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Cuvînt de deschidere

Stimaþi Oaspeþi,
Dragi Colegi!
Doresc sã vã mulþumesc cã aþi rãspuns atît de generos invitaþiei
de a participa la a XXI-a ediþie a Simpozionului nostru, organizat
de aceasta datã la Budapesta.
Un punct de vedere distinct pe harta culturalã a românilor din
secolul al 19-lea l-a reprezentat capitala ungarã. Cãrþi de referinþã pentru istoria modernã a românilor, ziare ºi reviste de prestigiu, societãþi culturale ºi formarea universitarã a mii de intelectuali români în instituþiile de învãþãmînt superior din Budapesta
subliniazã locul oraºului de pe Dunãre în afirmarea culturii
româneºti în epoca modernã.
Nu e exageratã afirmaþia conform cãreia, din punct de vedere
etnic, Ungaria istoricã a fost statul cel mai pestriþ din Europa.
Diversitatea etnicã reprezenta o caracteristicã ºi pentru cele douã
oraºe gemene de pe cele douã maluri ale Dunãrii, Pesta ºi Buda.
Acest caracter multietnic persistã constant ºi dupã constituirea
capitalei Ungariei, prin unificarea acestora. Alãturi de unguri, ºiau constituit aici comunitãþi cultural-religioase germanii, sîrbii,
slovacii, grecii ºi românii.
La începutul secolului al 19-lea, Buda ºi Pesta era un însemnat
centru economic. Intensa viaþã comercialã, caracteristicã atunci
oricãrui oraº aºezat pe artera de tranzit a Dunãrii, fãcea ca pe
lîngã maghiari ºi germani, capitala Ungariei sã atragã o mulþime
de coloniºti: greci, macedoromâni, sîrbi º.a. Poliglotismul favoriza însã dezvoltarea unei culturi multilaterale ºi cum Buda (în
1777) ºi apoi Pesta (începînd cu 1784) au fost înzestrate cu o
universitate de renume, cu tipografii ºi biblioteci bogate, ea a
devenit ºi un puternic centru cultural cosmopolit, cu o viaþã
intelectualã vie.
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Trebuie constatat, cã în capitala Ungariei s-a pãstrat ºi dezvoltat o spiritualitate româneascã meritorie. Încã de la sfîrºitul secolului al 18-lea, la Pesta e atestatã o vie activitate culturalã româneascã, mai întîi sub formã religioasã, apoi treptat cu un ton mai
pronunþat de caracter naþional. S-a înfiripat o miºcare culturalã
ºi naþionalã româneascã avînd în frunte pe corifeii ªcolii Ardelene.
Tipografia din Buda a jucat, în ultimele decade ale secolului al
18-lea ºi prima jumãtate a secolului al 19-lea, un rol însemnat în
dezvoltarea culturii româneºti moderne, cel puþin din douã puncte
de vedere. Odatã, prin tipãrirea a peste 200 de publicaþii româneºti, unele dintre ele fundamentale pentru cultura noastrã, iar a
doua oarã, prin concentrarea, în slujba editãrii acestor publicaþii
a unor capacitãþi intelectuale româneºti cu totul remarcabile
dintre care trebuie sã îi amintim pe Samuil Micu - Klein, Gheorghe ªincai, Petru Maior, ºi Ioan Molnar-Piuariu.
Baza materialã pentru susþinerea culturii româneºti din capitala Ungariei, timp îndelungat o constituie colonia macedoromânã
de aici. Studenþii ºi intelectualii români din capitala Ungariei îºi
constituie asociaþiile lor culturale, publicã diferite reviste ºi periodice, activeazã pentru un teatru român în Transilvania ºi Ungaria. Foarte multe personalitãþi ilustre ale culturii româneºti studiazã ºi activeazã aici, contribuind la pãstrarea limbii ºi identitãþii,
la împuternicirea comunitãþii româneºti, care era risipitã în aceastã
metropolã.
