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Maria Berényi

Activitatea folcloricã desfãºuratã
de Societatea „Petru Maior”
a studenþilor români din Budapesta
Începutul secolului al XIX-lea a adus o creºtere vizibilã a numãrului românilor
transilvãneni cu studii ºi titluri academice dobîndite în ºcoli ale Apusului ºi cu
deosebire la Universitãþile din Viena ºi Budapesta. Plecaþi de pe meleagurile
natale, la vîrste fragede, cei deveniþi studenþi ai acestor universitãþi duceau cu
ei o conºtiinþã clarã ºi fermã cã aparþin spaþiului cultural, lingvistic ºi confesional
românesc. Tocmai de aceea ei se simþeau atraºi unii de alþii, se cãutau, organizau
mici manifestãri, în cadrul cãrora menþineau treazã aceastã conºtiinþã a
naþionalitãþii româneºti.1
Activitatea Societãþii „Petru Maior” nu trebuie cãutatã în procese verbale,
zice un fost membru, ci în ceea ce nu este scris în ele, fiindcã nu se putea scrie
niciodatã. Tinerii veneau din satele Transilvaniei dezorientaþi, unii dintre ei
trecuserã prin ºcoli româneºti dar cei mai mulþi erau absolvenþi ai ºcolilor
ungureºti. În ei se zbãteau douã lumi, lumea de acasã, din Transilvania, cu
limba pe care o învãþaserã de la mama, ºi lumea ºcolii, cu limba ungureascã, cu
profesorul de istorie care vorbea despre trecutul ºi viitorul unguresc, dar nu
avea cuvinte decît de milã ºi ironie pentru neamul de ciobani sãraci, care era
tolerat.
„Universitarii noºtri de la Budapesta – spune mai tîrziu Octavian Goga –
acolo în inima unei þãri strãine, plimbau cu ei la fiecare pas o psihologie
particularã bine îngrãditã faþã de orice influenþã dinafarã. Studenþi ai universitãþilor
ungureºti, strînºi laolaltã, noi, de noi, într-o numeroasã familie ... am eliminat,
consecvent otrava disolvantã a educaþiei strãine... la societatea „Petru Maior”
unde ne adunam zilnic, retraºi dupã obiceiurile ºi glumele noastre de acasã,
perpetuînd acolo departe spiritul local al Transilvaniei cu toate particularitãþile
lui”.2
Societatea „Petru Maior” a luat fiinþã în anul 1862, avînd, conform paragrafului
nr. 2 al proiectului de statut, ca obiectiv deprinderea în limba maternã prin
prelucrarea diferitelor opinii originale, imitaþiuni, traduceri ºi declamãri
deschizînd dezbaterile publice. În „Statutele” Societãþii, aprobate în 1879, în
esenþã era cuprins acelaºi obiectiv, dar definit mai lapidar: dezvoltarea în culturã,
în limba românã ºi lãþirea spiritului de colegialitate, iar prin statutele din 1897
se propunea rãspîndirea în limba românã a culturii ºi dezvoltarea spiritului
colegial. În raportul istoric general despre activitatea societãþii, se spunea cã se
poate observa cã membrii au fost cei mai excelenþi, atît în studiu cît ºi în
comportament.
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Revenind la studenþii români, care au
frecventat cursurile Universitãþii din
Budapesta, menþionãm cã printre ei
s-au aflat nume de prestigiu ale vieþii
politice ºi culturale româneºti: Enea
Hodoº, Vasile Goldiº, Valeriu Braniºte,
Virgil Oniþiu, Ilie Cristea, Ilarie Chendi,
Alexandru Ciura, Octavian Goga, Ioan
Lupaº, Ilie Minea, Nicolae Drãgan,
Onisifor Ghibu, Victor Cheresteºiu – la
Facultatea de Filosofie; Tiberiu
Bredicenu, Aurel Lazãr, Iuliu Maniu,
Aurel Vlad, Traian Vuia, Petru Groza,
Ion. I. Lapedatu º.a. – la Facultatea de
Drept; Victor Babeº, George Bilaºcu,
Marius Sturza, Sabin Manuilã – la
Facultatea de Medicinã; Ion
Agârbiceanu, Ilie Dãianu, Teodor
Octavian Goga,
Murãºanu, Alexandru Borza – la
student la Budapesta
Facultatea de Teologie.
Un fapt cu totul remarcabil a fost acela, cã cinci dintre foºtii studenþi români
ai Univesitãþii din Budapesta au devenit prim-miniºtrii ai României: Alexandru
Vaida-Voevod, Iuliu Maniu, Octavian Goga, Ilie (Miron) Cristea (el a fost ºi
primul patriarh al României) ºi dr. Petru Groza.3

Budapesta un centru important al activitãþii folclorice
în secolul al XIX-lea
În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, Budapesta a fost unul din centrele
cu activitate culturalã româneascã din Imperiul Austro-Ungar, îndreptat, cu toatã
grija, mai ales spre folclor. Aici au apãrut revistele Familia ºi ªezãtoarea,
redactate de Iosif Vulcan. Acestea au difuzat materialul folcloric trimis de
colaboratori, de la colinzi pînã la obiceiuri profane.
În climatul favorabil investigaþiilor în domeniul artei populare mai intervin ºi
alte elemente. Tinerii care au studiat la universitãþile din Budapesta au stabilit
contacte directe cu mai mulþi folcloriºti, care au activat aici. Este vorba de Atanasie
Marian Marienescu, cel dintîi folclorist ardelean. El este cel care adreseazã din
Budapesta apeluri cititorilor, mai ales preoþilor ºi învãþãtorilor, sã-i trimitã poezii
populare ºi alte culegeri folcloristice. Bineînþeles s-a adresat ºi studenþilor
îndemnîndu-i sã facã culegeri folclorice în regiunile lor natale.4
Dupã revoluþia paºoptistã, ideile de independenþã ºi de unitate naþionalã ºiau fãcut simþite prezenþa în toate domeniile. Deschiderea culturii româneºti
spre Occident a avut un rol benefic, iar cãrturarii autohtoni au descoperit cu
surprindere literatura popularã. Cel care a intuit primul adevãrata dimensiune a
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folclorului a fost Vasile Alecsandri (1821–1890), care va juca „un rol de adevãrat ctitor prin influenþa covîrºitoare în acest domeniu”. În 1852, vede lumina
tiparului broºura Poezii populare – Balade (Cântice bãtrâneºti). Aceasta conþine
doar 17 balade, printre care Mioriþa, Toma Alimoº ºi Mihu Copilul.

Membrii societãþii Petru Maior în costum popular
În ciuda dimensiunii modeste a lucrãrii ºi a prejudecãþilor cã astfel de
producþiuni promoveazã „poezia colibelor”, volumul lui Alecsandri a stîrnit
interes în mediile intelectualilor români. Astfel, Atanasie M. Marienescu (18301915) ºi-a propus sã realizeze în Transilvania „ceea ce fãcuse Alecsandri în
Moldova”, motiv pentru care cere sprijinul cãrturarilor de la sate. În 1859,
Marienescu izbuteºte sã publice, la Pesta, douã broºuri intitulate Poesia
Popularã. Balade culese ºi corese de… Doi ani mai tîrziu, lucrãrile vor fi reeditate
la Bucureºti.
„Era anul 1857 ºi în Pesta depusesem esamenele de stat. Baladele poporale
române adunate de dl. Vasile Alecsandri atunci le vãzui pentru prima datã întro broºuricã. Plãcerea ce m’a cuprins la cetirea lor, aducerea aminte cã acasã, la
Lipova, am auzit asemenea cîntece poporale despre vitejia românilor mã
îndemnarã ca sã culeg poesii poporale din pãrþile de dincoace de Carpaþi”,
mãrturisea juristul Marienescu.5
Este, dupã aprecierea lui Ovidiu Bârlea, „primul folclorist însemnat din
Ardeal”. Ca folclorist a publicat mai multe lucrãri, printre care: Poezia poporalã
(1859), Cultul pãgîn ºi creºtin... (1884), Novãceºtii (1886), Arghir ºi Ileana
Cosânzeana, toate reeditate dupã 1970 la Editura Minerva, de cãtre Eugen Blãjan,
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originar din Mica Romã a ªcolii Ardelene precum îi aratã ºi numele. Mai ales
pentru meritele sale de folclorist, a fost
primit Atanasie Marian Marienescu în
Academia Românã, cãci în rãspunsul
sãu la discursul de recepþie, V. A.
Urechia îl întâmpina cu aceste cuvinte: „Recolta d-tale este cunoscutã, ea
face titlurile d-tale de prima mânã la
onorurile zilei de azi. (...) Reprezentant al doinei ºi baladei ardelene pãºeºte salutat de noi toþi colegii d-tale”.6
Precum am amintit, în Transilvania,
un rol important în acþiunea de
culegere a folclorului l-a avut revista
Familia. Îndemnurile din paginile publicaþiei ºi-au gãsit ecou printre intelectualii din Ardeal ºi studenþii din Budapesta. Astfel, în anul 1869, maramureºeanul Simeon Botezanu (fost preºedinte al societãþii studenþeºti) a publicat
în Familia (nr. 5, p. 49-51) articolul Seara de Sânt-Vasiu în Maramureº, care
fusese citit mai întîi la Societatea Petru Maior din Budapesta.7
Un alt student, fost membru al Societãþii Petru Maior, Ioniþã Bãdescu ºi-a
trimis culegerile ºi în altã parte. Poezia popularã redatã mai jos a apãrut în
Convorbiri literare:
Pânã mi-am fost la pãrinþi
Cîntã puiu cucului
În vîrfuþu muntelui.
D-aºa cîntã de duios
De picã frunzele jos;
D-aºa cîntã de cu jele
De stã apa-n loc, nu mere.
Da’ mîndra din grai grãia:
– Taci, cucule, nu cînta
C-amu-o trecut vremea ta!
Pînã mi-am fost la pãrinþi
Datu-þi-am voie sã cînþi,
Dar de cînd m-am strãinat
Sunt sãtulã de cîntat.
Poate ºtii, cine-i cu minte,
Cã strãinul nu-i pãrinte;
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Cã mila strãinului
E ca umbra spinului
În postu Crãciunului;
Dar miluþa
La mãicuþa
E ca umbra nucului
În postu Sîmpetrului.
Pîna-m fost la maica mea
Fosta-am pui de rîndunea,
Dragã la toatã lumea.
De lucram, de nu lucram,
Tot buna maicii eram.
De cînd îs la maica lui
Nici îs pasãre, nici pui,
Nici îs dragã nimãnui.
Lucru din mînã nu-mi picã,
Tot nu-s bunã de nimicã;
De-aº lucra noaptea pã lunã
Tot ar zice cã nu-s bunã!
Da’ cucu din grai grãia:
- Aºa-þi trebe, fatã rea,
Cã la Paºti m-ai întrebat
Sã-þi dau ani de mãritat
ªi tu nu m-ai ascultat
S-aºtepþi anii ce þi-am dat.
(Convorbiri literare, 1870, nr. 2, p. 29.)

Activitatea comisiei literare a Societãþii „Petru Maior”
În cadrul societãþii a funcþionat o Comisie literarã unde se citeau „operatele”
membrilor ei, iar din 1877 ºi o Comisie critizatoare, care fãcea referate asupra
acestora. În fruntea conducerii comisiei literare au stat de-a rîndul anilor studenþii
Pavel Opriºa, Victor Oniºor, Ilarie Chendi, Octavian Goga, Ioan Lapedat ºi mulþi
alþii.
În activitatea comisiei un loc important au ocupat dezbaterile privind folclorul
românesc, problemele de limbã ºi literaturã. În cadrul seratelor literare, membrii
societãþii îºi prezentau propriile creaþii originale (nuvele, schiþe, poezii, teatru
etc.). Pe lîngã acestea avea loc prezentarea criticã a celor mai importante opere
ale scriitorilor contemporani (epica lui Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ioan
Slavici, Alexandru Vlahuþã, Ion Luca Caragiale, Anton Pann etc.). Problemele
originii ºi dezvoltãrii limbii române ºi ale literaturii universale ºi-au gãsit ecou
într-o serie de studii ºi referate. În sfîrºit, membrii asociaþiei au avut ºi serioase
preocupãri ºi pentru etnografie ºi folclor.
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Activitatea societãþii „Petru Maior” a cuprins ºi alte aspecte. Pe lîngã ºedinþele
literare sãptãmînale, o deosebitã atenþie s-a acordat ºedinþelor literare festive ºi
acelor „conveniri sociale”, baluri, serate „declamatorice”, concerte, etc. Izvorîte
din necesitatea unui contact mai strîns între membrii societãþii ºi colonia românã
din Budapesta, ºedinþele festive publice ºi balurile erau minuþios pregãtite, iar
membrii societãþii depuneau toate eforturile pentru reuºita lor.
Dacã la început publicul românesc lipsea din sala de ºedinþe, nefiind
familiarizat cu astfel de ocupaþii, cu timpul a ajuns sã aprecieze aceste acþiuni,
pentru cã erau unicele de acest gen în limba românã. Ele se soldau de obicei cu
un frumos cîºtig pentru societate, fondurile fiind destinate fie creºterii bibliotecii,
fie ajutorãrii studenþilor.8 Din presa vremii reiese cã, în 1882, printre susþinãtorii
societãþii gãsim ºi cîþiva chitighãzeni: „Lista dlui dr. G. Popovici din Kétegyháza:
Isaia Boczkó 1 fl; dr. George Popovici 1 fl; Petru Chirilescu 1 fl; Minca Chirilescu
50 cr; Ioan Ardelean 50 cr; Mihai Ardelean 50 cr; George Grósz 25 cr; S. Jovian
25 cr. Suma: 6 fl.”9
Programul ºedinþelor publice a constat obiºnuit dintr-o disertaþie (conferinþã,
declamãri de poezii, interpretãri de piese corale sau instrumentale). Înfiinþarea
corului, în 1873, ºi, mai tîrziu, a orchestrei au contribuit la îmbogãþirea
programului acestor manifestãri.
Cele mai frecvente au fost seratele muzical-literare urmate de dans. Comitetul
organizator punea de obicei aceastã manifestare sub patronajul unei personalitãþi
publice, iar audienþa la public era foarte largã.
La bal s-au jucat dansurile româneºti Ardeleana, Bãtuta ºi Cãluºerul. Mai jos
redãm douã relatãri din presa vremii despre astfel de manifestãri:
Balul român
Din 10 faur a.c. aranjat de tinerimea românã din Buda-Pesta în Hotelul „Grand”
ºi în acest an a fost una dintre dintre cele mai splendide ºi animate petreceri,
mai cu seamã din douã cauze, pentru cã de una parte astfel de petreceri române
aici sunt cele mai rare, iarã de alta scopul a fost sublim ºi mãreþ: ajutorarea junei
societãþii române de lecturã de aici „Petru Maior” ºi a fondului „Academiei române
de drepturi”. Balul s-a început la 9 ore sara „cu mersul lui Mihai eroul”. Una
adevãratã surprindere a fost, mai cu seamã pentru puþinii strãini, cari au fost de
faþã, cînd în timpul pauzei, una cununã frumoasã de tineri români, atleþi ca
brazii ºi superbi ca puii de vulturi, în frunte cu vengiosul vãtavu, intra în mijlocul
salei pompoase, îmbrãcaþi în vestminte naþionale, chiar ca strãbunii lor din
legiunea a doua Severianã, staþionatã cîndva chiar pe pãmîntul acesta: cu cioareci
ºi cãmãºi albe ca spuma Sticsului, cu sandale (opinci) ºi curele ºierpuitoare
încãrcate cu zurgãlãie, semnalatorii tactului sau netactului, cu brîu neted ºi strîns,
ºi cu tricolor naþional pe piept ºi produc, petrecuþi de muzicã, cu mult succes
jocurile strãbune „Bãtuta” ºi „Cãluºerul”. „Preamblata”, „Fuga” ºi celelalte figuri
caracteristice ºi miºcãri maestruoase ale piciorului ºi ale corpului, toate cu
fidelitate anticã, cu un tact ºi gust înãscut numai unui sînge adevãrat român. Ce
mîndrie ºi bucurie umplea inima fiecãrei spectator român! Parcã au dispãrut
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nevoile ºi durerile, cari cu puþin mai înainte apãsa sufletul! Parcã acum serbeazã
Românimea triumful....! Interesul ºi entuziasmul strãinilor, a cãror curiozitate ia strîns la un cerc mîndru, dar ºi nepenetrabil, în jurul desterilor sãltãtori, ºi-a
ajuns culmea: aplauzele numeroase ºi ovaþiunile nefinite ale publicului încîntat
ºi însufleþit au esoperat una repetire a salturilor naþionale, ºi ºi acum tot cu acel
succes, tot cu acel efect ca dintîi. S-au mai jucat „Româna”, „Cvadrilul român”,
„Ardeleana” ºi alte jocuri române, chiar ºi de strãini, cu multã plãcere ºi
frumuseþe. – La 5 dimineaþa cutreiera sala Marselesa românã intonînd banda
„Auzi buciumul cã sunã!” .Strãinii cu una experienþã mai multã, frumoasele
strãine ºi încîntãtoare, frumoase ºi plãcute, iar românii cu mîndria ºi bucuria ºi
cu un dor tainic, pentru numele ºi înaintarea Românimei ºi împlinirea cît de
curînd a scopurilor ºi aspiraþiunilor sale sublime ºi necesare, pentru cari lucra ºi
veghea, se lupta ºi suferea fiecare suflet român curat ºi nobil. Dumnezeu sã ne
ajute!
(Federaþiunea, 1872, nr.13.)
Concert
Tinerimea românã din Budapesta aranjazã un Concert ºi Seratã Etnograficã
sub patronajul Domnilor Dr. Alexandru Mocioni, Dr. Iosif Gall, George Popa de
Bãseºti, George ªerb ºi Dr. Ioan Mihali, cu concursul Doamnelor Lucia Cosma ºi
Veturia Triteanu, al Domniºoarelor Valeria Papp, Virginia Gall ºi al Domnilor
Tiberiu Brediceanu, Vasile Druma ºi Dr. Leonida Domiade în favoarea societãþii
„Petru Maior”, sîmbãtã 9 martie, 1907, în sala de la „Hotelul Royal”. Preþul de
intrare de persoanã 10 cor., de familie 20 cor. Începutul preciz la 8 oare sara.
Contribuiri benevole se primesc cu mulþãmitã la adresa dlui Dr. Teofil Tanco,
József körút 78, ºi se vor publica. Costumul naþional e bine vãzut. Dupã seratã
urmeazã dans.
(Foaia Diecezanã, 1907, nr. 8.,)

