedéseit az „ungur” számlájára írtuk fel. A szenvedés
majdnem ezer esztendőn át tartott; lehet képzelni, mily hosszú lehet a számla,
mennyi sok minden lehet felírva, mennyi könny áztathatta a papírt! Mit tudtunk mi, hogy a jobbágyrendszer nem magyar találmány? Európai látkörünk
nem volt…
Hiába szabadított fel minket 1848-ban a magyar. Nem hittük, hogy új nép
álljon előttünk, új eszmékkel, új rendszerrel, egészen új világgal; hogy a szabadság igaz fáklyáját lobogtassa előttünk… mi összes szenvedéseinket az „ungur” számlájára írtuk fel, mert a nemesség magyar volt, a földesurak kiváltságaikat magyar kézből nyerték…
Ilyen csordultig megtelt pohárral a kezünkben, ilyen romlott erkölcsökkel
számoltunk le 1848-ban a magyarral… Mi 1848-ban születtünk újjá, örökre,
kár, hogy születésünkkel megöltük az édesanyát, a hazát.” (5-8. 1.)
„A két nép hosszú történetében talán ez volt (1848 n.n.) a legalkalmasabb
pillanat arra, hogy egymással örök, őszinte frigyet kössenek…, vállvetve küzdjenek az ország függetlenségének harcában egy szabad, önálló, alkotmányos
állam megteremtéséért. Ha így egyesülve győztünk volna, minő más állapotaink volnának ma?” (34. 1.)
„Elismerem, hogy ezt a helyrehozhatatlan hibát mi követtük el, s ezzel mi
vetettük meg alapjait a mai szeretetlen állapotoknak, súrlódásoknak.” (35.1.)
„A nemzetiségek nem sorakoztak fel a „szabadság” és „jogegyenlőség”
zászlaja alá, ezért a magyarság a nemzetiségek iránti megvetéssel érkezett
1867-hez, mellyel új korszak kezdődik az ország életében. Adva volt azonban a lehetőség, „hogy mindnyájan egy szívvel és egy lélekkel dolgozzunk az
álam felvirágoztatásán… Az újkor kezdetével kezdődnek azonban a hibák
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és mulasztások is, melyeknek hosszú láncolata lenyúlik a mai kormányig.”
(36.1.)
„Minket Bécs nevelt. Budapest sohasem vonzott. 1693-tól mi Bécstől nyertünk minden biztatást, Budapesttel nem volt semmi összeköttetésünk. Vérünkbe ment át az „împărat”, a „császár” fogalma, akihez a földesurak önkénye ellen gyakran panaszkodtunk, sokszor sikerrel.
A nép gyakran felkiáltott:
împărate fă dreptate,
Dacă crezi în Zeitate!
1867-ben mindennek meg kellett volna változnia. Nem a mi hibánk, hogy a
magyar állam nem lett független, s hogy az udvartartás és hadsereg a nemzetiségek útját biztosították, nyitva hagyták Bécs felé.” (10. 1.)
„Mi ’67-ben is Béccsel kacérkodtunk, Budapestet rossz talajnak tartottuk
aspirációinkra nézve, levegőjéhez tüdőnk hozzá nem szokott. A magyar törvényhozás nem vizsgálta meg ütőerőnket. Meg se fontolta, mit adhat nekünk,
mit vehet el tőlünk, mit bír el az állam szuverenitása, mit nem? S már 1868ban megalkotta a nemzetiségi törvényt…
Bár soha se alkotta volna meg! Mert ha megalkotta, meg kellett volna tartania, de nem tartotta meg.” (11. 1.)
„Növelte a szerencsétlenséget a további tapintatlanság, hogy román férfiainkat az addig elfoglalt hivatalukból a kormány felmentette; akiket tehát meg
kellett volna nyerni az új rendszernek, akik hivatva lettek volna közöttünk az
új rendszer elfogadását prédikálni, azokból csináltak ellenséget, akik aztán
gyűlöletet hirdettek minden irányban.” (13.1.)