Prin intermediul primelor instituþii create de macedoromâni ºi
români în deceniile de început de secol al 19-lea, s-au manifestat
aceleaºi tendinþe clare de construire identitarã a neamului, de
accesare a valorilor culturii, de dezvoltare a limbii ºi a literaturii –
ca cele ale ungurilor din acele timpuri. Macedoromânii ºi românii
din Budapesta au contribuit de asemenea la crearea sistemului
instituþional al naþiunii majoritare, la unele realizãri de anvergurã ale epocii. Pesta ºi Buda au devenit adevãrate centre ale
culturii ºi vieþii publice româneºti.
Comunitatea româneascã din Budapesta, în secolul al 19-lea
reuºeºte, în contextul evenimentelor ce afecteazã ºi schimbã în-
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tregul continent, nu numai sã-ºi facã cunoscutã ºi respectatã
prezenþa în viaþa urbei, ci ºi sã afirme propria spiritualitate.
Trebuie, desigur, sã avem în permanenþã în vedere faptul cã ceea
ce aceºti oameni luminaþi au iniþiat, realizat ºi finalizat, stã sub
semnul vrerii ºi puterii lor cît ºi a posibilitãþii îngãduite de alþii.
Comunitatea româneascã din capitala ungarã ºi-a trãit viaþa
naþionalã alãturi de alte popoare, limbi ºi culturi. Liderii ºi
învãþaþii români erau conºtienþi de faptul, cã culturile trebuie sã
se bucure de egalitate, integritate, de respect, sã nu fie
marginalizate, reduse la tãcere de culturi mari ºi dominante. Cãci
toate culturile au ceva de spus, fiecare culturã îºi are locul sãu
bine stabilit, iar regãsirea vocii proprii este condiþia de a atinge o
identitate culturalã autenticã.
Pentru acest scop au activat multe personalitãþi de seamã,
afirmînd principiul naþionalitãþilor într-un mod pragmatic ºi realist. Realismul lor s-a manifestat prin conºtientizarea faptului cã
în Europa naþionalitãþile trebuie sã colaboreze ºi sã coabiteze
paºnic, cã trebuie sã se cunoascã reciproc, cã din aceastã cunoaºtere poate rezulta o armonie plauzibilã. Cã în multe cazuri aceste
deziderate nu au fost înþelese, nu a fost vina lor. Un lucru este
însã cert : mulþi dintre ei (Emanuil Gojdu, Mocioniºtii, Iosif Vulcan, Alexandru Roman, Vincenþiu Babeº, Eftimie Murgu, ºi alþii)
ne propun nouã, celor de azi ºi de mîine, niºte jaloane de comportament într-o Europã în tranziþie .
Precum vedeþi ºi Dumneavoastrã, alegerea Budapestei ca loc
de desfãºurare a lucrãrilor simpozionului nu este întîmplãtoare.
Aici cultura românã are tradiþii seculare. Noi dorim sã ne inspirãm din acest patrimoniu cultural, care poate sã ne dea încredere
ºi putere pentru viitor, în aceast moment istoric în care totul pare
amestecat ºi confuz, cînd trecem printr-o perioadã de crizã a
valorilor. Susþin în continuare cã menþinerea noastrã etnicã ºi
naþionalã e posibilã doar prin culturã. Cultura e un mod de
viaþã, dar ºi o formã de rezistenþã faþã de tendinþele asimilãrii ale
exterioritãþii. În loc de mesianism noi ne propunem drept scop
munca migãloasã de cercetare, activitate în care ne cãlãuzeºte
iubirea de limbã ºi angajamentul faþã de datinile strãbune.
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Prin cercetãrile ºi activitatea noastrã trebuie adus la cunoºtinþã
cã în capitala Ungariei au locuit, trãit ºi activat, secole de-a
rîndul, o seamã de personalitãþi importante ale istoriei românilor.