Revista manuscrisã „Rosa cu ghimpi”
Comisiei literare îi reveneau ºi sarcinile alcãtuirii unor dãri de seamã asupra
operelor din bibliotecã, stabilirii cãrþilor ce urmau a fi procurate ºi obligaþia de
a organiza concursul privind elaborarea unor teme, precum ºi premierea celor
mai reuºite. O altã atribuþie a comisiei literare a fost ºi editarea publicaþiilor
societãþii.
Necesitatea unei foi a societãþii se dezbate în mai multe rînduri în cadrul
întrunirilor ei. În anul 1877 apare primul numãr al revistei manuscrise „Rosa cu
ghimpi”, redactor fiind numit Lazãr Petrovici. Revista apare scrisã îngrijit, de
mînã ºi are un „cuprins literar ºi umoristic”.
„Cultura va salva Românimea” este deviza cu care începe programul revistei,
prezentat în numãrul 1. De revistã se ocupa un redactor ajutat de doi colaboratori,
aleºi în ºedinþele societãþii.
Cuprinsul articolelor publicate în revistã ºi mai ales temele disertaþiilor
dezbãtute în ºedinþele societãþii indicã sfera de preocupãri a studenþilor români
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de la Budapesta. Ea cuprinde teme specifice epocii, preocupãrile literare ºi
folclorice, istorice, juridice, filozofice ºi de altã naturã.10
Nu lipseau nici preocupãrile folclorice, mai firave, ce-i drept, decît erau la
societate, pentru care redacþia a manifestat interes încã în primul an de apariþie
al revistei. Consemnîndu-le, din cînd în cînd, Rosa cu ghimpi îºi îndeplinea,
astfel, unul din principalele sale rosturi: „stîrnirea iubirei cãtre literatura românã
ºi a tot ce este naþional”.
Multiple au fost împrejurãrile care au alimentat interesul pentru folclor al
tinerilor studenþi români din capitala Ungariei. Culegîndu-l ºi valorificîndu-l, ei
nu fãceau altceva decît sã continue, aici, o experienþã folcloristicã anterioarã,
dobînditã pe la societãþile de lecturã ºi la revistele manuscrise ale liceelor ºi
gimnaziilor din Transilvania, din ai cãror absolvenþi se recrutau bursierii Astrei,
ai Societãþii Transilvania ºi ai unor fundaþii particulare („Gojdu”, „ªuluþiu”, „GhibaBirta” ºi „Ramonþai”). În revistele ºi Almanahurile gimnaziale se aflã un bogat
material folcloric, cules sau studiat, între alþii, de Vasile Bologa, Sebastian Stanca,
Augustin Bunea, Simeon Botizan, Enea Hodoº, George Tulbure, deveniþi, apoi,
alãturi de Ilarie Chendi, studenþi la Budapesta, membri ai Societãþii „Petru Maior”
ºi, mai tîrziu, apreciaþi folcloriºti sau mari iubitori de literaturã popularã.
Ajunºi la Budapesta, dupã ce crescurã, „pînã la anii universitãþii, în credinþele
ºi tradiþiile strãmoºeºti”, tinerii români, pe care vitregia timpului îi mînase la
studii departe de casã, încercau sã-ºi asigure o cît mai autenticã atmosferã
româneascã, în mãsurã sã anihileze efectele unei ameninþãtoare politici de
deznaþionalizare. Tinerii se retrãgeau în încãperile sãrãcioase ale Societãþii „Petru
Maior”, punctul central al vieþii româneºti din Budapesta, unde trãiau dupã
obiceiurile de acasã. Se cîntau doine ºi colinde româneºti. Societatea a înfiinþat
un cor ºi mai tîrziu, o orchestrã proprie.
Studenþii aveau îndrumarea necesarã, bucurîndu-se de atenta povãþuire a lui
Iosif Vulcan ºi Alexandru Roman, bine cunoscuþi pentru interesul ºi simpatia pe
care au purtat-o folclorului românesc. Mai mult decît atît, ca preºedinþi ai Societãþii
„Petru Maior”, ei au facilitat publicarea mai multor materiale de folclor în chiar
Familia lui Iosif Vulcan, ceea ce va fi constituit, desigur, un stimulent pentru
studenþii români.
Stimulatoare au fost ºi relaþiile pe care studenþii români din Budapesta le-au
întreþinut cu scriitorii ºi folcloriºtii de seamã, ca: Ion Luca Caragiale, Ion Slavici,
Atanasie Marienescu, Ion Bianu, Virgil Oniþiu, Vasile Bologa etc. a cãror activitate
sau simpatie pentru folclor sînt cunoscute. Ioan Slavici i-a vizitat de multe ori.
Caragiale în drumurile sale de la Berlin la Bucureºti se oprea ºi pe la Pesta, la
„Societatea Petru Maior”, citea din scrierile sale ºi dãdea sfaturi. Iar Nicolae
Iorga, dupã ce le-a trimis mai multe din lucrãrile sale literare ºi istorice, a trecut
el însuºi pe la Budapesta, întîlnirea transformîndu-se într-o puternicã manifestaþie
patrioticã. În fine, G. Zane ºi V. A. Urechea le-au solicitat sprijinul pentru
culegerea proverbelor din Transilvania, în care scop Ilarie Chendi, preºedintele
comisiei literare a societãþii, s-a adresat, printr-un apel, studenþilor, învãþãtorilor
ºi preoþilor români.
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Pe lîngã culegerile de folclor, în rîndul studenþilor mai cãutate au fost
obiceiurile, probabil pentru cã le puteau reface din amintiri, astfel încît descrierile
de obiceiuri au constituit partea folcloricã cea mai des întîlnitã în ºedinþele
societãþii.11
Întîia pãtrundere a folclorului în Rosa cu ghimpi a datorãm medicinistului
George Crãiniceanu, unul dintre cei mai activi membri ai societãþii ºi
colaborator statornic al revistei. Contribuþia sa: Cîntecele poporale, de naturã
teoreticã, a fost sub formã de scrisoare ºi ambiþiona sã explice, pe baza unui
„experiment”, dificila problemã a procesului de creaþie al cîntecelor populare.
Scris într-o vacanþã, pe cînd autorul se afla „în locul ºi regiunea mai plãcutã,
unde-mi decurserã anii prunciei mele”, articolul debuteazã cu observaþia cã
„afarã de poeþii poporali din clasele inteligenþilor, poporul mai are încã ºi poeþi
din sînul sãu, cari, fãrã a fi studiat regulile poeziei, fac cîntece de amor, încît le
asculþi cu plãcere vie”, pentru ca apoi sã continue cu constatãrile prilejuite de
„experiment”.
Anul 1884 a înregistrat o bogatã prezenþã a folclorului în Rosa cu ghimpi,
cules ºi publicat, acum, sub auspiciile unei metode mai riguroase. Îmbunãtãþirea
i s-a datorat lui George ªandor, student la drept, ºi ea constã în transcrierea
fidelã a temelor ºi motivelor populare.
Intitulate Cîntece poporale de pe Valea Mureºului, cele 12 poezii din colecþia
lui George ªandor par a proveni din comuna sa natalã. Redacþia face cîteva
adnotãri pe marginea lor, semnalînd analogiile unora cu cele publicate de Grigore
Alexandrescu ºi Vasile Alecsandri în „Convorbiri Literare”, nr. 6, 1876.12
Poeziile lui George ªandor poetizeazã durerea pricinuitã de despãrþire, dorul
mamei dupã feciorul înstrãinat, blestemul adresat mamei, pentru cã nu ºi-a lãsat
fiica sã iubeascã pe omul cu care s-ar fi potrivit, peregrinãrile ºi cîntecul cucului,
relaþiile bade-mîndrã, compãtimirea pentru casa „unde-i nevastã frumoasã”,
aceasta fiind consideratã o adevãratã calamitate pentru bunul mers al gospodãriei.
Mai jos redãm cîteva din ele:
Cîntece poporale de pe Valea Mureºului
Culese de George ªandor, student în drept
1.
Pe la noi între hotarã
Este-un nuc cu frunzã rarã,
Se strîng cucii de prin þarã
ªi tot cîntã de s-omoarã:
Sus pe vîrful nucului
Cîntã tata cucului;
La mijlocul nucului
Cîntã puiul cucului;
Mai în jos, la rãdãcinã,
Cîntã maica cea bãtrînã
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Cu glas jalnic ºi subþire
Pentru-a noastrã despãrþire.
ª-aºa cîntã de frumos
De se lasã frunza-n jos;
ª-aºa cîntã cu durere,
De mai toatã frunza pere.
2.
Mîndrã, eu þi-am spus de-asearã,
Sã-þi scoþi ºeaua din cãmarã,
Sã mi-o pui pe prismã afarã,
S-o batã vîntul de searã,
C-am sã plec de joi la þarã,
La þara ungureascã
Sã-mi cumpãr panã domneascã,
Sã mi-o pun în pãlãrie,
Sã mã-nvãþ ºi eu a scrie,
C-am sã fac o cãrticea,
S-o trimit la maicã-mea:
De mai are vreun ficior,
Sã mi-l punã sub picior,
Sã nu-i ducã atîta dor,
Cã destul îmi duce mie,
De cînd sînt în strãinie.

3.
Frunzã verde de pe coastã
Vai º-amar de-aceea casã
Unde-i nevastã frumoasã,
Cã bãrbatul o iubeºte,
Iarba-n cîmp îi putrezeºte,
Coasa-n pod îi rugineºte,
Pãru-n cap îi cãrunþeºte
(Rosa cu ghimpi, VI, 1884, nr.1.)
4.
Cîte flori pe luncã-n sus
Toate cu badea le-am pus
ªi cînd am fost la udat
Numa una am uitat;
Numa una am greºit
ª-aceea s-o veºtejit,
Dragostea ni s-a urît,
Duºmanii s-o veselit.
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Creºteþi, flori, ºi înfloriþi,
Cã mie nu-mi trebuiþi;
Creºteþi, flori, cît gardurile,
Sã vã batã vînturile,
S-astupaþi prilazurile,
Sã rãmîie numai parii,
Sã se spînzure duºmanii.
5.
Dulce-i gura de nevastã
Ca garoafa din fereastã;
Dulce-i gura de copilã
Ca garoafa din grãdinã;
Dulce-i gura de ficior
Ca garoafa din ogor;
Dulce-i gura de bãtrîn
Ca ºi frunza de pelin;
Dulce-i gura de bãtrînã
Ca boaba de mãtrãgunã.
6.
Turturicã de pe fag
Nu mã blestema sã zac,
Cã n-am pe nime cu drag,
Mîna sã-mi punã la cap,
Sã mã-ntrebe de ce zac
ªi de ce-mi este mai drag;
Turturea de pe ogor
Nu mã blãstãma sã mor,
Cã pe nime n-am cu dor,
Sã mã-ntrebe de ce mor
ªi de ce-mi este mai dor.
(Rosa cu ghimpi, VI, 1884-1885, nr. 2.)

Aceste exemple ne-au convins, cã preocupãrile pentru folclor nu au fost
strãine de activitatea societãþii. În cadrul ei s-a manifestat interes faþã de
obiceiurile, datinile ºi folclorul poporului român. S-au strîns proverbe ºi strigãturi
ºi au fost prezentate disertaþii pe aceste teme, studenþilor ºi membrilor comunitãþii
româneºti din Budapesta. Revista manuscrisã a societãþii a mai publicat cîteva
proverbe, numeroase maxime ºi aforisme, obiceiuri de Anul Nou ºi datini
populare din Þara Oltului.
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Scrieri folclorice în revista studenþilor români Luceafãrul
A fost un timp cînd Societatea „Petru Maior” s-a ridicat la importanþa unui
factor cultural, mulþumitã generaþiei Luceafãrului, în frunte cu: Octavian Goga,
Ion Lupaº, Ion Montani, Alexandru Ciura, Sebastian Stanca, Onisifor Ghibu,
Gheorghe Tulbure, Horia P. Petrescu, G. Popp, Oct. C. Tãslãuanu etc.
Studenþii din Budapesta au hotãrît sã-ºi înfiinþeze a doua revistã. Luceafãrul a
apãrut la 1 iulie 1902 la Budapesta ºi a avut ca subtitlu „Revistã literarã”. Ieºea
de sub teascuri în zilele de 1 ºi 15 ale lunii ºi ºi-a avut redacþia ºi administraþia la
tipografia „Poporul Român”, de pe strada Vörösmarty 60/a, unde s-a ºi tipãrit.
Comitetul redacþional l-a solicitat pe Alexandru Ciura sã scrie articolul program,
care a apãrut în primul numãr:
În loc de program
Motto:
Eu nu-s decît un singur glas din satul
Pierdut în noapte...
Eu nu-s decît un sol, –eu sînt drumeþul
Grãbit, – ºi noapte înapoi mã cere...
Sunt flacãra, pe care-o poartã vîntul,
Dar trebuie sã vie cîntãreþul!
El va slãvi mãreaþa înviere
Veniþi cu toþii sã vestim cuvîntul!...
ªt. O. Iosif
Un grup de colegi mi-au încredinþat conducerea revistei, care cu numãrul de
faþã intrã în vieaþã.
Nu aº fi luat asupra-mi sarcina asta, dacã nu eram convins, cã în definitiv
colegii mei luptã pentru realisarea unui vechiu ideal al tinerimei: o revistã literarã
a tinerimei academice.
Ideea a frãmîntat ani de-a rîndul cercurile tinerimei; ici-colo vedeai
deschizîndu-se din haos conturele începutului, fãrã însã de a trece vre-odatã
pragul realisãrii.
ªi nu e mirare.
Reslãþiþi cum suntem pe la universitãþile din monarchie ºi streinãtate, prea
eram streini unii de alþii, ca sã ne putem grupa în jurul unei idei, fãrã discuþii
lungi ºi plictisitoare.
A fost deci indispensabil, ca în masa neorganisatã ºi risipitã a tinerimei, un
grup sã ia iniþiativa, convins fiind cã ceilalþi îi vor urma cu siguranþã.
Ne adresãm deci vouã, în primul plan, iubiþi colegi universitari! Primiþi revista
cu entusiasmul, cu care noi i-am dat naºtere; consideraþi-o de-a voastrã.
Consideraþi-o drept „campo santo” al tinerimii, unde se va sintetiza tot ce
avem mai bun ºi mai frumos. Micile daraveri ºi miserii zilnice sã remînã la o
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parte, în vederea idealului dãtãtor de luminã, în care ºi tinerimea trebue sã aibã
partea ei: cultura naþionalã.
Aceleaºi ne sunt bãtãile inimei, aceleaºi frãmîntãrile minþii; acelaºi ogor ne
aºteaptã, ca azi-mâne, umer la umer sã tragem mai departe brazda
strãmoºeascã...
În al doilea plan ne adresãm publicului cetitor, fãrã al cãrui sprijin, ori-cât de
entusiastã ar fi miºcarea noastrã, ea trebue sã pearã.
Ca sã tãcem despre aventul literar al tinerimei academice streine, amintim
numai cele cîteva reviste ale universitarilor unguri, cari sunt foarte bine primite
de publicul lor.
Revista noastrã, ca organ al tinerimei are menirea de a ne presenta publicului
mai de aproape, de a stabili apoi o legãturã mai strînsã între public ºi tinerime.
Interesul viu, cu care publicul nostru urmãreºte toate miºcãrile tinerimei, ne e
garanþã, cã ºi de astã datã ne va sprijini, în urmãrirea unei þinte ideale, care în
urma urmei a noastrã tuturora este.
Ne va succede?
Vom avea atunci mîngãierea înfiinþãrii unui organ, în jurul cãruia ºirele risipite
ale tinerimei noastre se vor strînge tot mai aproape ºi mai aproape; vom avea
un stimul de nobilã emulare pe teren literar. ªi odatã intraþi în valurile vieþii
publice, cînd nãmolul prozei va cerca sã nãbuºeascã în noi resturile de idealism,
revista tinerimii va fi cea mai scumpã lecturã pentru noi. Aici ne vom regãsi pe
noi înºine; cãldura ºi entuziasmul nostru de azi e cãldura ºi entuziasmul tinerimii
de mîne:
„Auch ich war Jüngling mit lockingem Haar”...
Nu ne va succede?
O ilusie mai puþin. ªi cum, Doamne, sã-þi parã aºa de rãu dupã ea, cînd ilusii
sunt aºa de multe în creerul unui tînãr!
ªi totuºi – noi am regreta mai mult ca de obicei risipirea acestei ilusii. Vedem
ºi simþim jur de jur miºcîndu-se totul. O nouã suflare de vieaþã trece de-a lungul
ogorului pãrãgãnit al culturii noastre naþionale, care nu poate sã nu fie priincioasã
ºi literaturii.
Sã fi aceasta o reculegere, o întrãmare realã înspre bine, ori numai o alucinare
a creerului tînãr, o amãgire opticã, o Fata-Morganã?...
Al. Ciura13
Apariþia baladelor populare ale lui Vasile Alecsandri a stîrnit un mare interes
ºi entuziasm pentru creaþia spiritualã a poporului. Aproape toate publicaþiile
din Transilvania ºi Ungaria reproduceau texte folclorice, descrieri de datini,
costume, interioare þãrãneºti de interes etnografic deosebit.
Interesul ºi preocupãrile pentru folclor ale Luceafãrului vin de la Familia lui
Iosif Vulcan ºi de la Tribuna de la Sibiu a lui Ion Slavici, unde creaþia spiritualã
româneascã s-a gãsit la loc de cinste. La Familia (unde publicau mulþi studenþi
de la Societatea „Petru Maior”) au apãrut mai ales balade, doine, colinde,
proverbe, poezia obiceiurilor sau numeroase aspecte etnografice (medicinã
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popularã, cosmologie, descîntece, mitologie etc.). Atenþia însã cãdea asupra
baladei populare, care va avea o influenþã deosebitã asupra poeziei culte
ardelene din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Erau preferate baladele cu
caracter eroic, în care se glorificau faptele vitejeºti ale Novãceºtilor sau ale lui
Pintea.
Dintre scriitorii care au colaborat la Luceafãrul mai ales O. Goga, I.
Agârbiceanu ºi Mihai Sadoveanu au transpus în artã elementele folclorice
naþionale. Luceferiºtii au considerat folclorul ca un sprijin în lupta lor de
emancipare socialã ºi naþionalã. În general, textele folclorice publicate în
Luceafãrul sînt mai puþine, în comparaþie cu cele din Familia sau Tribuna.
Dintre culegãtori amintim pe George Cãtanã, Enea Hodoº, V. E. Degan, Petru
Medeºan, Maria Cunþan, Virgil Caraivan, Bogdan A. Teodor, Iosif Popovici,
Gheorghe Tulbure.14
V. E. Degan publicã foarte multe culegeri. Aici vom prezenta unul din
descîntecele sale de lecuire pe care îl introduce în felul urmãtor. „Am auzit
neºte versuri foarte des citate în Veþel, pe cari copiii de mici învaþã de la mama
de odatã cu »Tatãl nostru« ºi le zic pentru sãnãtate. Ele compun mai mult o
rugãciune apocrifã decît un descîntec. Eu o voi cita-o însã aci, din motiv cã prea
seamãnã a descîntec bãbesc.”
Descîntec pentru Sãnãtate
Vineri vineria
Cu doamna Tineria1
S’o dus în cîmpu Rusalinului
Dupã noauã flori sfinte,
Noauã flori sfinte nu gãsi
ªi gãsi o seriº’ia2
Din seriº’ia se fãcu luminã
Lumineaua s’aprinsã
Maica sfîntã rîsã.
ªi zîsã:
Ferica Doamn’e va ferica
De s’ine ºtiia povestea sfintei Vineri
S’o zicã Joi sara de tri ori
ªi Vin’eri dimin’eaþa de patru ori
Cã va ven’i harchangelu Mihãilã
ªi harchangelu Gãvrilã
ªi îl va lua
ªi l-a trece
Prin pãduri
Prin mãguri
Prin mîna d’avolului
Prin ºerpi ca brazda
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Prin broaºt’e
Ca vacile
La scaun”e mari
La mese înt’inse
La fãclii aprinse
La izvor rece
Acolo or locui
ª’ior vecui
Pînã’n vecii viacului – Amin.
1=fecioara Maria
2=cearã

(Auzitã de la Solomia Haiduc, muiere în vîrstã – Veþel,
Luceafãrul, 1903, nr. 2, p. 37.)
Enea Hodoº transcrie în Luceafãrul balada popularã Gruia la-nsurat, pe
care a cules-o de la Ion Stan din Maciova (Banat). O variantã a acestei balade
a apãrut în Convorbiri literare. Ambele pornesc de la textul cunoscut Novac ºi
Corbul, aflat în colecþiile anterioare. Ideea de bazã este cãlirea pentru lupta
împotriva turcilor. În mai multe numere ale revistei Enea Hodoº culege ºi
comenteazã colinde din Banat. Cum este ºi urmãtoarea:
În sara ajunului
Vin junii Crãciunului,
Cîte patru, cîte ºepte,
Ca sã cînte la ferestre.
Cruce-n casã,
Roatã-n masã,
Boereas’ afarã iasã.
C’un cîrnaþ
ª’un colac,
Colindaºii-l bagã-n sac.
Fiu, boier, tot sãnãtos,
Sã-þi ajute ºi Hristos!
Boereasa bucuroasã,
Sã-þi ajute Maica Noastrã!
(Culeasã din Ieºelniþa,
Luceafãrul, 1904, nr. 24,
p. 405-406.)