„A magyarság, aki 1867-ben ismét ura lett hazájának, nem tudott felejteni,
fátylat borítani a múltra és a múlt hibáiból okulni, kíméletlenül felszaggatták
a heggedő sebeket, nemhogy ezek valaha begyógyuljanak. De nem okultak a
románok sem, eltávolodtak a magyarságtól, a hazától. De az úr a magyar volt,
tehát neki kellett volna tapintatosnak, óvatosnak lennie.
Elismerem, hogy a királyhágóntúli részek magyarsága egészen elüt az erdélyiektől; a nemzetiségekkel való érintkezésben tapintatosabb, türelmesebb,
szeretetreméltóbb. Meg is van az eredménye, mert ott a románság is türelmesebb, hajlékonyabb és érintkezéseiben gyöngédebb a magyarokkal szemben. A
magyar alkotmányosság iránt pedig több érzékkel bír”. (32. 1.)
În acest context politic apare, la începutul anilor 1870, pe scena luptei naţionale Ioan Slavici, Mihai Eminescu şi alţii. De altfel, acesta este anul debutului
ca jurnalist al lui Mihai Eminescu, inaugurat cu cele trei articole publicate
în Federaţiunea pestană a lui Al. Roman şi care, fiind îndreptate împotriva
ungurilor şi a dualismului austro-ungar, au avut un mare răsunet în epocă.
Ioan Slavici intră în arena politică tot în aceşti ani, fiind la curent cu disputele
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aprinse care s-au încins şi în rîndul românilor o dată cu încheierea, în 1867, a
pactului dualist austro-ungar.
Pentru intelectualitatea română de dincolo de Piatra Craiului, anularea
tradiţionalei autonomii constituţionale a Ardealului a provocat un adevărat
coşmar, constituind principala piatră de încercare a convieţuirii celor două
popoare. Principalele revendicări ale românilor din Ungaria erau în această
epocă următoarele:
1. Independenţa Transilvaniei;
2. unitatea culturală a tuturor românilor (cu un termen preferat de către
istoricii contemporani: conştientizarea ideii de naţiune culturală)-,
3. asigurarea drepturilor politice (de vot, de întemeiere a partidelor politice,
a asociaţiilor culturale etc.);
4. dreptul de folosire a limbii române în viaţa politică şi socială (în faţa
legii, în administraţie);
5. dreptul de înfiinţare şi susţinere a şcolilor confesionale şi de stat;
6. autonomia bisericii ortodoxe şi greco-catolice.
O bună parte a istoricilor români mai adaugă la aceste revendicări recunoaşterea românilor din Transilvania ca o individualitate politică, ca o
naţionalitate, ca o naţiune aparte cu drepturi egale. În această ordine de idei
vreau să fac două precizări. 1. Proiectul de împăciuire, semnat de Kossuth şi
Bălcescu, la Seghedin, în ziua de 14 iulie 1849, recunoaşte şi respectă o bună
parte a revendicărilor românilor, inclusiv acceptarea faptului că ei constituie „o naţionalitate desclinită” (în varianta franceză „un naţionali La Lé
á part”, în textul maghiar „külön népiség”), cum rezultă din textul acestui
document.

Proiect de împăciuire
1. Românii formînd o naţionalitate desclinită vor fi însemnaţi d-aci înainte
de actele publice supt numele lor de români.
2. Guvernul unguresc, dorind libera desvoltare a tuturor naţionalităţilor ce
fac parte din Ungaria, acordează garanţiile naţionale următoare:
3. Întrebuinţarea diplomatică a limbei ungureşti netrebuind a se întinde
fără numai asupra legislaţiei, a administraţiei treburilor publice şi guvernamentale şi într-atît numai încît ea este neapărat necesarie pentru menţinerea
unităţii statului Ungariei, prin urmare limba cu care se va sluji în administraţia comunităţilor va fi a majorităţii lăcuitorilor.
4. În comitate sau alte jurisdicţii esclusiv române sau mai bine acolo unde
majoritatea este de această naţie, se vor putea sluji pentru discuţii cu limba română, precum şi cu cea maghiară. Protocolul se va face asemenea cu textul în
ambele limbi. Corespondiţiile cu dieta, guvernul şi cu jurisdicţiile se vor face
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în limba maghiară, deosebit însă de corespondenţia între jurisdicţiile unde
se întrebuinţiază ambele aceste limbi. În acest ceas se va putea corespunde în
limba română.