Instituþiile pe care le-au înfiinþat ºi þinut în viaþã au avut un rol
deosebit în viaþa naþionalã româneascã.
Sub semnul acestui deziderat declar deschise lucrãrile simpozionului nostru.
Budapesta, 26 noiembrie 2011
Maria Berényi
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Ioan Bolovan, Florin Popescu

Statisticã ºi ideologie la românii
din Transilvania în epoca modernã
Este indubitabil faptul cã tot ceea ce s-a petrecut la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, respectiv exercitarea într-o formã democraticã a dreptului la autodeterminare naþionalã de cãtre populaþia majoritarã a Transilvaniei a conferit unirii acestei provincii cu
România durabilitate ºi legitimitate. Decizia Conferinþei de Pace
de la Paris de a recunoaºte oficial ºi internaþional unirea Transilvaniei cu statul român avea în vedere în primul ºi în primul rând
acceptarea unei realitãþi geopolitice bazatã pe o clarã majoritate
demograficã a românilor în teritoriile ce ºi-au decis prin plebiscit
apartenenþa statalã. Au confirmat prin concluziile lor acest aspect important toate comisiile de experþi strãini care au venit în
1919–1920 în Transilvania pentru a cerceta structurile etno-demografice, mai cu seamã în zona viitoarei frontiere cu Ungaria,
care ºi-au formulat propriile versiuni în privinþa trasãrii frontierelor nord-vestice, vestice ºi sud-vestice ale României. Dacã argumentul demografic a jucat în anii 1918–1920 un rol deloc neglijabil în reconfigurarea geopoliticã a acestui spaþiu ce aparþinuse
fostei monarhii austro-ungare, tot atât de adevãratã este ºi constatarea cã în eforturile lor anterioare de emancipare naþionalã,
liderii românilor din Transilvania au uzat mai bine de un secol ºi
jumãtate de acest factor demografic în demersurile lor politice
de-a lungul întregii epoci moderne. În istoriografia româneascã
lipseºte deocamdatã o lucrare comprehensivã în acest sens, deºi
în Europa existã mai multe abordãri, dintre care remarcãm cartea Silvanei Patriarca, Numbers and Nationhood. Writing Statistics
in Nineteenth-Century Italy (Cambridge University Press, 1996).
Autoarea identificã mai multe aspecte privind relaþia statisticiidemografiei cu societatea italianã, insistând asupra statutului
demografiei drept ºtiintã a civilizãrii naþiunilor; asociind „statistica patrioticã” cu identitatea naþionalã a italienilor etc.
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Sã identificãm în cele ce urmeazã aceste roluri pe care demografia/statistica le-a avut la românii din Transilvania în epoca
modernã. Cucerirea Transilvaniei de cãtre Habsburgi la sfârºitul
secolului al XVII-lea a însemnat, printre altele, introducerea unei
administraþii eficiente, organizarea ºi inventarierea potenþialului
uman ºi material din teritoriile integrate imperiului. Aceasta a
condus printre altele ºi la introducerea treptatã a conscripþiilor ºi
la înregistrarea periodicã a diverselor categorii socio-profesionale
ori chiar ºi a întregii populaþii. Fireºte, nu au lipsit nici în aceastã
perioadã aprecierile cu caracter general, empiric, asupra structurii demografice a Transilvaniei. Printre alþii, iezuitul Andreas
Freyberger, în anul 1702, în prima lucrare istoricã despre unirea
românilor ortodocºi din Transilvania cu biserica romano-catolicã, spunea cã românii reprezintã populaþia cea mai numeroasã
din provincie arãtând cã “sunt rãspândiþi în toatã Transilvania ºi
în aceastã secuime, ba chiar pe pãmânturile ºi în scaunele saºilor.