IZVORUL

18

Enea Hodoº a fost un folclorist cunoscut. B. P. Haºdeu scria despre el: „Tot
ce s-a scris pînã acum mai nou, mai temeinic ºi mai neîncurat, se datoreazã dlui
Enea Hodoº...”
Tot din Banat, Luceafãrul reproduce poezii populare din colecþia lui Iosif
Popovici, care a fost profesor la Catedra românã de la Universitatea din
Budapesta . El ºi-a adunat textele din zona Bozovici, Bãnia, Mehadica, Orºova.
Mai jos citãm douã strofe din colecþia lui.
Din popor
De cine doru se leagã,
Nu-ºi mai poartã mintea’ntreagã
De se leagã de-o fetiþã
Nu-ºi mai cautã furchiþã;
De se leagã de-un voinic
Nu lucrã vara nimic;
De se leagã de-o nevastã
Nu-ºi mai coatã rost în casã.
(Comuna Bãnia,
Cumbria Puican, 44 ani, 1904)
Floare albã-galbinã,
Dorul tãu mã leagãnã,
Nu grãbi la mãritat
Ca floarea la scuturat.
Cã floarea mai înfloare-odatã
Dar tu nu te mai faci fatã.
(Comuna Mehadica,
Ileana Ghirgiuþa, 16 ani, 1904)
Luceafãrul, 1905, nr. 20, p. 401.)
Pentru folclorul în prozã cele mai valoroase texte au fost trimise de Ion PopReteganul, Petru, finul lui Dumnezeu15 ºi N-am ascultat de tata16. Specific
pentru poveºtile culese sau prelucrate de Ion Pop-Reteganul a fost diminuarea
fantasticului ºi accentuarea realului.
Revista Luceafãrul a publicat ºi prelucrãri din muzica popularã. Publicaþia a
manifestat un interes deosebit ºi pentru portul naþional. A publicat mai multe
reproduceri de costume româneºti, îndeosebi din Transilvania, fotografii ale
locuitorilor satelor româneºti, îmbrãcaþi de sãrbãtoare, studii despre portul
popular. Acelaºi interes etnopsihologic a fãcut ca în paginele Luceafãrului sã
aparã îndemnuri tot mai insistente de a se culege melodiile populare, „fond
naþional nesecat”, „tezaur nepreþuibil”, autentic izvor de inspiraþie pentru arta
muzicalã cultã. Între cei care au militat pentru valorificarea melodiilor populare
a fost ºi Ilarie Chendi, preºedintele comisiei literare.17
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Redactorii Luceafãrului au acordat o atenþie deosebitã tuturor culegerilor de
folclor care au apãrut în epocã. Este demn de reþinut cã primul articol semnat
de O. C. Tãslãuanu (care are cele mai mari merite în redactarea revistei) în
Luceafãrul s-a intitulat Literatura poporalã ºi a apãrut în numãrul 5 din anul
1902. În el Tãslãuanu promitea cã revista va da loc de cinste limbii ºi literaturii
poporale ºi va publica: poveºti, tradiþii, legende, anecdote, proverbe, cîntece
bãtrîneºti, haiduceºti, colinde, doine, hore, bocete, descîntece, ovaþii, ghicitori.
Cine parcurge paginile Luceafãrului îºi dã seama cã studenþii ºi redactorii

Octavian C. Tãslãuanu,
redactor la Luceafãrul

În loc de încheiere
În activitatea folcloricã desfãºuratã de Societatea „Petru Maior”, de-a lungul
celor aproape ºase decenii au fost perioade de înflorire, de bogatã activitate,
dar ºi perioade de stagnare sau chiar de regres. Activitatea societãþii, propagatã
mai ales prin intermediul „convenirilor sociale”, a bibliotecii ºi a seratelor, a
adus o contribuþie remarcabilã la viaþa culturalã a românilor din Budapesta.
Mijloacele care stãteau la îndemîna membrilor societãþii pentru activitatea lor
literar-ºtiinþificã, au fost prea reduse, iar cadrul în care s-a desfãºurat miºcarea
culturalã a studenþimii de la Budapesta a fost cam strîmt. Totuºi activitatea
studenþimii ºi-a pus amprenta asupra culturii române din Monarhie ºi a primit
un loc de frunte în istoria societãþilor studenþeºti.
Liantul comunitãþii studenþilor români care au studiat la Budapesta a fost
Societatea „Petru Maior”. „ Aceasta era vatra în jurul cãreia ne strîngeam toþi ca
albinele în jurul mãtcii. Aici ne cunoºteam, aici se legau prieteniile, aici ne
þineam la curent din ziare cu evenimentele zilei, aici se discutau problemele
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care ne interesau, aici se aduceau, se luminau ºi se recucereau cei cu sentimentul
naþional aþipit. ªi tot aici ne distram în orele libere asistînd la matchurile spirituale
ale celor mai dotaþi cu spirit de observaþie ºi uneori ai ghiduºilor mereu piºcaþi
ºi aþîþaþi de cei dornici de a-i vedea în „febrã”– scrie Axente Banciu, membru
al societãþii.18 Societatea „Petru Maior” a fost un mic ostrov românesc într-un
ocean al strãinismului, dupã cum o numea scriitorul Alexandru Ciura.
Despre anii studenþiei petrecuþi în capitala Ungariei, Octavian Goga, în
crîmpeiele sale autobiografice, îºi aminteºte astfel:
„(…) Ne gãseam atunci la Budapesta, cîþiva bãieþi de 20-30 ani ºi simþeam
penibila singurãtate moralã în care ne zbãteam în acel oraº. Eram cam 300 de
studenþi români acolo, pe malul Dunãrii, condamnaþi prin practicile de
deznaþionalizare ale statului, din care fãceam parte, sã devenim niºte ieniceri ai
culturii strãine, ca pe urmã tot noi sã asuprim poporul de unde am plecat.
Adunaþi acolo, la un moment dat, ne-am gîndit cã trebuie sã facem o revistã a
noastrã, a eminescienilor de atunci, de la Budapesta.
Crezul nostru literar se vede din însuºi titlul revistei: Luceafãrul. Acest titlu
l-am gãsit noi mai potrivit ºi înrudit cu starea noastrã sufleteascã ºi cu conºtiinþa
noastrã literarã din acele vremuri. Am fãcut mai tîrziu ºi o tipografie; ºi era
desigur interesant sã vezi în acest oraº, în aceastã capitalã, adunate mãnunchiuri
de 10-15 bãieþi, care, în subsolul unei case ungureºti, singularizaþi sufleteºte ºi
diferenþiaþi de ceea ce era în jurul lor, întocmai ca dinamitarzii, pe subt pãmânt,
lucrau la prãbuºirea imperiului austro-ungar.
Eu am pornit în literaturã de la o idee monograficã a unui sat: am crezut cã
satul reprezintã prin sine unitatea organicã a sufletului acestui popor; satul
reprezintã prin sine expresia puritãþii de rasã; sã dau deci monografia sufleteascã
a satului, cu toate frãmîntãrile lui, cu tot ce e zvîrcolire în el. ªi atunci dau un
petic de generalitate, a pars pro toto. Aºa cã primul volum, pe care eu, dintr-un
sentiment explicabil de modestie l-am intitulat Poezii, pe cînd trebuia sã poarte
titlul: Acasã, e monografia unui sat. Am luat toate figurile tipice ale satului ºi
le-am fãcut sã defileze înaintea mea. Pe acele vremuri, eram cãlãuzit de ideea
de a mã confunda cu satul.
(…) Era în intenþia mea sã fac un fel de Georgicon, în care sã se înseileze un
fel de poezie largã, a tuturor îndeletnicirilor româneºti de la þarã.
În ceea ce priveºte procesul de creaþiune, de care mã întrebaþi, natural cã e
capricios, e legat de asociaþii de idei, care nu se pot urmãri totdeauna. Dacã vã
intereseazã, vã pot spune însã geneza cîtorva poezii, pentru a vã da, cum s-ar
zice, o privire în atelierul foarte ciudat al unui suflet. (…)
(…) Poezia Oltul s-a nãscut la Budapesta ºi vã pot spune, ca un element de
curiozitate literarã, cã am scris-o înainte de a vedea Oltul. Am înjghebat-o avînd
în faþã Dunãrea ºi în spate miºcarea haoticã a unei capitale care voia sã mã
stranguleze. Subt stãpînirea acestui sentiment de protestare, în faþa apei care se
ducea la vale, au rãsãrit strofele mele.
Mai tîrziu, peste cîþiva ani, dupã ce am trecut în Regat, am ajuns la Cãlimãneºti,
într-o zi de iarnã, unde mã dusesem sã stau o lunã, pentru cã pregãteam atunci
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cartea Ne cheamã pãmîntul; atunci am vãzut Oltul de aproape, pentru întîia
oarã, ºi am stat lîngã el o lunã de zile.
Îmi aduc aminte de cãsuþa de la Cãciulata, unde stãteam adesea pe malul
Oltului. Era iarnã, Oltul îngheþat; trosnea gheaþa cînd se umflau apele, ca niºte
încheieturi care nu s-au întins de mult, mã uitam spre drumul de la Cozia ºi, de
departe, pe fondul alb de zãpadã, se desemna silueta unui popã sau cãlugãr,
care venea domol cãlare, þãcãnind în buiestrul calului. În iarna aceea, am simþit
cã e un trecut românesc, care mai vorbeºte prin poveºtile lui, ºi cã sunt realmente
în faþa tainei de familie, a misterului de leagãn al acestui popor. Atunci am
verificat aceastã poezie, silabã cu silabã, atunci vã pot spune cã mi s-a pãrut cã
am înþeles-o mai bine ºi cã simþeam cã vine de foarte departe.
Da, subiectul literar, el se plimbã, el vine cu noi, îl ducem în subconºtientul
nostru, el e un tovarãº, care din cînd în cînd înalþã capul sau dã la o parte, ca sã
fie iarãºi.”19
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Elena Rodica Colta

Desemantizarea culturii
grâului ºi a pâinii
în comunitãþile tradiþionale
româneºti
Cultivarea grâului a ocupat un loc central în existenþa societãþilor europene
tradiþionale. Vasele mari de cereale ºi primele râºniþe descoperite în aceastã
zonã dateazã din neolitic, perioadã în care „marelui carnivorism paleolitic”
începe sã i se opunã o civilizaþie a agricultorilor, consumatori de cereale1.

Vechea mitologie a grâului ºi a pâinii
Grâul
Pentru cã nu i se cunoaºte originea, grâul a fost considerat un dar al cerului,
simbolul hranei esenþiale, ce asigurã imortalitatea. Îl gãsim în toate vechile
culturi ale lumii: la egipteni ca emblemã a lui Osiris ºi ca simbol al morþii ºi
învierii sale, la greci, în misterele eleusiene închinate zeiþei Demetra, la evrei,
ca ofrandã ritualã, etc.2 La români, unde existã de asemenea o veche tradiþie a
cultivãrii grâului, au circulat odinioarã o sumã de legende despre originea acestei
plante ambivalente, pe de o parte încãrcatã cu puteri magice, pe de altã parte
alduitã de Dumnezeu.
Într-una din aceste poveºti, se zice cã, iniþial, spicul a fost la fel de mare ca ºi
paiul, ºi cã Dumnezeu, dupã ce l-a fãcut, l-a dat câinelui. Acesta însã se plictisea
pânã mânca un spic ºi atunci Dumnezeu a micºorat spicul cât sã-i încapã câinelui
în gurã.Legenda mai zice cã, atunci, când tãtarii au dat foc lanurilor de grâu ale
românilor, câinele a salvat un spic, astfel cã oamenii au putut cultiva grâul în
continuare. Într-o altã legendã se spune cã lanurile de grâu erau pãzite de un
bou mitic, care cobora de la munte spre fântâna din câmp, lua apã în gurã ºi
stropea ogoarele. În sfârºit, existã o legendã în care se spune ca grâul a luat
naºtere din bucãþile cãzute din trupul lui Iisus, în timpul rãstignirii. Ca urmare
grãuntele de grâu a devenit în tradiþia popularã unul din simbolurile vegetale
ale lui Iisus. Þãranii din unele zone ale României mai cred ºi azi cã, dacã te uiþi
mai de aproape la boabele de grâu, pe fiecare bob vezi faþa lui Iisus.
Biserica ortodoxã a preluat ideea sacralitãþii grâului ºi-l sfinþeºte cu litie în
fiecare an (procesiune religioasã la câmp). Ca dar al lui Dumnezeu fãcut oamenilor, cultivarea grâului a fost odinioarã una ritualizatã ºi încãrcatã de tabuuri.
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Însãmânþatul începea numai dupã ce oamenii vedeau pe cer Carul Mare,
lunea sau joia, în zori. Sãmânþa de grâu trebuia amestecatã cu cenuºa din vatrã
(mana strãmoºilor), iar în brazdã sau în grâu se puneau perii de porc, ca, prin
similitudine, grâul sã fie puternic ºi des ca peria.
Cel care semãna trebuia sã fie curat la haine ºi la trup, „ca sã nu se facã
tãciune în grâu”. 3 Când se semãna, într-un colþ al sacului, se lega usturoi „ca sã
nu ia strâjile mana grâului.”4 Ca grâul sã fie ferit de pãsãri, bãrbatul trebuia sã
arunce seminþele, de 3 ori, cu ochii închiºi, zicând: „Aºa sã nu vadã pãsãrile
grâul, cum nu-l vãd eu acum”.5 Tot pentru un grâu frumos, la Mãcinici (9 martie),
se împãrþeau ofrande rituale: 44 de brândoºi (colãcei cu o formã specialã) ºi 44
de pahare de vin.
În perioada seceriºului, echivalentã morþii grâului, în sate nu se fãceau
petreceri, perioada fiind una asemãnãtoare celei de doliu, „pentru ca ogoarele
sã rãmânã curate”. În sfârºit, crendinþa în existenþa unui „spirit al grâului” a
transformat seceriºul într-o activitate marcatã de numeroase practici rituale,
menite sã stimuleze puterile magice ale plantei.
Primul snop trebuia tãiat de un fecior, pe când ultimele spice nu se tãiau,
pentru ca anul viitor sã fie recoltã bunã. Aceste spice se numeau în popor „Barba
lui Dumnezeu”6. Dupã ce se încheia seceratul, se fãcea o cununã din cele mai
frumoase spice de grâu, pe care o fatã de 14 ani, împreunã cu secerãtorii, o
ducea în sat, cu alai. Cununa era udatã din belºug, pe drum, de cei care priveau,
pentru a asigura prosperitatea holdelor viitoare. Ajunºi la casa gospodarului,
cununa se atârna la grindã ºi era pãstratã pânã anul urmãtor, primãvara, când
boabele din cununã erau amestecate cu grâul, care urma sã fie semãnat, pentru
a reface ciclul vieþii.
Datoritã puterilor sale magice, grâul este prezent în toate obiceiurile
calendaristice, în care au loc acte de magie agrarã, ce vizau stimularea fertilitãþii
(Pluguºorul, Buhaiul, Drãgaicele, Cununa).
Odinioarã a fost utilizat ºi în practicile oraculare, de cunoaºtere a recoltelor
viitoare. Astfel, þãranii fãceau la sfârºitul anului calendarul de bucate. Cu 2-3
sãptãmâni înainte de Anul Nou, ei puneau într-o farfurie, grâu cu puþinã apã.
Apoi la Anul Nou se uitau sã vadã cum au crescut firele de grâu, ºi, în funcþie de
cum arãtau acestea, ºtiau cum va fi de bogat anul care vine. Asemenea practici
de cunoaºtere a recoltelor viitoare s-au performat, pânã în urmã cu 50 de ani, ºi
în satele cu populaþie româneascã din Ungaria.
Românii din Chitighaz fãceau calendarul de bucate la Anul Nou. Oamenii
puneau trei ulcele, cu gâu, cu porumb ºi cu orz. Ulcelele erau bine netezite cu
cuþitul. Dacã dimineaþa boabele erau rãsfirate era semn de an cu recolte bogate.
Cei din Bãtania obiºnuiau sã punã în mijlocul mesei de Crãciun o farfurie cu
grâu. Peste grâu se punea un colac iar în gaura din mijlocul colacului se aºeza o
lumânare. Lumânarea ardea cât timp dura masa, apoi gazda o stingea ºi, dupã
numãrul de boabe lipite de cearã, ºtia cum vor fi recoltele. Practica este atestatã
ºi în satul Otlaca-Pustã.
În satul Boianu Mare (Bihor) femeile puneau lumini aprinse pe masã în blide
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cu grâu, lãsând apoi lumânãrile în sãmânþa pentru acel an, ca prin contagiune
„ca sã creascã grâul curat ca para luminii”7.
În sfârºit, utilizarea grâului sub formã de colivã, în ceremonialul înmormântãrii
ºi în cultul morþilor, ca fierturã ritualã ºi ofrandã, este determinatã, dupã cum
remarca etnologul-preot Simion Florea Marian, la sfârºitul secolului XIX, de
capacitatea acestei seminþe de a reînvia, adicã de a învinge moartea:
„Grâul fiert însemneazã dupã învãþãturile bisericii noastre, parte moartea
naturei umane ºi parte învierea morþilor cãci zice Domnul nostru Isus Hristos:
Grãunþul de grâu ce se aruncã în pãmânt, de nu putrezeºte singur rãmâne iar
de putrezeºte multã roadã aduce." 8 Conform datinii, coliva, ce poate fi fãcutã
numai de o femeie iertatã, continuã sã se împartã ºi azi în bisericã sau în cimitir,
la înmormântãri ºi în zilele de pomenire a morþilor în toate comunitãþile româneºti
din Ungaria.
„La tãtã casa ferbe grâu în apã. Dacã n-o fost uaricine, o fert alta. Îl mânca
cu þucur. Iera care ave prune osolite, d-ale pune în grâu. Duce la besericã pã
taljer. Muieri mai cu credinþã. Gata þucurat ºi cu prune în iele”.9
„Înt-on vas îl duc la besericã. Acolo popa îl sfinþeºte ºi îl împãrþeºte la oameni.
Tãþi capãtã câte-o linguriþã. Mîncã ºi la besericã, da, duc ºi acasã dîn iel”.10
În legãturã directã cu gâul trebuie înþeleasã ºi moara satului, care ºi-a avut
propria mitologie. În tradiþia româneascã ºi balcanicã, se zice cã moara a fost
dãruitã de Dumnezeu, chiar dacã invenþia a fost fãcutã cu iscusinþa diavolului.
Ca loc binecuvântat, este un spaþiu cu puteri vindecãtoare.
Totuºi, fiindcã moara este în acelaºi timp ºi locul în care sunt ucise boabele
de grâu, imaginarul popular i-a atribuit ºi conotaþii infernale, considerând-o un
spaþiu al epifaniilor demonice. Fiind vorba de un loc malefic, morile trebuiau
amplasate la marginea aºezãrilor. Tot din aceastã cauzã, în tradiþiile populare
româneºti existã multe interdicþii ºi precauþii în legãturã cu aceasta. Astfel, era
interzis ca sã vinã la moarã copiii, femeile gravide ºi cei care ºi-au schimbat de
curând statutul social, la fel cum era interzis sã furi de la moarã ceva sau sã faci
mãmãligã.
De asemenea, în anumite momente ale anului, precum în ziua de Stretenie
(2 februarie), când se întâlneºte iarna cu vara ºi se dã o luptã între ele, oamenii
spuneau cã moara trebuie opritã,11ca nu cumva, prin inerþia ei, sã împiedice
schimbarea anotimpurilor. Conform acestei gândiri, nerespectarea interdicþiilor
atrãgea rãul sau chiar moartea.
ªi de vreme ce moara reprezinta pentru þãrani unul din locurile preferate de
spiritele de dincolo, morarul era perceput de colectivitate ca un intermediar
între oameni ºi duhuri.
De altfel, potrivit unei legende cu circulaþie în Moldova la începutul secolului
XX, morarul este cel care ar fi instituit datina pomenii.
Dincolo însã de aceastã veche simbolisticã, azi în mare parte uitatã de românii
din extremitatea vesticã a þãrii, semãnatul grâului a reprezentat o activitate
esenþialã în economia ruralã.
„Înainte fiecare avea holda lui cu grâu, am fost ºi la fãcut mãnunþi ºi la
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sãcerat. Înainte era batozã ºi fiecare … grâul se aduna la un loc ºi oamenii îºi
aduceau produsul într-un loc anume, unde era batoza … ºi era tot fãcut în
mãnunþi … acolo erau 10-11 oameni la treierat … ºi fiecare avea producþia lui
proprie … dura ºi pânã în luna august treieratul grâului, înainte, pânã n-o fost
combina. Cu tractor mergea ºi unu era sus la cuþit, se tãia snopul de grâu,
câþiva la pleavã, la paie, alþii la saci, sã ia grâul … ºi dupã un anumit timp se
mergea la moarã, într-un sat vecin, cum îi Beliu, sau unde se auzea, cã se face
fãinã mult mai bunã ºi sã nu fie prea prãjitã sau prea ars … ºi fiecare avea
producþia lui proprie, 10-20 saci de fãinã, care se depoziteazã în pod, pe cum
trebuia sã facã pâine, aºa o cobora jos ºi fiecare aveam… þân minte, am fost la
fãcut de mãnunþi, mergem toþi la muncã. Cât timp þânea fãina fãceam pâine …
semânam grâu cam pânã la un hectar. Grâul se fãcea ºi se face – în zonã – dar
oamenii acuma nu mai prea seamãnã.”12
Din aceastã perspectivã economicã, moara a fost la fel de importantã, fiindcã,
pânã sã ajungã pâine, adicã alimentul de bazã în gospodãria þãrãneascã, grâul a
trebuit mãcinat. Or, o fãinã bunã înseamnã o pâine bunã.
„Fãina o fost dã la moarã dã la ªiria. La noi la moarã la ªiria tare bunã fãinã
s-o fãcut, cât or fost morarii morari...”13