5. În toate şcolile, acele ce ecsistă acum, precum şi acele ce statul va trebui
a întemeia în viitor pentru români, limba învăţăturii va fi limba română.
6. În casul cînd se va introduce jury sau procedura verbală în tribunalurile
de gios, principiul însemnat în art. 4-lea se va întinde asemenea la procedura
judecătorească pentru jurisdicţiile coprinse în acest articol.
7. Orice român liber va fi d-a da petiţii în limba sa proprie.
8. Românii de ritul grec vor avea aceleaşi drepturi de care şi cei de celelalte
religii se bucură în privinţa administraţiei autonome a bisericilor şi a şcolilor
lor. Ei vor fi, prin urmare, independinţi de ierarhia sîrbească şi vor putea liber
a-şi alege pe episcopii lor, a căror cap va purta numele de patriarh.
9. Se va întocmi la Ministeriul Instrucţii Publice o secţie deosebită pentru
pricinile celor de legea grecească, compusă în totalitate de români dă acest
rit.
10. Şcolile şi bisericile acestui rit se vor împărtăşi de toate foloasele ce se va
acorda la acele de orice altă religie.
11. Ca şi pîn-acum, ei vor putea în viitor să administreze însuşi fundaţiile
bisericilor şi a şcolilor lor.
12. Se va aşeza la Universitatea din Buda-Pesta o facultate teologică deosebită pentru dînşii.
13. Românii, după o notificaţie făcută mai-nainte (preliminară) şi o ordonanţă a guvernului, vor putea să se adune în fiecare an în sinoduri parţiale şi
generale pentru trebile lor de biserică şi şcoale, supt priveghierea unui comisar a guvernului.
14. În comunităţile unde limba română este mai întinsă (peste celelalte),
comanda Gardei naţionale se va face în româneşte.
15. Ei vor fi deopotrivă primiţi, ca şi ceilalţi cetăţeni, la toate dregătoriile
statului şi trecutul nu va putea niciodată a forma o stavilă în această privinţă
pentru nimeni.
16. Românii răsculaţi în contra Ungariei vor depune armele în două săptămîni după conclusia şi suscrierea acestui tratat la cea mai aproape autoritate civilă sau militară.
17. Se va acorda de guvernul Ungariei o amnestie completă şi generală pentru toţi românii compromişi în toate aceste trecute evenimente, care vor împlini condiţia stipulată în articolul precedent.
18. Românii răsculaţi, după ce vor depune armele, vor jura asupra independinţii Ungariei; cine va face acest jurămînt doă săptămîni după închierea
tratatului de împăciuire, sau care nu va depune armele pînă la termenul însemnat în art 16-a va fi exclus din amnestie.
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Este însă neapărat a adăoga întru ceea ce priveşte pe ţerani
I. Iobăgia şi toate dările feodale sunt rădicate în sensul legii cu totul, atît
pentru ţeranii „curealişli*” cît şi pentru „hurubasii**”.
II. Satele arse cu teritoriul lor care a fost al ţeranilor se va da acestora îndărăt ca să se poate aşeza fiecare în casa sa.
III. Contractele silite ce să pretinde că domnii pămîntului au smuls cu sila
de la ţerani de la recoprinderea Transilvaniei, dacă fapta se va dovedi, să se
declareze desfiinţate şi ca cînd nu s-ar făcut de loc.
(Text publicat de Cornelia Bodea în „1848 la români”, Bucureşti, 1982 II.
p. 1097 şi urm.)