Nu existã sat, nu existã oraº, suburbie care sã nu-ºi aibã românii
sãi”1. De la începutul secolului al XVIII-lea începem sã dispunem,
alãturi de vechile surse narative ori economico-demografice (lucrãri geografice, relatãri de cãlãtorie, urbarii ºi registre parohiale
de stare civilã) ºi de alte tipuri de izvoare: conscripþiile fiscale,
militare, religioase, ºematismele etc. Cu alte cuvinte, de la venirea
austriecilor, sursele statistice ºi demografice se înmulþesc, se diversificã conþinutul lor, sporeºte calificarea celor însãrcinaþi cu
elaborarea lor, începem sã avem o panoramã cât mai aproape de
realitate a potenþialului demografic ºi a resurselor materiale din
Transilvania. Datele disponibile pentru Transilvania istoricã (Ardeal) indicã pentru perioada 1690-1847 o proporþie medie a
românilor de 52,7%, a maghiarilor (inclusiv secuii) de 27,3%, a
germanilor (saºi, funcþionari ºi armata imperialã) de 16,7%, a
altor grupuri etnice (armeni, evrei, þigani, slavi etc.) de 3,3%. Ca o
constantã a perioadei menþionate s-a remarcat o uºoarã tendinþã
de creºtere a ponderii populaþiei germane, în detrimentul scãderii
cu câteva procente a ponderii românilor ºi maghiarilor2.
Faptul cã statisticile oficiale ale statului austriac, care fireºte cã
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au ajuns ºi la cunoºtinþa elitei româneºti, a avut o dublã importanþã: pe de o parte, a arãtat numãrul populaþiei româneºti în
cadrul provinciei, pe de altã parte a arãtat nivelul socio-economic
ºi cultural al acestora, îndrumând liderii spre elaborarea unei
agende naþionale în care sã fie prioritizate acþiunile pe termen
scurt, mediu ºi lung. Preponderenþa demograficã a românilor din
Transilvania, alãturi de autohtonia lor, a pãtruns treptat nu doar
în conºtiinþa elitelor ci ºi a românilor de rând. De aceea, atunci
când aproape de mijlocul secolului al XVIII-lea românii ardeleni
elaboreazã primele documente revendicative în vederea modificãrii statutului lor, ei fac apel printre altele ºi la factorul demografic. Conscripþiile oficiale, precum ºi cea confesionalã organizatã
de însuºi episcopul unit Inochentie Micu la 1733, au arãtat fãrã
tãgadã ceea ce era evident pentru toatã lumea, faptul cã românii
constituiau populaþia majoritarã din Transilvania. Primul care
include în argumentaþia sa preeminenþa românilor în provincie
este episcopul unit Inochentie Micu în memoriul sãu Supplex
Libellus din 1743. Acesta acuzã autoritãþile cã multe din abuzurile economice ºi juridice la care sunt supuºi românii se datoreazã
faptului cã ei nu beneficiazã de funcþionari din neamul lor care
sã le cunoascã limba ºi sã le înþeleagã problemele: „deºi românii
locuiesc districte, ca Fãgãraº, Chioar, Haþeg, ºi mai mult de
jumãtate din unele comitate, scaune etc. totuºi nu pot avea, ca
celelalte naþiuni zise recepte slujbaºi din sânul lor”. Apoi, în ceea
ce priveºte revendicãrile referitoare la întregul corp naþional,
episcopul Inochentie Micu nu vede niciun motiv pentru care
naþiunea românã nu ar putea fi ºi ea receptã ca ºi celelalte trei
naþiuni privilegiate „când ea le întrece în numãr pe toate, iar în
sporirea vistieriei, în sarcinile publice ºi slujbe cel puþin le egaleazã, ºi la fel a contribuit atât la rãzboaie cât ºi la apãrarea þãrii”3.