Pâinea ceremonialã
Ciclul vegetal al bobului de grâu trimite cu gândul la moarte – resurecþie,
stabilind anumite punþi de trecere între ciclul vegetal al grâului cu forma sa
finitã, pâinea, ºi ciclul vieþii umane. De la leagãn la mormânt ºi de-a lungul
întregului calendar, care marcheazã ºi reperele ciclului de viaþã vegetalã, pâinea,
ca metaforã a fiinþei umane ºi a fertilitãþii, este utilizatã în toate riturile.
Trecutã prin numeroase faze de transformare culturalã, pâinea apare în
credinþele româneºti ca o fiinþã vie. Într-adevãr, în gospodãria tradiþionalã, pâinea
trecea, de la concepere pânã la consum, printr-un întreg ciclu de viaþã. Fiecare
moment ºi gest al procesului de fabricaþie era tradus de gândirea tradiþionalã
într-un cod sexual. Este vorba despre vechiul scenariu ritual în care taina
fermentaþiei/gestaþiei se suprapun. Pe de altã parte, de la un gest la altul, ciclul
pâinii se confundã cu acela al anului agricol ritmat de anotimpuri.

Valenþele magice ale pâinii rituale / colacului
Pâinea ritualã vie14 (colacul) stabileºte legãturile dintre vii ºi morþi, dintre cer
ºi pãmânt, dintre zei ºi oameni. În tradiþia româneascã, ea este un simbol al
fertilitãþii. O gãsim prin urmare prezentã într-o serie de rituri menite sã potenþeze
recolta.
În Bucovina, odinioarã, înainte de a începe semãnatul se aºeza o pâine pe
plug sau pe prima brazdã. În Moldova se punea în coarnele boilor, la pornitul
plugului, o pâine sau un colãcel. În Dobrogea se rupea pâine sau colãcel pe
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ogor, în cornul plugului. La fel, încheierea seceratului este simbolizat tot printro pâine. Astfel, în Transilvania, la ceremonia agrarã a cununii, când alaiul
secerãtorilor intrã în casã, trebuie sã gãseascã pe masã o pâine fãcutã din grâul
nou. În Oltenia, când se cocea prima datã pâine din grâul nou se prepara un
colãcel sau o pâine, de care se lega busuioc, sporiº ºi alte flori. Aliment ritual,
acesta era scufundat în fântânã apoi dat copiilor sã-l mãnânce, în credinþa ca
astfel grâul viitor va fi spornic ºi curat. În sfârºit, la începutul aratului de toamnã,
în Moldova se dãdeau colaci sau pâine fãcutã din grâul obþinut la începutul
seceratului, darul vizând fertilitatea holdei viitoare.
Ca ofrandã ritualã, colacul este strâns legat de ciclul vieþii familiale, cu toate
momentele sale – venirea pe lume a copilului, cãsãtoria, moartea – ºi de cultul
morþilor.
Amintim pentru început Colacul miresei, rupt în unele zone de naºã deasupra
capului miresei ºi consumat în colectiv de participanþii la nuntã. Aliment sacru,
acest colac este preparat la casa miresei în condiþii de extremã curãþenie ºi
împodobit cu busuioc verde ºi alte flori colorate, legate cu fir roºu de lânã.
Odinioarã, colacul miresei a fost prezent ºi la nunþile românilor din Ungaria.
În acest sens, în trecut, când nunþile se fãceau la casã, în localitatea Micherechi,
era obiceiul ca, la casa mirelui, în faþa cortului de nuntã, pe o masã, sã se aºeze
un colac, o farfurie cu apã sfinþitã ºi busuioc. Dupã sosirea de la bisericã, mirii
trebuiau sã înconjoare de trei ori masa, timp în care o fatã arunca asupra lor grâu
ºi îi stropea cu apã sfinþitã. Apoi, o altã fatã arunca în sus colacul ºi toþi se
strãduiau sã îl prindã. Cel care îl prindea îl rupea în bucãþi dupã care era
consumat în colectiv.15
Tot în Micherechi era datina ca soacra sã o primeascã pe norã în casã cu un
colac ºi cu o sticlã de þuicã. Obiceiul îl gãsim ºi în Bãtania, unde nora era primitã
de soacrã cu un colac ºi cu douã lumânãri,16 pentru a avea o viaþã plinã de
prosperitate, în noua casã.
Trecând la Colacul de pomanã, prezent în ceremonialul înmormântãrii, acesta
era tot rotund însã tãiat în cruce, prin aplicarea unui aluat.
„La mort … când era mort în sat, sã fãcea, dã pomanã, colaci… îi fãceam noi
în acasã, cam 2-3 cuptoare, cam câþi ºtiau cã vin la pomanã.”17
Tot aici trebuiesc incluse ºi turtiþele de grâu, care se fac în Banat, dupã ce
moare cineva, pentru Prânziºor ºi Ciniºoarã sau colacii pentru vãmi.
La românii din Bãtania, „colacul” este consumat colectiv, la casa mortului,
dupã întoarcerea de la cimitir. De asemenea, dupã ce se termina masa de
pomanã, familia pune pe fereastrã o bucatã de colac ºi trei pãhãrele, cu apã, cu
þuicã ºi cu vin, pentru mort. A doua zi, familia merge la mormânt sã ducã ciosul
de pomanã (colac ºi bãuturã). De data aceasta o bucatã de colac se pune pe
cruce iar cu restul sunt serviþi cei din cimitir.18 Acest colac de pomanã îl regãsim
ºi în cultul strãmoºilor, sub forma colacului ce se dã la Moºii de Crãciun sau a
celor 40 de pâiniºoare, numite Muncenici, care se dau de pomanã la Moºii de
Paresimi.
Din grupul pâinilor care marcheazã calendarul popular cel mai important
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este Colacul de Crãciun. Rotund, sub formã de cerc plin, el reprezintã, dupã
unii etnologi, sacrificiul spiritului grâului, jertfa divinitãþii, care moare ºi renaºte,
împreunã cu timpul, la Anul Nou. De aceea bucãþi din acest colac se dãdeau
vitelor „pentru rod”.
De asemenea resturile erau pãstrate ºi utilizate, peste an, în medicina magicã,
la vindecarea vitelor bolnave de deochi sau la vindecarea oamenilor bolnavi de
stomac.19
Tot în contextul Crãciunului sunt fãcuþi ºi dãruiþi, ca platã pentru colindat,
Colacii feciorilor.
„La Crãciun fãcem colaci, punem pã o laviþã, ºi atunci fãcem câte 20-30 la
rând, le ungem cu ou ºi bãgam în cuptor, dupã ce prinde pâinea ºi pã ei nu-i
þânem… decât juma de orã, nici atâta… atunci îi scotem afarã ºi îi bãgam în
ceva… albie ºi-i acoperem ca sã sã-nmoaie ºi ei puþân. Tot din pâine erau
fãcuþi colacii. Aluatul îl rãsucem, ºi-atunce îl îndoiem în douã ºi-l rãsucem ºil fãceam roatã ºi atunci fãceam altu iarã roatã dupã el, împletiþi un pic ala din
mijloc ºi alalt de lãturi numa întins. Se fãceau pentru colindãtori, ºi pântru aia
mari ºi pentru copii, nu se fãcea diferenþã între ei.”20
Comunitãþile româneºti din Ungaria mai pãstreazã ºi ele în memorie tradiþia
Colacul de Crãciun ºi a colãceilor meniþi colindãtorilor. Aceºtia din urmã, erau
numiþi în Leta ºi Nyíradony cocuþi ºi aveau formã rotundã sau de pasãre.21 De
altfel, acest colac al colindãtorului este prezent ºi în colinzile de copii:
„Corindiþã cu codiþã,
Hoalbã uãtii la poliþã.
Vãd un colac º-un cârnaþ,
Scoalã gazdã sã ni-l daþi...”22
La origini, prepararea, urarea, primirea, ruperea ºi consumul acestora nu sunt
altceva decât secvenþe dintr-un ritual menit sã atragã belºugul. Astfel, în
mulþãmita colindãtorilor dintr-un sat din judeþul Hunedoara, simpla trimitere la
colacul ritual are, prin puterea cuvântului care ureazã, o funcþie fertilizatoare:
„Feciori, feciorii dubei
Sculaþi-vã în capetele oaselor
În talpile picioarelor
Pânã noi am colindat
Domnul gazdã bine s-o gãtat
De-o lunã, de-o sãptãmânã
Mai vârtos de astã searã.
Cu un colac de grâu curat
Câte pãsãri pe el a zburat
Câte ploi l-o ploat
Câþi nori l-o rourat
Atâtea stoguri sã dea Dumnezeu
la domnul gazdã
Atâta ºi mai mulþi.”
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În sfârºit, tot în acest grup de aluat dospit cu valenþe magice se înscrie ºi
Pâinea de soartã, care se consumã în unele zone ale României de Anul Nou ºi
de Sf. Vasile ºi în care se pune ban ºi sorþi, Colacul de Andrei, fãcut de fetele
nemãritate, pentru a-ºi afla ursitul în noaptea de Sântandrei, sau Colacul de
Sângiorz, pus de ciobani pe gãleatã, în timpul mulsului, la Sâmbra Oilor, însã
prezenþa lor nu am gãsit-o menþionatã în þinuturile vestice de locuire româneascã.

Pâinea sacrã
Pâinea albã ºi derivatele sale (colacul, paºtile, prescura) sunt în tradiþia creºtinã,
alimente spirituale, sacre. Creºtinul se roagã în fiecare zi pentru „pâinea noastrã
cea de toate zilele”. De asemenea, pâinea este unul din simbolurile esenþiale
ale lui Hristos, care spune despre sine: „Eu sunt pâinea vieþii”.
La primii creºtini frângerea pâinii reprezenta un act al comuniunii; în cadrul
tainei euharistiei, la ortodocºi, pâinea dospitã ºi vinul se prefac în trupul lui Isus
Hristos.
În acest grup de aluaturi se înscriu prescura ºi paºtile, ambele preparate la
români de prescurãriþa satului, care imprimã pe ele, înainte de a le bãga în
cuptor, cu pristolnicul, insemnele lui Isus. Datoritã acestei sacralitãþi, în tradiþia
româneascã, este un mare pãcat sã arunci, sã uiþi pe undeva sau sã calci pâinea
în picioare.

„A face pâine” – un ritual
În etnologia europeanã, hrana este un factor de identitate culturalã. Suntem
ceea ce mâncãm. Ori, în Europa, a te aºeza la masã echivaleazã cu „a împãrþi
aceeaºi pâine cu cei din jurul tãu.”
Fãcutul pâinii, aºa cum se mai practicã el în unele comunitãþi tradiþionale
româneºti, nu este strãin de o anumitã ritualisticã, din care, pentru a ieºi cum
trebuie, adicã o pâine bunã, nu lipsesc unele acte obligatorii ºi anumite interdicþii.
Obiectele folosite la prepararea pâinii (covata, lopata, cuptorul) erau odinioarã
considerate ele însele ca încãrcate cu puteri magice.
Cernerea, plãmãdirea ºi coacerea sunt activitãþi exclusiv feminine. Femeia
ºtie ce trebuie ºi când trebuie fãcut, secvenþele obligatorii de preparare a pâinii
având un evident caracter ritual.
Pâinea poate fi frãmântatã ºi pusã în cuptor numai de o femeie curatã (nu în
timpul ciclului ºi în perioada de lehuzie). Odinioarã, ea trebuia sã respecte cu
câteva zile înainte interdicþii sexuale ºi alimentare.
De copt, se coace ºi acum vinerea, zi consideratã bunã pentru aceastã
activitate. Cernutul se fãcea dimineaþa, în zori, odinioarã pe nemâncate, în tãcere,
iar frãmântatul se fãcea cu apã neînceputã. Adãugarea sãrii mãrea puterile magice
ale pâinii, fermentul – simbol al forþei vitale – învia coca. Când se cocea prima
pâine din grâu nou, aprinderea cuptorului se fãcea cu ramura de Arminden. În
mod curent cuptorul era stropit cu apã sfinþitã iar la gura lui se fãcea o cruce.
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Cuptoare din Chitighaz ºi Micherechi

30

IZVORUL

IZVORUL

31

Bãgatul pâinilor în cuptor se fãcea cu mâna dreaptã, în tãcere. Numãrul acestora
trebuia sã fie cu soþ. La scoaterea din cuptor era „spãlatã”, cu respect, apoi se
aºteaptã sã iasã ºi ultimul abur ºi abia dupã aceea se putea mânca.23
Consumul pâinii în gospodãria þãrãneascã a fost ºi el unul ritualizat, bãrbatul
fiind cel ce tãia pâinea dupã ce fãcea o cruce cu cuþitul. Pâinea este alimentul
care, conform tradiþiei trebuia consumat integral.