Cele cuprinse în Proiectul de împăciuire apar, în esenţă, şi în proiectul de
lege cu privire la minorităţi, aprobat tot la Seghedin, la 28 iulie 1849, de către
guvernul condus de Szemere Bertalan. Luarea de poziţie a guvernului maghiar în favorarea reconcilierii cu românii şi celelalte naţionalităţi a venit prea
tîrziu şi din această cauză a rămas izolată, dar tot pe aceste principii şi drepturi (selective) se bazează şi legea naţionalităţilor din 1868, considerată de istoricii maghiari drept o cucerire unică a epocii şi respinsă de la bun început
de către reprezentanţii minorităţilor, deşi aceasta nu oferea mai puţin decît
diploma din 20 octombrie 1860 a Curţii vieneze. E adevărat că aceasta a restabilit autonomia constituţională a ţărilor şi ţinuturilor istorice ale Imperiului
habsburgic, dar nu cu scopul de a „satisface” revendicările „naţionalităţilor,
stărilor şi religiilor” sau pentru a recunoaşte românitatea din Transilvania ca
naţiune cu drepturi egale cu celelalte naţiuni regnicolare”, cum afirmă Stefania Mihăilescu (vezi Transilvania în lupta de idei, Silex, Buc. 1996, I. R 16-17),
ci, dimpotrivă, pentru a-şi reface statutul de dominaţie de dinainte de revoluţia patruzecioptistă, întreruptă de unguri pentru o scurtă perioadă. Politicienii şi istoricii români din perioada postdualistă nu au învăţat aproape nimic
din tragedia lui Avram Iancu. Că austriecii urmăreau restituirea dominaţiei
lor în Transilvania şi alte provincii ale imperiului reiese tocmai din pactul pe
care erau nevoiţi să-l încheie, în 1867, cu ungurii, în detrimentul celorlalte
naţionalităţi, spulberînd iluziile pe care naţionalităţile nemaghiare le nutreau
faţă de ei, de „împăratul” idealizat pînă la absurd. Că în acel context politic
revendicările românilor cu privire la autonomia Ardealului şi a altor ţinuturi
habsburgice constituiau doar o iluzie era un fapt destul de evident pentru
intelectualitatea mai bine informată, căutînd o soluţie trainică a problemei
naţionale. Din această grupare de gînditori făcea parte şi Ioan Slavici. Ei vedeau în pactul dualist „un rău inevitabil”, recunoscîndu-i-se meritul că timp
** denumire (în Transilvania) a iobagilor care trăim pe domenii (care aparţin
** aceleiaşi curii)
** (în Trans.) iobagi care nu aveau locuinţe proprii
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de o jumătate de secol a asigurat pacea şi progresul economic şi spiritual al
popoarelor din centrul Europei.
2. Planurile lui Aurel Popovici, de exemplu, care vizau reformarea Austro-Ungariei, transformarea ei într-o monarhie federală îşi au punctul de
plecare în adevărul că sub dominaţia unei naţiuni, într-un stat naţional, dar
poliglot, e imposibilă asigurarea egalităţii în drepturi a tuturor grupurilor etnice, că modelul francez stat-naţiune nu se poate aplica în Europa centrală şi
de sud-est. Monarhia nu era o formaţiune statală potrivită pentru asigurarea
egalităţii în drepturi a tuturor popoarelor conlocuitoare, deoarece, în ciuda
caracterului ei bicefal, se manifesta ca un stat naţional, care, vrînd-nevrînd,
tinde spre omogenizarea etniilor. De aici eforturile de a o transforma într-o
formaţiune statală federală, în care accentul se pune nu pe ideea de stat-naţional, pe naţiunea politică, ci pe naţiunea culturală. Această teorie constituie
esenţa ideologiei naţionale a lui Ioan Slavici, care evoluează de la zicala celebră
„salvarea poporului să fie legea supremă”, la ideea de unitate culturală, ca apoi
să devină „robul şi victima unor idei fixe” (P. Marcea Ioan Slavici, Timişoara,
1978, p. 9), cum ar fi, bunăoară, obstinaţiile filogermane şi filohabsburgice,
opunîndu-se, pînă la urmă, intrării României în primul război mondial pentru „întregirea” neamului alături de Antanta, fapt pentru care a fost ignorat, supus unui îndelungat şi nemilos dispreţ public, considerat „vînzător de
neam”, un fel de renegat, fenomen despre care am vorbit la începutul comunicării. Aceasta pentru că a fost un om de caracter, a spus adevărul, care, nu
o dată, se izbea de orgoliul naţional al politicienilor români de dincolo de
Carpaţi. Însuşi faptul că a îndrăznit să aibă opinii proprii, deosebite de cele
oficiale, a fost un motiv pentru a fi acuzat de atingerea imaginii României.