Nu întâmplãtor episcopul a asociat numãrul majoritar al românilor din Transilvania cu cantitatea sarcinilor publice, îmbinarea
factorului demografic cu cel economic fiind armonios integratã
în susþinerea revendicãrilor politico-naþionale. Deºi au acþionat
iniþial într-un cadru strict confesional, treptat liderii Bisericii uni-
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te cu Roma, începând cu episcopul Inochentie Micu, au extins
revendicãrile lor pentru tot corpul naþional, acoperind astfel
doleanþele întregii naþiuni române din Transilvania4.
Problema numãrului devenea astfel la mijlocul secolului al
XVIII-lea una presantã pentru elita ecleziasticã româneascã, atât
din motive pragmatice legate de evidenþa enoriaºilor fiecãrei
confesiuni pentru o mai bunã gestionare a problemelor strict
religioase, cât ºi din perspectiva includerii factorului demografic
în rândul elementelor de suport ale demersului revendicativ.
Astfel, vreme de mai bine de 150 de ani, „demografia” va deveni
o prioritate pe agenda miºcãrii de emancipare naþionalã a românilor din Transilvania. Atât cât le va sta în putinþã, liderii românilor vor organiza propriile evidenþe statistico-demografice, mai cu
seamã în cadrele confesionale, dar în acelaºi timp vor fi extrem de
atenþi la toate înregistrãrile de populaþie efectuate de cãtre autoritãþile administrative ºi militare, pentru a putea valorifica în
interes propriu informaþiile culese periodic cu ocazia conscripþiilor ºi recensãmânturilor. George Bariþiu scria foarte convingãtor
în acest sens în anul 1879: „ªi totuºi nu este nicio þarã în Europa
unde necesitatea informaþiunilor statistice clare ºi exacte, sã fie
simþitã mai profund, ca în Transilvania. Trei naþionalitãþi principale, ºapte confesiuni religioase, urme nenumãrate de privilegiile
cele mai extravagante, atâtea graduri de culturã ºi civilizaþiuni,
diversitatea cea aprigã a caracterelor naþionale, mai multe legi
feudale, conservate de rigoare pânã în ziua de astãzi, relaþiunile
politice, legislative, naþionale economice cãtre Ungaria, starea
agriculturii, industriei, comerþului, starea instrucþiunei publice ºi
alte împrejurãri nenumãrate, cer în mod imperios ca þara aceasta
sã fie studiatã în toate ramurile, definite ºi clasificate de ºtiinþa
modernã a statisticii”5.
Fireºte, în documentul elaborat de miºcarea de emancipare
naþionalã de la sfârºitul secolului al XVIII-lea (Supplex Libellus
Valachorum) nu putea lipsi apelul la factorul demografic, alãturi
de alte argumente din arsenalul ideologic al veacului luminilor,
aduse la luminã cu atâta putere de cãtre Revoluþia Francezã.
Interesant este cã în Supplexul din 1791, includerea dovezilor
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demografice în sprijinul cererilor vine dupã recursul la principiul
dreptului natural ºi al celorlalte libertãþi ºi drepturi cetãþeneºti:
„Aceste cereri se sprijinã pe echitatea naturalã ºi pe principiile
societãþii civile, precum ºi pe pactele încheiate. ªi fiindcã naþiunea suplicantã încã în anul 1761, dupã conscripþia fãcutã atunci
în toate cercurile ºi locurile (afarã de districtul Braºovului) a
numãrat peste 547.000 inºi ºi (dacã românii acestui district ar fi
socotiþi pentru vremea aceea la numai 13 000 de inºi) aceastã
naþiune a constat atunci din 560 000 de inºi, pe când celelalte
naþiuni luate la un loc (fiind socotiþi aici ºi românii care, pãrãsinduºi propria religie, au trecut la altele), dupã conscripþia fãcutã în
anul 1766 au numãrat numai 392.000 ºi câteva sute de inºi, ºi
fiindcã de aici trebuie sã se tragã încheierea cã din populaþia de
azi a Transilvaniei, care, dupã conscripþia anului 1787, consista
dintr-un milion ºi cam ºapte sute de mii de oameni, partea cea
mai însemnatã, poate chiar un milion întreg, e alcãtuitã din
oameni ai naþiunii suplicante, în timp ce pe lângã
aceasta...îndeobºte sarcinile publice ale Provinciei le poartã naþiunea suplicantã în mãsurã mai mare decât toate celelalte naþiuni
luate la un loc, în proporþie cu numãrul ei mai mare”6.