Pâinea cotidianã
Aceastã sumã de secvenþe îndãtinate, reprezintã, dincolo de caracterul lor
ritual, momente dintr-un proces culinar ºi implicit o activitate cotidianã în
gospodãria þãrãneascã.
Încercând sã aflu, în ce mãsurã aceastã activitate tradiþionalã se mai practicã
azi în satele româneºti din judeþul Arad ºi în cele cu populaþie româneascã din
Ungaria, am efectuat câteva cercetãri de teren în zona de munte a judeþului
Arad, unde oamenii conservã mai bine vechile tradiþii. Astfel am descoperit cã
la Mãgulicea, Vidra, Avram Iancu, adicã în satele de moþi criºeni de la poalele
Munþilor Apuseni, vechile cuptoare nu ºi-au pierdut rostul, oamenii continuând
sã facã pâinea, dupã cum au apucat din bãtrâni.
„Sã face, cum sã nu, ( ...) care-s familii mai mari, cã cu pitã cumpãratã nu
te þîi, ºi atuncia odatã pã sãptãmânã sã face. Frãmântãm, când facem cu
cumlãu, cum s-o fãcut mai dimult, mai ieste (cumlãu) cã vara sã cam strâcã
cu drojdie, ºi atunci cumlãul... îl muiem sara ºi îl fãcem aluatu di sara ºi
frãmântam dimineaþa, oricum di la opt nainte.
(Cumlãu)...sã face aluat dân pitã acritã, îl pui înt-on vas dã apã rece, îl leºi
dã azi pânã mâne ºi atuncia mâne pui douã rotiþã, uitã aºe iaca, dã cumlãu,
da sã face dân fãinã dã mãlai nu dân grâu, ºi acela pui în aluatu cela dã pitã,
ce o stat dã azi pânã mâne, îl amesteci bine, sã sã moaie, ºi atuncea îl zoleºti
cum frãmânþ pita, aºe îl zoleºti dã gros cu fãinã dã mãmãligã ca sã, când îl
strânji aºe, sã sã facã turtuþã, ºi atunci îl leºi sã sã acreascã, dupã douã oare, la
cãldurã, îl rupi rotuþã ºi îl pui pã on fund aºe ºi îl uºti la umbrã, mâne îl întorci
pã cealaltã parte sã sã uºte, ºi dupã ce s-o uscat îl iei ºi-l pui în ceva, la noi era
aºe strãicuþã, îl acãþam. Nainte sã fãce numa cu cumlãu pâinea, nu cu drojdie,
acuma s-or modernizat.
ªi atunci d-acle pui dupã cum faci pitã dã multã, 3-4 boturele... faci aluatu
aºe molcuþ, dimineaþa frãmânþ pita, ºi no acuma sã mai pune ºi puþânã drojdie
la ea... câte 6, 7 pite apu dã 2 kilograme, poate alta ºi mai bine, cã ea sã umflã,
ºi atunci le pui dupã ce o frãmânþi o pui sã sã acreascã bine, atunci sã rupe
pita ºi sã pune, cum îi dã exemplu patu cela, pui o mãsãriþã dã cânepã, atunci
o rupi pita aºe ºi o laºi iarã sã sã umfle ºi atunci o faci aºe rotuþã ºi o pui în
tãpsie rotundã ºi atuncea ea creºte în sus. Tãt cam sâmbãta sã obiºnuieºte (sã
se coacã), cã mai faci o plãcintã ºi sã coace în cuptori, faci focu, când pita-i
datã pã acrit, faci focu cu lemne, dacã pita-i mai multã baji 3 brãþurele. Cuptoru
atunci sã cunoaºte, cã-i ars, când albeºte, iel îi alb nu-i mai roºu sau negru ºi
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atunci traji jaru tãt, îl traji ºi freci cu on drâglu, îl freci pã vatra asta la cuptor
ºi ea numa atunci þâpã aºe scântei. ªi atunci, ca sã probezi, sã nu ardã pita,
iei on pic di fãninã ºi pui la mijlocu cuptorului ºi dacã fãnina sã arde, cum sã
spun, când ai aruncat-o când sã arde, atunci îi pre ars, mai leºi on pic sã sã
stâmpere. Când pui fãnina ºi ie începe sã sã roºeascã, atunci pui pita ºi ea sã
rumeneºte... douã ceasuri. Prima datã, dupã ce sã bagã pita în cuptori, atunci
sã traje jaru la gura cuptorului, sã ridicã jaru aºe cu drâgluþu acela ºi atunci sã
pune on pic dã cenuºe, ca sã nu pãtrundã focu pã iele ºi cam dupã zece, on
sfert dã ceas, rãmâne uºa dãschisã, ºi dupã aceea sã închide uºa, cã dupã aceea
ea nu mai arde, ea numa sã coace la cãldura ceea. Dupã douã ceasuri oricum
îi coaptã. Dupã ce o scoatem atunci o udãm cu o þârã dã apã pã coaje, cu o
cârpã curatã ºi atunci aºe sã rumeneºte coaja pã ea. Mai dãmult o punem în
cãmarã. Avem o scândurã pusã aºe pã pãrete ºi pãstã ie puneam mãsãriþa
aceea dã cânepã, ca sã nu batã aieru pã chiarã pã ea ºi sã sã uºte, da acuma o
bãgãm în conjelator.
Na sã ºtii cã mai ieste on obicei la noi. Când începi pita, sã face în dos la ea
aºa o cruce”24.
Coborând spre câmpie, cu toate cã oamenii recunosc cã nici o pâine nu este
ca cea de casã, azi se coace pâine tot mai rar:
„Cuptorul este fãcut de 40 de ani. Ultima pitã am fãcut-o în februarie sau
începutul lui martie. Când avem de lucru, nu mai perdem timpul, sã facem
pâine cã mai cumpãrãm… iarna avem timp mai mult, atunce facem ºi pâine.
În cuptor punem cam 3 rândurele dã lemne…cam cât îi cuptoru de mare, a
nost îi mai mare cã mere 10-11 tãvi, mai facem ºi plãcintã dospitã, cum sã
zâce la noi, cozonac ºi ºi pâine ºi câte 10 tãpsii odatã… ºi cu vecinii laolaltã
faceam. Fãina o aducem dã sara în casã, sã fie caldã, ca sã nu fie rece, atunce
cum apreciem noi aºe, fiecare câtã pîine fãcem. În cuptoru dã pitã sã face ºi
plãcinta cu stoarzã. Noi facem tãt dân aluat dã pitã... întotdeauna 2-3 stoarzã
facem dân pitã, o unjem on pic cu unsoare, atunci o lãsãm olecuþã sã sã
acreascã ºi atunci punem sãmãtiºe, sparjem on ou pã ea, ieste tãpsie aºe pãtratã,
punem câte 3 stoarzã pã o tãpsie dã asta... o baji mai dupã pitã în cuptori.25"
„Înainte nu cumpãram pâine când eram io micã, fãceam pâine continuu.
Fãcem aºa pã vatrã pâinea ºi o þânem pã lopatã ºi imediat o zvârlem în cuptor,
ca sã nu sã deie în lãturi… îl înfundãm ºi cam o orã jumate þânem pâinea.
Dupã acea o scoatem pã o masã, o acoperim, ca sã sã-nmoaie, o udãm cu un
pic dã apã ºi dupã o acoperim, sã stee aºe 3-4 ore, pânã sã rãceºte…ºi atunci
coaja de desupra sã-nmoaie. Pâinea o þânem în cãmarã, avem cum îi ºi aicea
bucãtãria de varã, avem cãmarã, pã masã sau pã poliþã cum îi zâce la noi, tot
timpul o acoperem cu o faþã de masã þesutã în rãzboi.
Folosim aluat cu drojdie ca sã dospeascã… într-un capãt dã albie, pânã la
jumãtate fãina o strãnjem grãmadã ºi atunce facem aluat cu apã cãlduþã ºi cu
drojdie ca sã dospeascã. Dar înainte fãceam un aluat din fãinã de mãlai, îl
moie ºi atunce îl punea sã se uºte. ªi cu aia fãceam pâine când nu era drojdie.
Sau mai ferbem cartofii mãrunþi ºi era ceva aºe, ca o moarã micã, cu un…
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apãsam curgea aºa, ca tãiþeii, ºi-l bãgam în pâine cartofii. Io aºa ºtiam cã-i
aluat pentru pâine din fãinã de mãlai, ca sã dospeascã pâine… ºi mama fãcea
din fãinã de mãlai cerne aºe, care era mai mãrunt, ºi o moaie cu apã cãlduþã,
ºi-l împrãºtie pe o faþã de masã, ca sã se uºte bine, ca sã steie, sã se acreascã un
pic, ca sã poatã dospi pâinea, ca drojdie.
Mai mult cocem vinerea ºi sâmbãta, ca sã fie pâine proaspãtã pã dumineca.
Tot din pitã facem ºi plãcintã cu varzã. Varza o luãm, o tãiem, o sfârâim un
pic, ºi atuncea punem ulei ... îi tare bunã. Frãmântam aparte, bãgam un pic
de drojdie, un pic de zahãr, pã el îl frãmântam înainte de a frãmânta pita, cã
zâce, cã el creºte mai în sâlã ca pita, cã di ce pui ouã în el ºi-i mai greu. Când
aprindeam focul, înainte dã aprindeam focul acea, o rupem, ca sã dospeascã
mai bine, pâinea ieºea mai repede, atunce puneam colacu cu mac, cu nucã
sau cu dulceaþã de prune. Din aluatul de pâine mai rupeam ºi fãceam langoº...
le fãceam în cuptor, le punea pã lopatã ºi le coce ºi le scote mai repede ºi
atuncea le ungea cu o jumarã dã slãninã. Era aºa ca langoºele, da un pic mai
groase. Când nu era pâinea gata pânã când coceam, era în loc de pâine”.26
Multe familii în ultimii 20 de ani s-au modernizat adicã ºi-au spart cuptoarele
de pâine, care le ocupau locul în gospodãrie, din vechea activitate rãmânând
doar amintirea:
„Pitã nu mai facem, am spart cuptoriu dã pitã. Nainte sara fãce aluatu ºi
dimineaþa frãmânta ºi bãga în cuptor. Nainte era comlãu, d-acela cu spumã
dã mãlai, cu spumã dã vin ºi croampe, îl frãmântau ca pã pitã ºi îl puneu la
uscat”27.
„Ultima datã am fãcut pitã, când s-o gãtat colectivu, în 90, cã numa dân 90
or fãcut brutãriile aºtea ºi atunci n-am mai fãcut, cã nu se gãseau drojdii”28.
Cauzele, spuse ºi nespuse sunt multiple: lipsa de timp, faptul cã nu se mai
seamãnã grâu, cã bãtrânele care fãceau de regulã pâine ºi colaci nu mai au
putere sã frãmânte iar tinerelor li se pare o activitate prea migãloasã, grea ºi
inutilã, de vreme ce existã pâine la coperativã.
Trecând frontiera în satele cu populaþie româneascã din Ungaria am întâlnit
aceeaºi situaþie. Cuptoarele au fost sparte, însã prin gospodãrie mai pot fi vãzute
câte o covatã, o drâglã.
Întrebând despre vechea utilitate a acestora, memoria celor în vârstã reface,
prin cuvânt, întregul ritual al transformãrii grâului în pâine ºi al folosirii ei în
gospodãria tradiþionalã:
„În covatã punem fãrina, câte pite vrem ºi coacem. Punem aºe coºarã dã
pitã, dã jitei ãi fãcutã. Mai nainte fãcem on pic dã aluat ºi dospascã, ºi acela
dacã-i dospit, ãl sfãrmurim aºe ºi fie mândru mânânþãl. ªi acela, când cocem
pitã, dacã sã uscã, apoi îl punem în covatã, câte pite vrem ºi cocem, atãþa
pumni dã aluat d-acela, ºi îl moiem, ºi punem listãu, zâcem noi. Dumnevoastã
nu ºtiu cum zîceþ. Punem listãu cam zece dekuri. Îl punem acolo ºi fãcem
aluat aºe cu o lingurã mãroacã, da sã fie aºe moale, numa oleacã nu ca apa.
Numa mai grosuþã olecuþã. ªi acie o lãsãm pânã dã cãtã-n zuã. Am sucuit ºi
ne sculãm la patru, la cinci ceasuri. Apoi aluatu acela ãl învârtim bine ºi
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încãlzâm apã. Punem pã tãtã pita câte-on pumn dã sare, acolo în aluatu
acela, º-apu-apoi învãluim tãtã fãrina acolo în asta, ºi mai punem apã caldã
câtã trabã. ªi fãcem aluatu, pita, ºi-l frãmântãm bine, bine, cam doauã ceasuri
dã vreme, aºe sã fie moale. Nici þapãnã, nici moale, tare, tare.
Io am început cã o trãbuit ºi-m pun on scãuãnaº lângã covatã, ºi mã sui pã
iel, cã n-am ajuns covata. Sara fãcem aluatu aista care l-am spus, punem
cracu aista ase pãstã iel, ºi-l astupãm cu o mãsãriþã. Astupãm aluatu ºi punem
o perinã dã pene pãstã ie ºi sã dospascã. Apo dup-ace dimneaþa ne punem º-o
frãmântãm, ª-apu-apoi lãsãm acole ºi dospascã. Când îi dospit bine, mai nainte
ne punem ºi ardem cuptoru. Când îi gata cuptoru dã ars, dacã pui drâgla aºe
pã ie ºi þâpã scântei, atunce-i bine cuptoru ars, ºi atunce rupem aluatu aita
care-l frãmântãm în coºeri. Dosuri d-aºte punem în coºarã ºi le astupãm bine.
Astupãm cu perinã ºi dospascã. Când îi gata dospit, îl bãgãm în cuptor. Ieste o
lopatã aºe roatã ºi cu coadã lungã. ªi punem pita, aluatu pã lopata aciie, ºi o
bãgãm acolo. Aºe ºi n-ajungã tumna laolaltã.
Faci câte gândeºti. Dacã-i mai micã familie, dacã-i mai mare, noi tã patru
pite am fãcut. Aºe dã opt kile iera câte-o pitã când iera gata coaptã. ªi zece o
fost dac-o fost mai mãroacã. Am sucuit ºi fãcem ºi aºe, on lipii am zâs. Câte
unu. Fãcem ºi lângalãu. Tãt dân aluatu aista a pitii. Îl fãcem aºe câtã o fost
lopata ºi îl îndoiem aºe la marjine, ºi punem zmântânã d-asupra. Þi sã coce ºi
pruncii mâncau dã prânz. Nu numa pruncii, ce ºi cii mari, pãrinþî. ªi bunicii.
Cã ºtii tu cã uarecândva or fost ºi strãbunii înt-o casã.
Pita trabã barem doauã ºi jumãtate dã ceasuri ºi sã coacã. Doauã sãptãmâni
ne þâne pita. Tãt tata, care iera pãrintele. Mainante când începe pita fãce cruce
pãstã ie. Cu cuþâtu, aºe o cruce. O-ncepe, apu o mâncau. Uã o prãjem. ªtii tu
cum o fost caihele în ce fãcem foc uarecândva, înt-acile fãcem foc, ºi noa,
prãjem pitã ºi o unjem. Am fert lapte ºi am bãut câte-o ulceauã dã lapte.
Mnercure ºi vinere nu sã coce pitã, c-acile ierau zâle dã post. Când iera
post, a Crãciunului, a Paºtelor, a Rusaliilor, la Sântã Mãrie, atunce n-am fãcut
nici pitã, nici am spãlat, nici am cosât. Numa am fãcut curãþenie ºi mâncare la
copii ºi ce ºtiu io.
În cãmarã, aºe pã scândurã, pã ce am avut. O astupam aºe cu on dos
d-aista, uã mãsãriþã. Numa pã poliþã. O fost bunã, s-o þânut ºi n-o avut nici on
bai. Dã cumva dãdãsubt n-o fost aºe tare bine coaptã sã mai ive câte-olecuþã
dã penezliturã, da acie o tãiem jos, ºi gata.
Dac-o fost mamã bãtrâna atunci acie o condus, ie o condus coptu dã pitã.
Fetele o fost musai ºi-nveþe cã dacã, n-o fost mãritat. Aºe zâce mama cãtã
mine: Pânã nu-i face pãtura dã aluat sã fie rotundã, pânã atunce n-ai sã te
mãriþi.
Fost-or d-acile. Aºe zâceu atunce cã-i gãzdãcoaie. ªi la acile darã nu le-o
fost aºe tare musai, c-o fost ºi mama ºi mama bãtrânã acole. O puneu su
cocotoare. Fost-o-n tãt tipu º-atunce fãtuþa me. Io aºe aº zâce cãtã tine cã io
cam dã trizãci dã ai am putut fi când încã atunce sã mai fãce. Când s-o mãritat
Marika me, în 73-74, cam aºe, încã ºi noi am avut cuptor.

IZVORUL

35

Când o murit soacra lui sorã-me încã atunce acolo, la tânã-ta sã fãce crestata
ºi cucuþãi, sã zâceu cãtã ii. Aºe colãcaºi micuþ ºi sã bãga în iei ouãzãci dã fileri.
La mort, la prunci dãdeu cucuþãi d-aiºte. Sã pune aºe douãzãci dã fileri la
mijloc ºi nu sã vadã. Aºe straiþã albã, dã tort d-aista. Era straiþã mãroacã ºi
erau 50-60 dã cucuþãi. Tãt aºe micuþ cucuþãi sã dãdeu ºi la Crãciun. Dacã
vineu la corindare le dãdeu mere, nuci ºi colãcaºi d-aiºte. Înt-on fel or fost.
Nu-l fãceu mai încornorat. Înt-on tip.
Fost-or, aºe zâcem pã ungureºte pékek. Mereu la acela care o coce ºi spune
cã doauã-tri pite am, când mi l-i vãlãli, când mi l-i coace. Acasã fãcem pita,
aluatu, ºi cu coºara le ducem acolo ºi el le bãga apoi în cuptor ºi le coce. Pune
þidula, numele pã ele. Io-am crescut în Jula. Io am dus aºe pitã la pék ºi u-o
copt. Am dus cu coºeruþa. Cu trâboanþa. Merem ºi ducem doauã pite, doauã
coºeri, erau aºe mãroace.
Pânã o fost o coaje dã pitã, n-am þâpat pitã. O þânut pita pânã-n capãt. Nu sã
strâca aºe ca amu. Amu s-ar penezli mai iute. Noa bine, poate cã nu s-ar, dacã
u-ai lãsa aºe slobodã. Gândesc io cã dîrt-ace nu s-o penezlit atunce, cã era
pusã-n tare mãsãriþã dac-o avut, legfeljebb u-o astupat olecuþã, tumna dã
ºoareci. Fost-o rând co o fost scobitã dã câte tare ºoarece. Acie u-am tãiet afarã
ºi u-am dat la câne, ºi u-am mâncat mai dãparte. Aºe cã pitã n-am þâpat. La
tãtã cãsa era ºi câne, erau porci, apu le bãgau acolo în videre la porci, ºi sã
moiem ºi apoi porcii le mâncau. Dacã era aºe dã þâpat. Dacã era aºe mai
uscatã, u-am prãjit ºi u-am curãþât ºi cojile le-am þâpat uã la câne, uã la porci.
Am avut pãmânt, l-am cultivat noi, ºi am avut grâu. ªi era aºe maºinã dã
mãcinat care ori vine acasã, ori dacã þ-ai pus grâu undeva în câmp, înt-on loc,
apu mere acolo. Erau mai multe stoguri, aºe sã zâce. Mere dã la unu la altu ºi
le mãcina. Apoi noi am adus grâu acasã. Uã am plãtit, uã am dãdut grâu.
Fost-o ºi moarã, da aice în sat la noi n-o fost moarã. Numa la ªercad, uã la
Jula, acolo mereu la moarã cu cãruþã cu cai. Puneu sacii acolo ºi aduceu cu
sacii apoi. Nu-l mãcinam tãt o datã, doi-tri saci, pã cum era familie dã mare.
Sã puneu înt-o cãmarã curatã, la gurã erau dãºtiºi ºi sã vadã fãrina. Bunã o
fost. Dac-ai bãgat drojdie, ilistãu cum zâcem acuma. Când era tãt cu beºici ºi
sã dãscãþa aluatu dã mâni. Cam doauã ceasuri dã vreme, cam atãta trãbuie sã
te ocupi cu frãmântatu.
Cocoradã, acie fãcem, da numa vara. Dân aluat dã pitã tãt aºe în cuptor.
O-ntindei aºe ca lângalãu, º-apoi punei prunele p-acolo pã ie ºi o-ndoiei pãstã
olaltã, º-apu-apoi o punei pã lopatã, º-o bãgai în cuptor. U-ai cotat când îi
coaptã, atunce u-ai scos afarã ºi u-ai dat la prunci.
Aista o fost cracu. Când faci sara aluatu. Îl faci bine, bine, bine, pânã þâpã
beºici. Apoi îl laº ºi fie aºe folyékony. Numa baji lingura acole ºi pui cracu aista
pã el, ºi pui mãsãriþa ºi perina.
Morjoucã zâcem rãmâneºte, nu ºtiu cum sã zâce ungureºte. Kenyértészta,
zâcem noi. Pânã n-ai fãcut încã pita, musai ºi faci d-acela. Uã ieste încã on fel
dã növény, a komló. Cumlãu. ªi cu acela o fãcut cândva. Noi n-am ajuns.
Adecã nu cã n-am ajuns, cã sã fãceu altele. Nu ºtiu cã cum sã face cu acela. Io
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aºe ºtiu cã pânã n-ai fãcut pitã, fãceu înt-on blid aºe mai mare. Punem fãrina
ºi apã ºi sare. Apã caldã ºi ilistãu. Acela-l fãcem bine, bine, bine, îl frãmântam
ºi îl lãsam, ºi o dospit. Când o dospit, l-am pus uã-n covatã, uã în mai mare vas,
ºi cu fãrinã îl fãcem tãt aºe ºi fie sfãrmurit. La tãtã pita punei aºe on pumn dã
morjoucã dã asta. Uã avei on vas în care-l amãsurai. Noi fãcem tã câte patru
pite º-on lipieº. Atãta o-nteput în cuptor. Da o fost cine-o fãcut mai multe pite.
Dac-o fost mai mare familie. Uã o focut ºi la sorã-sa, i-o copt pitã.
Cuptor era în casã. ªi câte doauã. Drâgla aºe era cã ºi poþi traje perneu.
Perneu du pã pitã îl ºterjeu uã cu mãturã uã cu panã dã gâscã. Dac-ai tãiet o
gâscã, ai tãiet vârvu dâ la aripã, ºi acie u-ai curãþât, ºi cu acie ºterjei. Când uai scos, pita, cu tare cârpuþã trãbuie ºtearsã ºi sã moaie coaje olecuþã ºi nu fie
aºe tare. Sã uda aºe când o scotei dân cuptor. Cu lopata o scotei, ori cu drâgla.
Nu u-ai putut prinde, c-o fost caldã. U-ai scos cu drâgla pânã la gurã, º-apuapoi ai bãgat lopata su ie ºi u-ai scos pânã afarã. Apu-apoi u-ai ºters d-asupra,
s-o zbicit oleacã, dãdãsubt u-ai ºters cu pana dã perneu. N-ai putut mãtura
dãdãsubt cuptoru, teatrã cã s-o vu aprinde. Numa cu drâgla. Cum ai putut uai chistãlit dã bine. Atunce aºe o fost cã s-o ars cuptoru. S-o mai pus ºi tulheni,
nu numa paie. ªi tulheni, ºi ciogoi. Apu acie dacã s-or ars, ai împins aºe cãtã
pãrete, la cuptor roatã d-îlontru, º-acie o fo cãldura în casã”29.
Dispariþia acestei activitãþi casnice, încãrcatã în trecut cu semnificaþii miticomagice, a avut loc lent. Procesul a fost însã unul ireversibil. La acesta a contribuit
în bunã parte civilizaþia urbanã, care a determinat deja în urmã cu aproape 200
de ani, apariþia primelor brutãrii în aceastã zonã. În perioada interbelicã, o parte
din membrii comunitãþilor rurale au început, sã ducã aluatul de pâine, frãmântat,
la brutãrii, pentru a fi copt de acestea.
Pasul urmãtor, pe calea modernizãrii, a fost schimbarea fãinii cu pâine. De
fiecare datã, însã, brutarul satului respecta vechea tehnologie de preparare a
pâinii de casã, chiar deritualizatã, cum ajunsese, dupã ce n-a mai fost pregãtitã
de femei. Noua pâine era o pâine mare, grea, cu coajã, care rezista, fãrã sã se
usuce, asemeni celei de casã, o sãptãmânã.
În sfârºit, în momentul în care acestor brutãrii li s-a cerut sã se modernizeze,
pâinea a devenit ceea ce este azi: un preparat pufos, plin de amelioratori. Ea
este perceputã ca un produs strãin satului românesc. Deºi este cumpãratã ºi
consumatã, nu mai are nimic din vechiul sens de pâine alduitã de Dumnezeu:
„...pita dã cumpãrat nu-i ca asta dã casã, cã la aceea ai vãzut cã gândeºti
cã-i înfoietã aºe, prav or ce bagã în ea, d- apoi noi nu bãgãm nimica în ea...
cumlãu ãsta la asta ajutã, cã nu sã strâcã repede.”30
„Am copt pâine ºi bunã o fost, am þânut-o douã sãptãmâni, o sãptãmânã,
cât o fost ºi tot bunã o fost ... D‘ apoi acuma iacã o þânem în dulap, numa-n
pungã, dacã o þâi douã zâle nu-i mai dã treabã, 4 zâle tãtã-i mucedã. Zâce
sorã-me: mie nu-mi trebe pitã feliatã, ca ºi la câni, asta-i pitã, ca ºi cum dai la
câni”.31