Ioan Slavici a suferit mult din cauza decalajului dintre civilizaţie de tip
germano-austriac şi împrejurările mizerabile din ţara balcanică. De aceea, el
a dat prioritate nu „cauzei naţionale”, ci „cauzei sociale, culturale”. Avînd o
stimă deosebită pentru civilizaţia germană, Slavici era convins să românii trebuie să se integreze în imperiul habsburgic şi nu în Regatul României pentru a
avea şansa de a se ridica din mizeria în care zăceau, unde, ca şi lui Eminescu,
„i se păreau toate putrede”. În cartea Închisorile mele (Buc. 1921) mărturiseşte:
„S-a mai întîmplat că unii dintre ţăranii veniţi de peste Carpaţi la Expoziţiune
(expoziţia de la Bucureşti, din 1906 n.n.) mîhniţi de cele ce văzuseră, au făcut
o plimbare prin satele de prin apropierea Bucureştilor. Ei s-au întors uluiţi, şi
mai unul, mai altul dintre dînşii mi-a făcut imputarea că-n coloanele Tribunei
din Sibiu şi-n ale celei din Arad i-am amăgit spunînd mereu că pentru toţi românii soarele la Bucureşti răsare. – Adevărul e – ziceau dînşii – că noi stăm în
toate privinţele mai bine decît fraţii noştri din România” (p. 350–351). Acelaşi
Slavici spunea după unirea tuturor românilor într-un singur stat: „Trăgînd pe
ici, pe colo, cu urechea, m-am încredinţat… că nu sunt puţini cei ce susţin că
în Basarabia, în Bucovina, în Ardeal, în Banat şi pe Crişuri starea românilor e
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mai bună decît în fostul regat român.” Iar mai apoi: „Stau pe gînduri, mă uit în
pregiurul meu şi nu-ndrăznesc să mă bucur de norocul cel mare, ba cîteodată
jale adîncă mă cuprinde-n faţa temerii ca nu cumva mîne ori poimîne la Chişinău, la Cernăuţi, la Braşov, la Cluj, la Oradea-Mare, la Arad, la Timişoara, ba
pînă chiar şi la Sibiu să fie cum e azi la Bucureşti. Pentru ca să mă pot bucura,
ar trebui să văd petrecîndu-se-n România Mare faptele în vederea cărora am
scris noi toţi cei ce am stăruit pentru refacerea moravurilor în România încă
nu mare.” (p. 520–521).
Concluzia lui Slavici sună în felul următor: „Sînt astăzi mai mult decît
oricînd pătruns de sîmţămîntul că am luat asupra noastră o sarcină pe care
nu sîntem în stare să o purtăm.” Iată de ce este considerat de toţi contemporanii săi un trădător. Goga scrie o poezie cu titlul Un scriitor vîndut. De cel mai
mare diletantism dă dovadă G. Călinescu cînd crede că Slavici este un „înfeudat în filo-maghiarismul lui”. Riposta lui Slavici este: „Cei mai haini duşmani
ai neamului românesc sînt cei ce îndeamnă să facem ce au făcut maghiarii şi
să nu le lăsăm cea mai deplină libertate acelora dintre concetăţenii noştri care
nu sînt români.”
Cei care vor citi nu numai nuvelele, romanul Mara, ci şi studiile istorice,
sociale, tot ce a scris, şi a scris foarte mult şi cu o rară înţelepciune şi obiectivitate despre convieţuirea naţionalităţilor, despre necesitatea „schimbării la
faţă a românilor”, îşi vor da seama că este nu numai cel mai mare prozator
al românilor din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ci şi un gînditor, un
politolog de talie europeană, ideile lui continuînd să fie extrem de actuale şi
azi. „Grija faţă de naţionalităţi”, spune Slavici, este „prima îndatorire a unei
naţii civilizate”.
Demni de umanismul primului mare scriitor şi gînditor al Ardealului putem fi numai dacă îi vom citi cărţile Lumea prin care am trecut şi Închisorile mele, tot ce a scris despre destinul românilor, cu intenţia de a-1 înţelege.
Românii din Ungaria de azi trebuie să ştie că despre trecutul lor scrierile lui
Ioan Slavici oferă cele mai multe şi obiective informaţii, chiar dacă ele nu sînt,
uneori, măgulitoare.
(Materialul a fost preluat din volumul „Simpozion”, Giula, 1998, p. 87–96.)
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