Aºa cum se poate observa, autorii Supplexului aveau o documentaþie statisticã bogatã, semn cã erau la curent cu toate înregistrãrile de populaþie efectuate în deceniile anterioare, invocând
datele conscripþiei organizate de autoritãþile austriece în anii
1760–1762, a conscripþiei derulate de cãtre biserica ortodoxã din
Transilvania la 1766 (de aceea ºi numãrul mai redus al românilor
de doar 392 000 de persoane reþinut în document), ºi, cel mai
recent, ale „recensãmântului iosefin” din anii 1784–1787. Foarte
interesant ni se pare faptul cã este pusã în memoriul din 1791 ºi
problema deznaþionalizãrii de-a lungul timpului a clasei nobiliare româneºti, prin constrângerile impuse în secolele anterioare de
autoritãþile vremii de a opta pentru religia romano-catolicã sau
pentru una reformatã dupã introducerea Reformei în Transilvania în a doua jumãtate a secolului al XVI-lea. Oricum, Supplex
Libellus Valachorum a zguduit conºtiinþa claselor privilegiate din
Transilvania, deranjând elitele maghiarilor, secuilor ºi saºilor
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prin cererile formulate ºi care i-ar fi adus pe români pe picior de
egalitate în viaþa politicã a principatului. Ori, aceste clase privilegiate nu doreau sã piardã monopolul asupra conducerii provinciei, de aici ºi atacurile virulente împotriva argumentelor aduse
de români, între care vechimea ºi ponderea lor demograficã erau
dintre cele mai vehement contestate7.
Pentru români, populaþia majoritarã a Transilvaniei, nu erau
suficiente promisiunile de libertate individualã ºi de progres pe
care le oferea cu generozitate programul revoluþiei din martie
1848 din Ungaria. Românii, care nu se bucurau de reprezentare
în organele legislative ºi executive ale provinciei, doreau, în spiritul concepþiei romantice despre naþiune, recunoaºterea limbii ºi a
naþionalitãþii lor, drepturi egale cu ceilalþi locuitori aflaþi în inferioritate numericã. Treptat, prin intermediul manifestelor elaborate în mai multe centre unde activau liderii românilor, s au schiþat
principalele obiective ale programului revoluþionar românesc,
care la prima vedere nu depãºea cadrul unui legalism ºi reformism pronunþat8. Argumentaþia ideologicã în sprijinul drepturilor naþiunii reia în mare parte ceea ce Supplexul din 1791 încorporase deja: apelul la originea romanã ºi continuitatea în Transilvania, invocarea numãrului majoritar al românilor în provincie,
spolierea lor de drepturile naturale de-a lungul secolelor etc.9.
Aºa cum era de aºteptat, argumentul demografic nu putea lipsi
din inventarul motivaþiei obþinerii de drepturi politico-naþionale
în cuprinsul manifestelor revoluþionare din primele sãptãmâni
ale revoluþiei.