IZVORUL

37

Viorica Sava povestind despre pâine (Micherechi)

IZVORUL

38

Note
Fernand Braudel, Structurile cotidianului, I, Ed. Meridiane, Bucureºti, 1984, p. 158
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicþionar de simboluri, II, Ed. Artemis, Bucureºti, 1995,
p 114-115
03
Maria Bocºe, Grâul – finalitate ºi simbol în obiceiurile cu caracter agrar din Valea
Barcãului (Bihor), în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX, Cluj-Napoca, 1977,
p. 266
04
Inf. Gheorghe Cadar, n. 1908, satul Pãgaia (Bihor) vezi Maria Bocºe, Art.cit. p. 267.
05
Ivan Evseev, Dicþionar de magie,demonologie ºi mitologie româneascã, Ed. Amarcord,
Timiºoara, 1997, p. 168
06
Romulus Vulcãnescu, Mitologie românã, Ed. Academiei, Bucureºti, 1985, p. 555
07
Maria Bocºe, Art.cit, p. 265
08
Simion Florea Marian, Înmormântarea la români, Editura Grai ºi suflet – Cultura Naþionalã,
Buc., 1995, p. 109.
09
Inf. Silvia Kurta nãscutã Nagy în 1923 în Pocei, vezi Emilia Martin, Sãrbãtorile calendaristice
ale românilor din Ungaria, Giula, 2003 p. 122
10
Maria Anca, nãscutã Mãrcuº, în 1906 în Giula, vezi Emilia Martin, Op. cit., p. 122.
11
Ivan Evseev, Op. cit, p. 280
12
Inf. Floare Roºca, n. 1949, Hãºmaº (jud. Arad)
13
Inf. Ileana Pavel, n. 1933, ªiria (jud. Arad)
14
dospitã
15
Maria Gurzãu Czeglédi, Nunta la românii din Ungaria, Giula, 1996, p. 117
16
Ibidem, p. 121
17
Inf. Floare Roºca, n. 1949, Hãºmaº (jud. Arad)
18
Alexandru Hoþopan, Înmormântarea la românii din Bãtania, Izvorul, nr. 1/1982, Giula,
p. 10
19
Nicolae Bot, Funcþiile agrare ale colindatului, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei,
IX, Cluj-Napoca, 1977, p. 318
20
Inf.Floare Roºca, n. 1949, Hãºmaº (jud. Arad)
21
Emilia Martin, Op. cit, p. 25
22
Eva Kozma Frãtean, Tradiþia muzicalã din Micherechi, Micherechi Pagini istorico-culturale,
Giula, 2000, p. 327
23
Otilia Hedeºan, Fiºierul obiectelor rituale. 5. Pâinea, în Timisiensis, nr. 4 ,Timiºoara,
1995, p. 20
24
Inf. Viorica Neag, n. 1952, Mãgulicea (jud. Arad)
25
Inf. Floare Roºca, n. 1949, Hãºmaº (jud. Arad)
26
Inf. Floare Roºca, n. 1949, Hãºmaº
27
Inf. ªtefan Mihoc, n. 1932, Beliu (jud. Arad)
28
Inf. Ileana Pavel, n. 1933, ªiria (jud. Arad)
29
Inf. Viorica Sava, n. Gomboº, 1936, Micherechi
30
Inf. Viorica Neag, n. 1952, Mãgulicea (jud. Arad)
31
Inf. Pavel Ileana, n. 1933, ªiria (jud. Arad)
01
02

IZVORUL

39

Gheorghe Netea

Rolul dansului popular
în viaþa românilor
din Micherechi
Constituirea echipei de dansuri populare din Micherechi se leagã incontestabil
de numele lui Gheorghe Dulãu. În urma unei boli a copilãriei, Gheorghe Dulãu
a paralizat la piciorul drept ºi a învãþat din nou sã umble la vîrsta de 16 ani, cu
ajutorul unui aparat-protezã. Pînã la sfîrºitul vieþii a fost limitat în miºcare. Cu
toate acestea, stima sa pentru dansul popular, muzica, cîntecele populare ºi
cultura popularã, sentimentul datoriei, de care a dat dovadã, faþã de pãstrarea
obiceiurilor ºi tradiþiilor, sunt lucruri în care nimeni nu l-a putut întrece în
Micherechi. El a fost, în anul 1947, întemeietorul echipei de dansuri populare.
Ca organizator ºi preºedinte a Uniunii Populare a Tineretului de atunci, ºi-a dat
seama cã, fãrã „joc”, pãstrarea tradiþiilor devine nesigurã pe viitor ºi cã, astfel,
pentru apãrarea ºi promovarea valorilor culturale este nevoie de o echipã
culturalã.
Pe 20 octombrie 1947, un grup de 50–60 tineri români ºi maghiari conºtiincioºi
s-au întîlnit la ºcoala româneascã de lîngã biserica ortodoxã, pentru a pregãti
serbarea aniversãrii a 100 de ani de la revoluþia ºi lupta pentru libertate din
1848–49. Prin aceastã serbare ei doreau sã-ºi dovedeascã mîndria faþã de
înaintaºi, iar prin sfinþirea unui tricolor sã-ºi exprime stima pentru eroii cãzuþi în
lupta pentru libertate. Gheorghe Dulãu ºi tinerii adunaþi, au hotãrît ca, alãturi de
corul ºi teatrul de amatori existente atunci, sã înfiinþeze, cu patru perechi de
dansatori, ºi formaþia folcloricã a românilor din Micherechi. Membrii acestei
formaþii au fost cei care, mai tîrziu, au luptat pentru pãstrarea tradiþiilor româneºti.
Cei prezenþi au primit aceastã decizie ºi hotãrîre cu bucurie ºi aplauze. În felul
acesta a luat fiinþã un colectiv, care îºi propunea sã activeze împreunã pentru
interese comune.
În urma constituirii echipei de dansatori, au început repetiþiile pentru punerea
în scenã a dansurilor din Micherechi ºi învãþarea unor dansuri româneºti. Primul
instructor al formaþiei a fost Marius Turcu, profesorul ºcolii generale venit din
România, care a ajutat la întemeierea formaþiei de dansuri, fiind vrãjit de
minunatul „ardelenescu” ºi „mînînþãlu” din Micherechi, jucate pe vremuri la
„jocul” de pe strada numitã Bujac. Tinerii, dansatori, coriºti ºi actori, nu au debutat,
aºa cum ºi-au închipuit, pe 15 martie 1948, ci cu o sãptãmînã înainte, în 8
martie. Reuºita echipei nu a rãmas neobservatã, vestea rãspîndindu-se foarte
repede, mai ales în cercul românilor din Ungaria. Nu au trecut nici mãcar douã
sãptãmîni ºi echipa de dansuri a fost invitatã la Giula, pentru a-i desfãta pe
consilierii ºi oaspeþii invitaþi la înfiinþarea Uniunii Democratice a Românilor din
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Prima formaþie folcloricã a românilor din Micherechi

Dansatori din Micherechi în anii 1950
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Ungaria. În acelaºi an, echipa a mai avut un mare succes la Berettyóújfalu, în
judeþul Hajdú-Bihar, dupã care a fost invitatã la Debrecen ºi Budapesta. Natural,
s-ar putea enumera mai departe nenumãratele spectacole, la care a participat
echipa de dansatori din Micherechi, atît în þarã cît ºi peste hotare, la festivalurile
de folclor, dar o sã amintesc doar cîteva din acestea, de care echipa este foarte
mîndrã:
– participarea, în 1958, la filmul lui Szabó Pál ºi Máriássy Félix,
„Contrabandiºtii”.
– participarea, în 1988, la concursul naþional „Cine ce ºtie?”, unde formaþia
din Micherechi ajunge pînã în semifinalã.
– în 1989, pentru reuºitele din anii precedenþi ºi mulþumitã sprijinului acordat
de Vásárhelyi László, dansatorii ajung sã ia parte la Festivalul Internaþional de
Folclor din „Palma de Mallorca”.
– participarea la concursul „Cine ce ºtie?” din 1993, care a adus echipei cele
mai mari succese, ea ajungînd în finalã, clasîndu-se pe locul doi, dupã formaþia
„Nyírség”.
– participarea, în 1995, alãturi de formaþia de dansuri „Balassi” ºi Asociaþia
de Artã Popularã din judeþul Bichiº, la Festivalul Internaþional de la Montoire,
Franþa.
Mulþumitã atîtor ani de muncã plinã de succese, echipa, dansatorii ºi muzicanþii
români din Micherechi, au devenit cunoscuþi atît pe plan naþional cît ºi peste
hotare. Locuitorii din Micherechi, iubitorii de folclor, acei sute ºi sute de dansatori
ºi formaþiile în care au dansat, a cãror repertoriu a inclus ºi dansurile din
Micherechi, au ajutat ca dansurile micherecheneºti sã fie cunoscute din Japonia
pînã în Brazilia. Gheorghe Nistor ºi Teodor Covaci, ambii maeºtri ai artei
populare, cultivatori ºi promotori ai dansurilor ºi muzicii populare din Micherechi,
au ajuns sã fie nedespãrþiþi de acestea. În 1987 amîndoi au plecat dintre noi, la
doar o sãptãmînã diferenþã. Dupã moartea lui Gheorghe Nistor, echipa de dansuri
a început sã-i poarte numele în vreme ce orchestra a pãstrat numele lui Covaci.
În ultimele ºase decenii, munca formaþiei a fost îndrumatã de Marius Turcu,
Gheorghe Dulãu, Ioan Ruja, Gheorghe Netea, Vasile Papp ºi Gheorghe Berényi.
În prezent, conducãtorul formaþiei, coregraful ºi primaºul orchestrei este Patyi
Zoltán. Repertoriul formaþiei este alcãtuit din cîntece ºi dansuri din Micherechi
ºi Bihor. Orchestra este compusã din Patyi Zoltán ºi Ioan Covaci, nepotul lui
Teodor Covaci ºi Vasile Papp. În cele ºase decenii de activitate a formaþiei,
susþinãtorii acesteia ºi-au amintit de mai multe ori de reuºitele echipei. Au
sãrbãtorit aniversarea a zece, douãzeci, treizeci, patruzeci, cincizeci ºi ºaizeci
de ani de la înfiinþare. Cu ocazia împlinirii a zece ani de la moarte, au comemorat
ºi au cinstit amintirea activitãþii celor doi pãstrãtori de tradiþii micherechene,
Gheorghe Nistor ºi Teodor Covaci. În septembrie 2004, Consiliului local
Micherechi ºi Coaliþia Românilor din Ungaria au dezvelit, la Cãminul Cultural
din localitate, o placã comemorativã în amintirea celor doi maeºtrii ai artei
populare, ca respect pentru activitatea neobositã ºi pentru promovarea
moºtenirii culturale, a dansului ºi cîntecului popular.
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Acestea au fost cele mai importante evenimente la care, alãturi de conducãtorii
localitãþii, au participat, au þinut conferinþe, au vorbit sau pur ºi simplu au fost
prezenþi susþinãtorii ºi foarte mulþi invitaþi, culegãtori de folclor, cercetãtori de
cîntece populare. Din numeroasele evocãri aº dori sã citez cîteva rînduri,
folosindu-mã de cartea lui Felföldi László ºi Gombos András, intitulatã „Gheorghe
Nistor meºter al artei populare”, care a fost editatã la împlinirea a 10 ani de la
trecerea în veºnicie a acestuia.

Gheorghe Nistor ºi Teodor Covaci,
maeºtrii ai artei populare
„Oare s-ar fi gîndit strãmoºii din secolul al 18-lea, cînd pentru un viitor mai
frumos au pãrãsit pãmîntul natal, din codrii bihoreni, pentru ca aici sã aleagã
o nouã casã în cîmpia nelocuitã, ca mai tîrziu strã-strãnepoþii lor sã
rãspîndeascã prin þarã ºi prin întreaga lume, numele micului sat Micherechi?...
Acest fapt, azi, la peste 200 de ani de atunci, vi-l datorãm vouã strãmoºi din
depãrtãri, pentru munca ºi sudorile zilnice.
Succesul dansurilor ºi cîntecelor din Micherechi este rodul luptelor,
supãrãrilor, bucuriilor ºi gîndurilor voastre bune. Adevãraþii ani ai echipei
pãstrãtorilor de tradiþii din Micherechi ºi ieºirile în faþa publicului din þarã la
începutul anilor cincizeci s-a întîmplat prin participarea la un concurs cultural
internaþional. În perioada de timp urmãtoare conducãtorul ºi îndrumãtorul
echipei a fost Gheorghe Dulãu. Nu am uitat nici de munca lui de sacrificiu.”
(Born Miklós: Din amintirile lui Gheorghe Nistor, emisiune comemorativã, 30
ianuarie 1988.)
„Într-o dimineaþã am pornit motorul de servici Panonia, ºi am pornit spre
Micherechi, spre casa lui Gheorghe Dulãu. De altfel Martin György, pe el l-a
numit ca atotºtiutorul din Micherechi. Cu Gheorghe Dulãu m-am întîlnit în
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timpul serviciului la cîntarul satului. Gheorghe Dulãu mi-a povestit despre toþi
aceia care au dansat ºi s-au ocupat de muzicã în Micherechi. Abia puteam sãmi fac notiþe aºa ieºeau din el numele ºi adresele. A avut dreptate domnul
Martin, el a fost o mare valoare în ceea ce priveºte pãstrarea tradiþiilor din
Micherechi...” (Nagy Albert: Întîlnire cu soþii Nistor din Micherechi, ianuarie
1998, MTA Akt 1448)
„Molnár István conducãtorul artistic al formaþiei SZOT a chemat la Budapesta
Echipa Folcloricã din Micherechi, la Casa de Culturã Csili a formaþiei artistice
SZOT, din Pesterzsébet. Atunci ºi aici au început contactele mele cu dansurile
româneºti din Ungaria. Gheorghe Dulãu era atunci conducãtorul formaþiei.
Prezentarea vãzutã la ei am admirat-o, pentru cã ei ne-au arãtat în sala de
repetiþii arta lor popularã vie... Cu Martin György am umblat prin sate ºi am
fãcut cunoºtinþã cu tradiþiile populare, dar aºa adîncã impresie ca întîlnirea cu
micherechenii nu mi-a lãsat-o niciunde. Acest lucru s-a datorat faptului cã
pînã atunci tradiþia dansului popular în Micherechi a fost nealteratã, la fel
muzica popularã ºi dansurile din cadrul acestuia... Am considerat cã prima
mea sarcinã trebuie sã fie învãþarea dansurilor româneºti din Micherechi. Pentru
aceasta am avut ca ajutor pe Gheorghe Dulãu, care m-a dus sã particip la
repetiþiile de dans ale echipei ºi la «joc». În ansamblul artistic SZOT am fost
primul dansator, ºi totuºi însuºirea dansurilor româneºti din Micherechi nu a
fost o sarcinã uºoarã pentru mine... Din dansurile învãþate de la bace Gheorghe
Nistor ºi de la alþi micherecheni am întocmit mai multe coregrafii... Ansamblul
Popular Naþional a pus în scenã «feciorescu din Micherechi», coregrafie care,
atît acasã cît ºi în multe þãri din lume, s-a bucurat de recunoaºterea publicului...
Aceastã coregrafie au cerut-o în 1995 tinerii din Tokyo ºi din Kyoto. În 1997 ºi
formaþia de dansuri Pántlika a dansat feciorescul din Micherechi pe scena din
Sao Paulo, America de Sud… În 1998 într-un turneu în SUA, mai precis în
Texas, tinerii din Austin mi-au cerut sã-i învãþ dansuri din Micherechi.” (Tímár
Sándor: Amintiri despre Gheorghe Nistor, Budapesta, ianuarie 1998. MTA Akt
1449)
„Dansurile româneºti din Ungaria, printre care ºi cele din Micherechi au
jucat un rol important în pornirea miºcãrii muzicale ºi a manifestãrilor de
«joc» la începutul anilor ºaptezeci... Micherechiul face parte dintre localitãþile
din Ungaria, care ºi-au pierdut tradiþia în pragul noului curent folcloric
orãºenesc din 1970. Prin anii optzeci Gheorghe Nistor a rãmas singurul în sat,
care a fost în stare ºi a susþinut prezentarea ºi promovarea bogatei tradiþii a
dansului. Toate acestea s-au datorat schimbãrii vieþii þãrãneºti. Gheorghe Nistor
a meditat cu amãrãciune la cele întîmplate, ºi a dorit sã-i ajute pe tineri, ca pe
lîngã dansurile moderne, sã respecte ºi dansurile lor tradiþionale din Micherechi,
pe care, cu ajutorul sãu le-a reînvãþat ºi le-a transmis urmãtoarelor generaþii
Gheorghe Netea, Gheorghe Berényi ºi Patyi Zoltán.” (Felföldi László: În memoria
lui Gheorghe Nistor.)
„Aproape toþi tinerii de la «jocurile» din întreaga þarã au dansat frumoasele
dansuri clasice ale lui bace Gheorghe. ªi acuma este un prestigiu dacã cineva
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ºtie sã danseze ca la Micherechi!” (Vásárhelyi László: Gheorghe Nistor, Cuvintele
dansului – Despre lucrurile noastre comune, decembrie 1987)
În mare, am ales cîteva citate, care pot legitima atît pãrerea mea cît ºi a altora,
cã dansurile din Micherechi nu ar fi aºa de cunoscute în toatã lumea, dacã în
acea zi de toamnã Gheorghe Dulãu ºi prietenii sãi nu ar fi decis înfiinþarea
acestei formaþii culturale.
Pierderea identitãþii românilor din Micherechi, a început sã se simtã tot mai
mult de la mijlocul secolului trecut încoace. Acest lucru este demonstrat de
pierderea tot mai avansatã a limbii materne ºi de folosirea tot mai mult a limbii
maghiare în locul limbii române. Dar aceastã pierdere a identitãþii se poate
observa ºi în neatenþia acordatã sãrbãtorilor româneºti ºi în tendinþa de preluare
a unor obiceiuri ºi sãrbãtori ale populaþiei majoritare. S-a pierdut practic o comoarã
folcloricã de mare valoare, care nu era doar o comoarã a românilor din Micherechi
ºi din Ungaria, ci o comoarã a întregii þãri ºi nu în ultimul rînd a Europei. Este
bine totuºi cã majoritatea românilor din Micherechi – cu excepþia copiilor – au
trãit ºi cunosc obiceiurile legate de naºtere, cununie, înmormîntare ºi mulþi dintre
ei doresc sã facã ca ºi tinerii sã cunoascã aceste lucruri. Acestea îmi dau putere,