Primul act cu caracter programatic mai important este manifestul elaborat la 25 martie 1848, de cãtre profesorul sibian Simion
Bãrnuþiu, ºi intitulat Provocaþiune. În document se respingea ideea
unirii Ardealului cu Ungaria atâta vreme cât românii nu erau
recunoscuþi ca naþiune cu drepturi politice, ºi se fãcea apel la
solidaritatea naþionalã a tuturor claselor ºi forþelor sociale ºi
politice româneºti. Firesc, Bãrnuþiu invocã ºi el cantitatea, numãrul românilor, atunci când îi îndeamnã pe conaþionalii sãi sã-ºi
solicite drepturile ce li se cuvin: „Voi dar un milion ºi trei sute de
mii mai bine de români, nu sunteþi pe lume ca naþie. Încã o datã,
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fraþilor! Astãzi este ziua învierei dreptului nostru”10. La 2/14 mai
1848, Simion Bãrnuþiu, principalul ideolog al românilor, a prezentat în catedrala din Blaj, în faþa intelectualitãþii venite la cea
de a doua adunare naþionalã, un discurs celebru intitulat „Românii ºi ungurii”, adevãrat prolog teoretic ºi programatic al Marii
Adunãri Naþionale ce s a desfãºurat în zilele de 3/15 5/17 mai.
În aceastã expunere cu o vãditã încãrcãturã istoricã, Bãrnuþiu a
inserat în repetate rânduri referiri la factorul demografic:
„Românii locuiesc pe acest timp în districtele lor româneºti
nesupãraþi de nimeni, pentru cã ungurii niciodatã n-au umplut
þara, peste care îºi aroagã domnire, ei au fost totdeauna mai
puþini la numãr, ºi nici nu le trecea prin cap ca sã persecute
naþionalitãþile celelalte...; Când ar locui pe pãmântul Ardealului
numai unguri ºi saºi, ºi împreunã cu aceºtia în loc de un milion ºi
jumãtate de români, ar locui pe atâþi japoni, au altã limbã, atunci
eu n-aº avea sã zic nimic în contra unirii Ardealului cu Þara
Ungureascã; însã pãmântul acesta nu-l þin japoni, nici arabi; ci
afarã de o mânã de saºi ºi unguri amestecaþi printre români,
Ardealul e proprietate adevãratã a naþiunii române, care o a
câºtigat cu bunã dreptate înainte cu vreo mie ºapte sute de ani, ºi
de atunci pânã astãzi o þine, o apãrã ºi o cultiveazã cu multã
sudoare ºi ostenealã”11.
La aceastã nouã întrunire de la Blaj din 3–5 mai 1848, a doua
în ordinea lor cronologicã, au venit în jur de 40. 000 de oameni,
majoritatea þãrani din toate comitatele Transilvaniei. Adunarea a
depus jurãmânt de credinþã faþã de naþiunea românã, faþã de
patrie ºi faþã de împãratul de la Viena, adoptând programul
revoluþiei româneºti formulat în 16 puncte, documentul fiind
intitulat Petiþia Naþionalã12. Programul adoptat la Blaj se înscrie
prin principiile sale în spiritul concepþiei romantice despre stat ºi
naþiune, ºi se aseamãnã cu alte programe din cadrul revoluþiei
democratice europene. Punctul 1 solicita independenþa naþionalã
a naþiunii române ºi egalitatea în drepturi cu celelalte naþiuni din
Transilvania, iar în dieta Transilvaniei românii sã aibã reprezentanþi „în proporþiune cu numãrul sãu, sã-ºi aibã dregãtorii sãi în
toate ramurile administrative, judecãtoreºti ºi militare în aceeaºi
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proporþiune”, iar la punctul 13 se prevedea înfiinþarea de ºcoli
primare, gimnaziale, de licee militare ºi tehnice, de seminarii
pentru pregãtirea preoþilor ºi a unei universitãþi româneºti, toate
întreþinute „din casa statului în proporþiunea poporului
contribuent”13. Recursul la preponderenþa numericã a românilor
în provincie, la contribuþia economicã a acestora la bunul mers al
statului era unul normal în susþinerea unor revendicãri proprii
naþiunii române care nu se bucura de aceleaºi beneficii în Transilvania comparativ cu ceilalþi locuitori care, deºi minoritari demografic, acaparaserã mai toate funcþiile politico-administrative ºi
se bucurau de subvenþionarea învãþãmântului ºi a bisericilor.