Dansatori din Micherechi la un festival folcloric
în anii 1960
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atît mie cît ºi celor care vor sã ajute noua generaþie, sã cunoascã mai multe
despre pãrinþii ºi bunicii lor.
În ceea ce priveºte dansurile din Micherechi, a cãror însuºire a depins mai
demult de pretenþiile pãrinþilor ºi de ambiþia tinerilor, situaþia de azi, cînd tot
mai puþini le învaþã, nu se poate compara cu cea din trecut. Dar acest fapt nu
mai mirã pe nimeni, pentru cã, în împrejurãrile actuale, tinerii au alte prioritãþi.
Totuºi nu putem spune cã i-am pierdut definitiv. Mulþumitã ambiþiei celor care
în 1947 au înfiinþat Echipa Folcloricã a Românilor din Micherechi, azi dansurile
au ajuns sã fie cunoscute în mai multe colþuri ale lumii. Generaþie dupã generaþie,
activa formaþie cît ºi excelenþii dansatori ºi renumiþii muzicanþi, au fãcut renumite
atît muzica popularã cît ºi dansurile populare din Micherechi ºi în acelaºi timp
localitatea, lucru de care sunt tare mîndri, deopotrivã, toþi tinerii ºi bãtrînii din
sat. Recunosc cu mîndrie originea lor cu avantajele ºi dezavantajele acesteia.
La cel de-al VII-lea Festival al Castraveþilor din Micherechi, revista „Foaia
româneascã” în numãrul din 28 august 2009 a relatat despre doi micherecheni,
care au declarat cã ei participã la festival de obicei duminica, la programul
folcloric, pentru cã atunci îi pot vedea pe dansatorii din Micherechi. Pe faþa mai
multor vîrstnici am vãzut în acea zi, în timpul programului oferit de dansatorii
noºtri, multã bucurie ºi lacrimi provocate de muzica popularã din Micherechi,
de dansuri ºi de amintiri.
Dacã ne întrebãm: din ce elemente s-a construit ºi se construieºte ºi azi
identitatea etnicã a românilor din Micherechi, atunci sigur am putea enumera
urmãtoarele: conºtiinþa originii, religia ortodoxã, învãþarea limbii române ºi a
tradiþiilor populare, inclusiv a muzicii ºi a dansurilor populare.
Înfiinþarea Echipei Folclorice a Românilor din Micherechi înseamnã mai mult
decît un ansamblu tradiþional sau un club de tineret. Odatã cu formaþia a luat
naºtere un colectiv, cu ambiþii ºi obligaþii comune. Activitatea acestui colectiv ºi
funcþionarea formaþiei a ajutat întreaga localitate ºi a adus rezultate remarcabile,
a întãrit identitatea sãtenilor români, care la fel ca la jumãtatea secolului trecut ºi
acum au mare nevoie de sprijin.
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Ana Hoþopan

Micherechi – poveste din trecut
Învãþãtorul satului
Într-un sat de la margine de þarã a trãit un om care, mai bine de o jumate de
secol, a privit oamenii ºi evenimentele locale cu inima ºi apoi, cu ajutorul
obiectivului aparatului de fotografiat, le-a fãcut nemuritoare, salvîndu-le pentru
viitor. Au fost realizate mii de fotografii, care formeazã un mozaic detaliat al
spaþiului ºi timpului micherechean, care redã cu acurateþe povestea acestui sat
în ultimii 60 de ani.
Acest om a fost Gheorghe Dulãu, nãscut în 28 aprilie 1926 la Micherechi,
primul copil din cei trei ai familiei. În fragedã tinereþe, în urma unui accident, a
rãmas cu o uºoarã invaliditate la un picior, lucru care, mai tîrziu, l-a determinat
sã-ºi continue studiile ºi sã devinã învãþãtor.
Ca învãþãtor ºi-a asumat la Micherechi o adevãratã misiune intelectualã,
desfãºurînd o activitate intensã pe mai multe planuri, însufleþind ºi dinamizînd
atît elevii cît ºi consãtenii. Preocupãrile sale personale au fost foarte diverse:
de la biologie, apiculturã ºi zootehnie la istorie, etnografie ºi folclor, de la muzicã
instrumentalã pînã la artã fotograficã. Dincolo de sarcinile ºcolare a deschis, cu
bogata sa ºtiinþã, minþile ºi chiar sufletele celor din jurul sãu.

Gheorghe Dulãu (1926 –2005)
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Inima sa nobilã s-a reflectat în modestia persoanei sale, în sinceritatea relaþiilor sale cu oamenii satului, în apropierea ºi înþelegerea, cu care îi trata pe
aceºtia, în ospitalitatea faþã de strãini, ºi mai ales în sentimentul aproape pãrintesc al grijii sale faþã de copii.
Arãtînd întreaga sa viaþã, tuturor, un model exemplar de pedagog umanist
dedicat ºcolii ºi colectivitãþii, Gherorghe Dulãu a devenit astfel un punct de
referinþã al intelectualitãþii româneºti din Ungaria.
Încã din tinereþe a fãcut cunoºtinþã cu tehnica fotograficã, care l-a atras foarte
mult. În acea vreme în sat nu existau fotografi de meserie. Pentru a face poze,
sãtenii se duceau în comuna vecinã ªercad, uneori cu întreaga familie: la nunþi
sau cînd plecau în „cãtãnie”, sau pentru a-ºi poza copii la diferite vîrste sau
când doreau sã marcheze alte asemenea evenimente familiale sau personale.
Uneori însã venea fotograful de meserie de la ªercad sã facã poze de grup: la
adunare, la bisericã, la ºcoalã sau la familii, ocazie cu care se ducea vestea prin
sat ºi astfel era chemat ºi în alte pãrþi. Aceste fotografii erau de cele mai multe
ori statice, cu decor sau ambianþã pregãtitã special, nu reflectau cu adevãrat
viaþa de zi cu zi.
Gheorghe Dulãu a avut inspiraþia de a înregistra pe film fotografic ceea ce
fotografii de atunci nu fãceau: adevãrata viaþã a satului, în plina sa desfãºurare,
cu diversele ei momente, cu evenimente, cu bucurii ºi tristeþi. ªi astfel,
depãºindu-ºi epoca, a început sã imortalizeze imagini ale mai multor decenii
consecutive, care astãzi formeazã, aproape ca un film, o fidelã monografie a
satului Micherechi.

Fotomonografia satului
Preocuparea pentru cunoºtinþele cele mai diverse ca ºi deschiderea pentru
tot ceea ce se întîmpla în jurul sãu l-au determinat pe Domnu´ Dulãu (cum era
chemat în sat) sã devinã în timpul liber un adevãrat fotoreporter. În mod voluntar
a fost prezent la toate evenimentele vieþii sociale ºi familiale sãteºti, surprinzînd
oamenii ºi fazele specifice ale acestora: construcþii urbanistice ºi de amenajare,
munci agricole ºi zootehnice, cîmpul, cooperativa, gospodãriile, ºcoala,
magazinul, cîrciumile, uliþele, centrul, primãria ºi activitatea ei, biserica,
adunãrile, înmormîntãrile, nunþile ºi botezurile, diverse aniversãri ºi obiceiuri.
Bineînþeles cã familia proprie a reporterului amator a fost ºi ea frecvent
imortalizatã în poze.
Avînd numai un aparat de fotografiat, Domnu´ Dulãu îl purta mereu la gît,
gata pentru acþiune. Oamenii sau copiii din sat îl opreau pe stradã cîteodatã ca
sã-i pozeze pe loc. În acea vreme aparatele fotografice erau încã foarte rare,
oamenii se simþeau chiar onoraþi sã fie fotografiaþi de domnul învãþãtor.
La început developarea filmelor a fãcut-o, împreunã cu fratele sãu, în
laboratorul propriu. Mai tîrziu, cînd tehnica a devenit mai evoluatã, filmele au
fost duse la laboratoare profesioniste. Cu siguranþã aceastã activitate a presupus
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organizare, timp ºi însemnate cheltuieli, lucru care face cu atîta mai lãudabilã
consecvenþa ºi dãruirea în aceastã activitate a fotoreporterului amator.
Pozele fãcute au fost adunate în cutii, fãrã a fi ordonate tematic, acoperind în
final perioada dintre a doua jumãtate a secolului trecut pînã în zilele noastre.
Astãzi, dupã stingerea din viaþã a învãþãtorului român, miile de fotografii sînt
studiate ºi clasate tematic ºi temporal, urmînd ca în curînd sã fie digitalizate ºi
puse pe internet sub forma unei fotomonografii a satului Micherechi.

Satul
La jumãtatea secolului trecut Micherechiul era un sat tradiþional, cu case
þãrãneºti vãruite în alb, cu „jurã” albastrã deasupra temeliei, cu acoperiºuri de
trestie sau þiglã, case cu gospodãrii proprii, în curþi cu fîntîni cu cumpãnã, cu
copaci vãruiþi la bazã, curþi înconjurate de garduri de scînduri ºi spini. Uliþele cu
bãnci în faþa casei erau întortocheate, avînd formã parcã de rîuri, fiind fãcute pe
urmele vechilor drumuri de cãruþe.
În centrul satului erau ºcoala, primãria, biserica ortodoxã, adunãrile baptiste
ºi penticostale ºi clãdirea centralã a cooperativei. Cîrciumile ºi magazinele se
gãseau la intrarea, la ieºirea ºi în mijlocul satului. La marginea satului era un
cimitir vechi, ºi nu departe de el un cimitir nou. Douã fîntîni arteziene decorau
o uliþã din centru ºi una de la marginea aºezãrii.
Uliþele erau zilnic strãbãtute de ciurdele de vaci ºi de capre, care ziua pãºteau
pe hotar iar seara veneau acasã la muls. Turmele de oi erau în afara satului.
Aceastã lume s-a schimbat pas cu pas, peste decenii imaginile fotografice
înregistrând activitatea cooperatistã, ºedinþele conducerii satului, construirea
turnului de apã, canalizarea, pavarea ºi construirea drumurilor ce leagã uliþa
centralã de cele laterale, construirea drumurilor care leagã satul cu obiectivele
de la hotar, construirea ºcolii noi, construirea noilor case.
Imaginile aratã, în decursul a cîteva decenii, o trecere gradatã de la un sat
tradiþional la un sat urbanizat, cu clãdiri orãºeneºti, cu curþi cu grãdini ºi pajiºti,
de unde au dispãrut vacile ºi caprele, ºi unde, în locul ogrãzilor ºi al rãsadurilor
cu cartofi sau al grãdinilor de pomi fructiferi, se înalþã sere de legume. Locul
uliþelor a fost preluat de strãzi asfaltate cu trotuare. Noile garduri moderne din
oþel ºi beton au fãcut sã disparã majoritatea bãncilor.
Casele þãrãneºti au fost demolate ºi noile case înãlþate nu mai pãstreazã nimic
din arhitectura ruralã. Unele imagini fotografice redau interioarele caselor ºi al
camerelor, mobilerul, þesãturile, diversele dotãri ale acestora, altele surprind
pe peliculã construcþia caselor moderne, cu planuri autorizate, cu toate dotãrile
moderne, dar care sînt în continuare construite în mod tradiþional: „în clacã”, cu
ajutorul rudelor, vecinilor, prietenilor îndrumaþi de un meºter plãtit.

Oamenii
Oamenii sînt surprinºi în diferitele lor activitãþi: munci casnice, grãdinã,
agricole, zootehnice, învãþãmînt, credinþã, transport sau în timpul liber. Este
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interesant cum se vãd feþele oamenilor: sînt proaspete ºi chiar vesele cele ale
tinerilor ºi ale copiilor, mai apoi serioase sau trudite în cazul maturilor ºi mai
ales al vîrstnicilor. În privirea celor bãtrîni se reflectã parcã toate încercãrile ºi
lipsurile, prin care au trecut locuitorii acestui sat sãrac din cîmpia maghiarã.
Este redat portul de zi cu zi sau cel purtat la diferite ocazii ºi de diverse
persoane, fie ele bãrbaþi sau femei, maturi, copii sau bãtrîni.
Etnia românã a sãtenilor a fãcut ca tradiþionalismul în gîndire ºi port sã dãinuie mai mult timp decît în satele maghiare: purtarea basmalelor („cîrpei) ºi a
ºorþului („zadiei”) la femei ºi a pãlãriei („clop”) ºi ale cizmelor la bãrbaþi. La fel
s-a pãstrat ºi obiceiul pãrului purtat lung la femei ºi al pãrului tuns scurt ºi al
mustãþii la bãrbaþi. Modernizarea s-a produs la nivelul copiilor, ei fiind primii
care au purtat haine orãºeneºti. Îmbrãcãmintea femeilor a fost confecþionatã în
mare parte de croitoresele locale ºi din acest motiv se poate observa un model
dominant, foarte asemãnãtor.
La foarte puþine femei se pot vedea bijuterii, nici mãcar cerceii nu erau
rãspîndiþi.

Viaþa tradiþionalã
Tema preferatã a fotografiilor a fost viaþa tradiþionalã: obiceiurile de trecere,
obiceiurile calendaristice, dansurile ºi muzicanþii populari. Fiecare amãnunt este
clar redat; întreg obiceiul poate fi astfel reconstituit din aceste poze.
Detalii interesante se evidenþiazã adeseori, unele poate scapã chiar ºi participanþilor la evenimentul respectiv, sau chiar ºi ochiului avizat al cercetãtorilor;
de exemplu sicriul defunctului este fotografiat din abele pãrþi, numele ºi vîrsta
persoanei decedate fiind scrisã pe o parte în româneºte, iar pe partea opusã în
maghiarã. Este interesant de asemeni modul în care sunt surprinºi în imagini
dansatorii, miºcarea acestora, respectiv motivele dansului popular micherechean,
ca de altfel ºi muzicanþii þigani localnici; se poate simþi pulsul viu al dansului,
energia sa antrenantã ca ºi plãcerea cu care sînt trãite aceste momente. La o
nuntã se poate simþi veselia nuntaºilor, sentimentele împãrþite ale miresei, în
fundal se vãd bãtrîne pricepute, ce pregãtesc bucatele în cãldãri puse pe foc.
Viaþa tradiþionalã a solidarizat ºi a fãcut mai compactã societatea ruralã; întreg satul a fost prezent activ sau pasiv în viaþa individualã; în comunitate oamenii au fost în contact unii cu ceilalþi, au fost curioºi sã afle evenimentele, au
participat voluntar sau chiar s-au implicat în diversele activitãþi. ªi la bine ºi la
rãu satul a fost alãturi de membrii sãi.
Modernizarea a adus o serie de facilitãþi în viaþa oamenilor, traiul a devenit
mai uºor, însã preþul plãtit pentru aceastã schimbare a fost acceptarea ruperii
de tradiþie, iar afirmarea individualã a dus adesea la ruperea de comunitate ºi
chiar la însingurare.
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Colecþia de fotografii a învãþãtorului micherechean Gheorghe Dulãu este mai
mult decît o monografie în imagini a unui sat românesc din Ungaria, ea reprezintã esenþa vieþii, rãdãcinile identitãþii ºi mãrturia istoriei locuitorilor sãi.
Este impresionant cum Domnu´ Dulãu a intuit atît de bine valoarea unor
documente fotografice ºi este deosebit de meritorie munca sa de un nivel
calitativ, ce poate fi apreciatã pînã ºi de cãtre cel mai critic cercetãtor.
Pentru locuitorii micherecheni fotografiile redescoperã locuri, fapte,
persoane, datini ºi amãnunte din viaþa lor, a rudelor, vecinilor, prietenilor sau
cunoscuþilor, trezesc la viaþã momente trecute, lucruri ce alcãtuiesc o bucatã
din sufletul lor. Ca într-un basm cu minuni, bãtrînii de azi sunt din nou tineri sau
poate chiar copii, veseli ºi plini de viaþã, ºi participã la sãrbãtori ºi clipe
importante.
Domnul învãþãtor Dulãu a pãrãsit aceastã lume în 8 februarie 2005, lãsînd
moºtenire ºtiinþa ºi setea de cunoaºtere predatã multor generaþii de elevi, ºi în
plus mãrturia, în imagini, a întregii comunitãþi sãteºti micherechene, lucruri care
pentru mulþi dintre noi înseamnã forte mult ºi pentru care îi sîntem foarte recunoscãtori.

Selecþie din fotografiile lui Gheorghe Dulãu

Orchestra lui Teodor Kovács
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Casã þãrãneascã (Micherechi, anii 1950)

Construirea acoperiºului de trestie
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Nuntaºi în anii 1950

54

IZVORUL

IZVORUL

55

56

IZVORUL

IZVORUL

57

58

IZVORUL

IZVORUL

59

Gabriel Hãlmãgean

Parteneriat muzeal
în cadrul programului european
de cooperare transfrontalierã
Dupã 1990, între Direcþiunea Muzeelor din judeþul Békés ºi Complexul Muzeal
Arad a fost semnat un protocol de colaborare care a reprezentat iniþierea unui
parteneriat materializat prin numeroase colaborãri în domeniul muzeal. În anul
1991, muzeul arãdean a organizat o expoziþie etnograficã în localitãþile
Békéscsaba, Szarvas ºi Gyula, iar în anii 1997, 1998 ºi 1999, muzeografi arãdeni
au participat la tabere de cercetare în Ungaria. La tabãra organizatã de muzeul
din Arad în localitatea Grãniceri, în anul 1998, au participat ºi etnografi maghiari.
De asemenea, din anul 2002, etnografi ai muzeului maghiar au prezentat lucrãri
ºtiinþifice în cadrul simpozioanelor pe teme de minoritãþi, organizate de
Complexul Muzeal Arad.
Aceastã beneficã colaborare de ambele pãrþi s-a intensificat odatã cu
implementarea proiectelor finanþate de Uniunea Europeanã în cadrul
programelor Phare CBC pentru graniþa România-Ungaria. Începând din anul
2003, au fost derulate cinci proiecte în parteneriat între cele douã muzee, prin
secþiile de etnografie. Echipele de specialiºti formate din Sorin Sabãu, Elena
Rodica Colta ºi Gabriel Hãlmãgean din partea Complexului Muzeal Arad ºi Emilia
Martin, Elena Csobai ºi Ando György din partea Direcþiunii Muzeelor din judeþul
Békés au participat la activitatea de cercetare, la elaborarea materialelor
documentare ºi a publicaþiilor lansate în cadrul proiectelor.
Primul proiect s-a derulat din noiembrie 2003 pânã în septembrie 2004 ºi
s-a intitulat Obiceiuri ºi tradiþii populare – interferenþe culturale
transfrontaliere având drept obiectiv cercetarea a 9 localitãþi, 6 din România
ºi 3 din Ungaria. În zona de munte a judeþului Arad au fost alese 3 localitãþi
(Avram Iancu, Vidra ºi Mãgulicea), cu o populaþie exclusiv româneascã, încã
depozitare a unei civilizaþii tradiþionale, iar în zona de câmpie au fost studiate 6
localitãþi (Pecica, Peregu Mare ºi Turnu din jud. Arad ºi Micherechi, Aletea ºi
Tótkomlós din judeþul Békés) amplasate de o parte ºi de cealaltã a frontierei,
aºezãri multietnice în care trãiesc împreunã, de peste 300 de ani, mai multe
etnii (maghiari, români, slovaci, sârbi, germani, ucrainieni, cehi ºi rromi) cu
multiple influenþe atât din cauza apropierii lor de mari aºezãri urbane cât ºi din
prisma convieþuirii interetnice.
Alegerea localitãþilor cuprinse în proiect nu a fost aºadar întâmplãtoare,
urmãrindu-se tocmai studiul comparativ al mai multor tipuri de culturi tradiþionale
(românã, maghiarã, slovacã, sârbã) dar ºi sesizarea diferenþelor ºi interferenþelor
dintre civilizaþia câmpiei ºi civilizaþia din zona de munte.
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Interiorul casei lui Petru Sabãu (Aletea, 2004)

Clopotul din turnul bisericii din Micherechi
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Pentru îndeplinirea acestor obiective au fost vizate în toate localitãþile din
proiect ca domenii prioritare: istoria comunitãþilor ºi problema convieþuirii,
arhitectura tradiþionalã cu sesizarea modificãrilor ºi influenþelor care au avut loc
în timp, meºteºugurile tradiþionale cu sesizarea unor specializãri munte/câmpie
iar în interiorul câmpiei a activitãþii diferitelor grupuri etnice, a tehnicilor de
lucru diferite/comune, analiza unor obiceiuri tradiþionale la diferitele etnii, cu
sesizarea diferenþelor ºi a apropierilor produse de convieþuire, mitologia
popularã zonalã ca formã de reprezentare a unei lumi.
Activitatea de cercetare a inclus cercetarea de bibliotecã, cercetarea de arhivã
ºi cercetarea de teren în cadrul cãreia au fost intervievaþi diferiþi subiecþi
consideraþi elocvenþi pentru domeniile menþionate mai sus, s-au fãcut fotografii,
s-a filmat, iar rezultatul a fost un bogat material documentar despre fiecare
localitate.
Rezultatele proiectului s-au materializat prin publicarea unui volum de studii1,
care reface prin temele abordate imaginea unei lumi þãrãneºti, arhaice prin
tradiþiile care supravieþuiesc, dar totuºi o lume în plinã schimbare ºi modernizare,
în care sunt angrenate toate etniile din aria cercetatã, realizarea unui film
documentar ºi a unei pagini de web2, precum ºi realizarea a douã expoziþii. De
asemenea au fost identificate ºi achiziþionate pe parcursul anchetelor de teren,
un numãr important de obiecte etnografice care au intrat în patrimoniul muzeal.
Cel de-al doilea proiect Phare CBC Gãri ºi tradiþii populare. Trasee
culturale transfrontaliere pe calea feratã, derulat pe parcursul a 10 luni
(17 martie 2005 – 17 ianuarie 2006), ºi-a propus sã readucã în atenþie cultura
transportului pe calea feratã, plinã de farmec, prin iniþierea pe care o implicã
de la contactul cu gara, ca edificiu special, de aºteptare, forfotind de oameni,
care vin ºi pleacã, de semnale ºi de trenuri, la complexele experienþe pe care
le oferã trenul, de cunoaºtere a lumii prin geamul vagonului ºi de cunoaºtere a
oamenilor locului prin poveºtile care se spun în tren.
Ideea proiectului a pornit de la câteva întrebãri neliniºtitoare – Mor gãrile în
vechile lor amplasamente, uitate de cãlãtori ºi de trenuri? Mor trenurile în
depouri, concurate de maºini? Dispar liniile de cale feratã, înghiþite de iarbã ºi
de nepãsarea oamenilor? Va deveni acest mijloc de transport, care i-a încântat
pe bunicii ºi pe pãrinþii noºtri, o amintire pentru copiii ºi o ficþiune pentru
nepoþi? Vom ajunge sã vedem o locomotivã doar in muzeu? – pe care ni le-am
pus în cursul cãlãtoriilor noastre, în contextul socio-economic actual când
rentabilitatea ne hotãrãºte stilul de viaþã ºi implicit modalitatea de transport.
Cercetarea de teren efectuatã în localitãþile Arad, Sântana, Grãniceri, ªiria,
Pâncota, Ineu, Gurahonþ, Hãlmagiu din judeþul Arad ºi Aletea, Bichiºciaba,
Tótkomlós ºi Orosháza din judeþul Békés a vizat identificarea unor clãdiri ale
gãrilor construite în secolul trecut ºi pãstrate în forma lor originalã care au devenit
parte componentã a culturii tehnice autohtone dar ºi evaluarea localitãþilor din
punct de vedere etno-cultural. De asemenea s-a încercat sensibilizarea
autoritãþilor competente de a lua mãsuri pentru introducerea pe lista bunurilor
de patrimoniu ºi de a proteja patrimoniul arhitectural reprezentat de clãdirile

IZVORUL

62

Gara veche din Aletea
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unor gãri din regiune. În acest scop au fost selectate trei clãdiri de gãri în vederea propunerii pentru trecerea lor în patrimoniul naþional.
În încheierea proiectului a fost organizatã o expoziþie itinerantã de fotografie
în localitãþile ªiria, Tótkomlós ºi Arad, a fost realizat un film documentar care a
încercat sã surprindã, pe lângã gãri ºi trasee de cale feratã ºi tradiþiile locale din
zona cercetatã, a fost editat un album de fotografii cu cele mai reprezentative
imagini legate de tema cercetatã ºi a avut loc la Arad un seminar internaþional
pe probleme de turism cultural ºi patrimoniu industrial. De asemenea a fost
publicatã ºi o broºurã de prezentare cu informaþii referitoare la obiectivele de
interes ºi la evenimentele culturale cele mai semnificative din localitãþile
cercetate.3
Prin acest proiect am încercat sã invitãm publicul la o cãlãtorie realã, pe
calea feratã, pe unul dintre cele mai frumoase trasee, ce urcã pe Valea Criºului,
din Câmpia Ungarã spre Apuseni. Celui care se încumetã la aceastã cãlãtorie
etno-culturalã transfrontalierã pe calea feratã, gãrile în care coboarã îi oferã
încã posibilitatea de a vedea ºi de a cunoaºte un tezaur istoric, artistic ºi cultural
valoros.
Urmãtorul proiect, intitulat Cânepa de la etnologie la ecologie – program
cultural transfrontalier de revitalizare a culturii cânepii, ºi-a propus
redescoperirea culturalã a valenþelor ºi utilitatãþii unei plante extrem de
controversate, de multe ori greºit asociatã cu drogurile, aºa cum este cânepa.
Valoarea totalã a proiectului, care s-a desfãºurat între 1 decembrie 2006 ºi 30
noiembrie 2007, a fost de 46.960 de euro.
Principalele activitãþi desfãºurate au urmãrit prin intermediul cercetãrii de
teren investigarea memoriei satelor ºi identificarea unor purtãtori de tradiþie,
români, maghiari, slovaci, care ar putea deveni formatori de grup, în cazul
reluãrii unor activitãþi precum þesutul cu fir de cânepã. Au fost alese localitãþi
din Câmpia de Vest: Nãdlac, Iratoº, ªicula, Buteni (Ro) ºi din estul Ungariei:
Micherechi, Csanádapáca, Leta Mare (Hu), zone renumite pentru producþii mari
de cânepã la hectar.
Etapa a doua a cercetãrii a urmãrit o evaluare a actualului potenþial industrial
local de prelucrare a cânepii, de la Staþiunea de cercetãri Lovrin la topitoriile ºi
fabricile de cânepã din Sânicolaul Mare, Iratoº, Carei, Szeged ºi încheind cu
filatura de la Timiºoara ºi cu Societarea Cânepa Româneascã S. A.
O laturã importantã a proiectului a fost reprezentatã de educarea tinerei
generaþii în spiritul sintagmei „sã ne îmbrãcãm sãnãtos”, prin organizarea a douã
work-shop-uri care au prezentat vechile tradiþii legate de cultura cânepii ºi
posibilitãþile actuale de valorificare a cânepii în noul context european. În acest
sens s-a organizat un concurs cu premii de creaþie vestimentarã la Liceul de artã
„Sabin Drãgoi” din Arad.
Pentru diseminarea rezultatelor cercetãrii de teren s-au organizat douã
seminarii în mediul rural cu tema „Cânepa – fibrã de aur” cu scopul de a prezenta
tehnologia ºi condiþiile de prelucrare a cânepii, avantajele ce pot fi obþinute în
condiþiile în care solul este extrem de prielnic în zona de vest pentru cultivarea
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Þesut, Micherechi, 2006

Pãretar din Micherechi
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acestei plante. Un al treilea seminar cu tema „Cânepa de la etnologie la ecologie” organizat la Arad s-a adresat specialiºtilor, oamenilor de afaceri potenþiali
investitori într-un domeniu cu multiple aplicaþii în industrie, construcþii,
agriculturã, alimentaþie ºi în mod special în confecþii de îmbrãcãminte.
Pentru promovarea aspectelor etnologice ºi ecologice ale þesãturilor din
cânepã s-au organizat douã expoziþii, la Muzeul din Arad ºi Muzeul din
Békéscsaba, unde s-au prezentat piese din colecþiile proprii dar ºi filmul
documentar ºi pagina de web realizate în cadrul proiectului.4
Al patrulea proiect Identitatea culturalã conteazã. Un program
transfrontalier de salvgardare a patrimoniului imaterial în DKMT ,
desfãºurat în parteneriat între cele douã muzee, în 8 localitãþi, amplasate în
Ungaria (Deszk, Kiszombor, Cenadul Unguresc) ºi România (Nãdlac, Pecica,
Vinga, Fiscut, Firiteaz), pe traseul viitoarei autostrãzi Szeged-Nãdlac-AradTimiºoara, a urmãrit identificarea ºi cercetarea patrimoniului cultural local, în
special al celui imaterial ºi conservarea lui, conform prevederilor legii, într-o
arhivã neconvenþionalã. ªi acesta, pentru cã dezvoltarea pe care o va cunoaºte
zona odatã cu darea în folosinþã a autostrãzii va produce inevitabil modificãri
semnificative în peisajul cultural tradiþional, ca efect al modernitãþii.
Un obiectiv la fel de important a vizat prezervarea acestui patrimoniu cultural
imaterial local, aparþinând diferitelor comunitãþi etnice, în primul rând prin
transmiterea lui cãtre generaþiile viitoare. În acest sens au fost aplicate

Concursul „Cea mai bunã reþetã de la bunica”, Nãdlac, 2008
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chestionare de testare a cunoºtinþelor elevilor legate de propriile tradiþii, au
fost purtate discuþii despre importanþa pãstrãrii identitãþii etnoculturale în dialogul
cu ceilalþi sau ca ofertã turisticã, a fost stimulatã implicarea lor ca „pãstrãtori de
tradiþie” în identificarea unor elemente culturale, care îi definesc, prin douã
concursuri (în Nãdlac ºi Pecica) cu tema „Cea mai bunã reþetã de la bunica”.
De asemenea, activitãþile desfãºurate au mai urmãrit consilierea de
specialitate a autoritãþilor locale în cadrul programelor proprii de revitalizare a
elementelor de patrimoniu cultural imaterial pe cale de dispariþie.
Diferitele activitãþi din cadrul proiectului ºi rezultatele obþinute au fost
prezentate în douã expoziþii, organizate în Arad (România) ºi Bichiºciaba
(Ungaria), însumând fotografii de teren ºi material etnografic achiziþionat, întrun film documentar, într-o paginã web ºi un seminar de informare, în care a fost
prezentat un raport al cercetãrii, cu rezultatele muncii de teren ºi în care au fost
puse în discuþie mãsurile ºi programele locale de conservare ºi transmitere a
patrimoniului cultural imaterial zonal.5
Din 18 august 2008, Complexul Muzeal Arad, în parteneriat cu Direcþiunea
Muzeelor din judeþul Békés a derulat, vreme de un an, proiectul intitulat Satul
românesc ºi maghiar în contextul integrãrii în Uniunea Europeanã –
program transfrontalier de conservare a identitãþii culturale locale,
care a încheiat linia de finanþare pe fonduri europene de preaderare Phare
CBC.

Afumãtoare din Leta Mare ºi Micherechi
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Vie, Leta Mare, 2009
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Vernisajul expoziþiei de fotografii la Arad ºi seminar
organizat la ºcoala slovacã din Tótkomlós
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Proiectul, în valoare de 52.360 euro, a cuprins un pachet de activitãþi (cercetare, seminarii, expoziþii, film, lansare de carte) menite, pe de o parte, sã punã
în valoare anumite componente ocupaþionale tradiþionale, care definesc identitatea culturalã a satelor româneºti ºi maghiare din cele douã judeþe, în vederea
conservãrii lor, ca posibil brand local, iar, pe de altã parte, sã militeze prin
mijloacele mass-media pentru recunoaºterea europeanã a acestor tradiþii ºi pentru înscrierea lor într-un regim legislativ special.
Cercetarea s-a desfãºurat în bibliotecã, arhivã ºi în 12 localitãþi, 8 din România
(Ineu, Mãderat, ªiria, Ghioroc, Mãgulicea, Avram Iancu, Hãºmaº ºi Beliu) ºi 4
din Ungaria (Micherechi, Leta Mare, Tótkomlós ºi Orosháza), specializate în
viticulturã, producerea pãlincii, creºterea porcilor, cu prepararea cãrnii de porc,
ºi producerea pâinii în gospodãrie.
De asemenea au fost studiate cerinþele ºi recomandãrile Uniunii Europene în
legãturã cu aceste ocupaþii tradiþionale ºi legislaþia celor douã þãri legate de ele.
Anchetele de teren au avut în vedere, dincolo de interviurile, care reflectã
tradiþia din perspectiva þãranilor, evaluarea actualelor practici, impuse de UE,
pentru a stabili în ce mãsurã comunitãþile tradiþionale maghiare ºi româneºti,
vor reuºi sã conserve pe viitor tradiþiile legate de aceste ocupaþii, care le definesc
cultural, ºi în ce mãsurã schimbãrile afecteazã fondul cutumiar.
Cele douã seminarii, cu tinerii din ºcoli de profil din România ºi Ungaria, au
fost interactive, dupã prezentarea rezultatelor cercetãrii, având loc dialoguri
despre importanþa tradiþiei în definirea identitãþii naþionale ºi despre ºansele de
a pãstra ºi transmite mai departe o experienþã ancestralã cu valoare de brand.
La seminarul final de la ªiria, la care au participat ºi specialiºti de la Direcþia
Judeþeanã pentru Agriculturã, s-au analizat posibilitãþile oficiale de pãstrare a
tradiþiilor zonale ºi s-au schiþat, pornind de la concluziile anchetelor de teren,
programe viitoare de etno-turism, care sã includã în ofertã ºi produsele rezultate
din practicarea acestor ocupaþii tradiþionale.
Expoziþiile ºi filmul documentar au prezentat diferite momente din timpul
cercetãrii, aspecte legate de aceste activitãþi, modernizãrile ºi schimbãrile care
au apãrut în anii de preaderare si dupã intrarea în UE.
În sfârºit cartea conþine elemente din mitologia acestor ocupaþii tradiþionale,
date istorice, legislaþie ºi interviuri, care toate la un loc oferã o imagine despre
importanþa acestor activitãþi în mentalul colectiv ºi în economia zonalã, lucru
care obligã cele douã state la politici de conservarea a lor.6
Activitãþile derulate pânã în prezent în cadrul celor cinci proiecte, au contribuit
la întãrirea relaþiilor dintre cele douã instituþii partenere, au consolidat relaþiile
interumane ºi au conferit experienþã în managementul programelor pe fonduri
europene. Colaborarea dintre cele douã muzee nu se va opri, cu siguranþã aici,
ea va continua ºi pe viitor având în vedere oportunitãþile oferite prin dezvoltarea
comunã a celor douã þãri, din punct de vedere cultural ºi al activitãþilor muzeale,
în interiorul Uniunii Europene.
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