În iarna anului 1848–1849, s-au amplificat relaþiile dintre revoluþionarii transilvãneni, bãnãþeni ºi bucovineni în vederea constituirii unui bloc etnic românesc în cuprinsul Monarhiei
Habsburgice. În memoriul înaintat la 25 februarie 1849 noului
împãrat Francisc Iosif I de cãtre deputaþi din Bucovina, Banat ºi
Ardeal, se cerea unirea tuturor românilor din imperiu, federalizarea monarhiei pe baze naþionale. Nu lipsit de importanþã este
faptul cã în chiar debutul memoriului se invocau atât vechimea,
autohtonia românilor, cât ºi preponderenþa lor numericã în aceste teritorii: „Naþiunea românã din marele principat al Ardealului, din Bãnat, din pãrþile vecine ale Ungariei ºi din Bucovina,
care este cea mai veche între celelalte naþiuni, ºi cea mai numeroasã în þinutul locuit de dânsa – fiindcã numãrã pânã la trei
milioane ºi jumãtate – au fost pururea cu cea mai neclãtitã
credinþã ºi alipire cãtrã augusta casã austriacã”14. Interesant de
menþionat este similitudinea de estimare demograficã din acest
memoriu ºi dintr-un alt document contemporan, redactat de
aceastã datã de generalul Gheorghe Magheru la Baden la 4/16
martie 1849, ºi adresat conducãtorului Ungariei, Ludovic Kossuth.
Solicitându-i acestuia sã dispunã încetarea persecuþiilor împotriva românilor din Transilvania ºi recunoaºterea drepturilor naþionale pentru ei, în vederea alierii maghiarilor cu românii împotriva intervenþiei þariste, Magheru aratã cã „acest popor român nu
e o seminþie neînsemnatã, ci o naþiune compactã ºi puternicã în
cuprinsul þãrilor pe care le locuieºte. Dealtfel, cifrele de mai jos,
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extrase cu toatã scrupulozitatea din protocoalele diferitelor autoritãþi civile ºi ecleziastice, constituie o dovadã peremptorie a ceea
ce am avut onoarea a vã expune; în acelaºi timp, n-ar fi lipsite de
oportunitate a vi le prezenta… în Transilvania 1 486 000; în
Banat, Ungaria ºi Bucovina 2 385 000", deci în total 3 871 000 de
români 15.
Aºa cum în secolul al XVIII-lea dar ºi în decursul revoluþiei
paºoptiste factorul demografic a constituit un element deloc neglijabil în arsenalul argumentelor de care au uzat liderii românilor în demersul lor revendicativ, tot la fel au stat lucrurile ºi în a
doua jumãtate a secolului al XIX-lea, mai ales dupã încheierea
dualismului austro-ungar în anul 1867. Este un lucru ºtiut cã
Monarhia Austro-Ungarã a fost pânã la prima conflagraþie mondialã una din cele mai eterogene þãri ale Europei, nu numai în
privinþa naþionalitãþilor, dar ºi a confesiunilor. Specialiºtii sunt
cvasiunanimi în a aprecia cã în monarhie s-au produs, între 1850
ºi 1910, modificãri etnico-lingvistice considerabile. Peste toate
aceste mutaþii în interiorul provinciilor, se evidenþiazã tendinþa
contrarã, ce rezultã în raporturile numerice ale naþiunilor
hegemonice din cele douã jumãtãþi ale imperiului: în timp ce în
Cisleithania procentajul germanilor scade de la 36,2% la 35,6%,
cel al maghiarilor în Transleithania creºte de la 36,5% la 48,1%16.
Aceastã îmbunãtãþire considerabilã a procentajului maghiarilor
a fost cauzatã de trei factori: a) în primul rând, de creºterea
naturalã a populaþiei, de faptul cã sporul natural al maghiarilor a
fost mai mare decât media pe þarã; b) în al doilea rând, de
participarea lor mai redusã la emigrare, comparativ cu alte etnii:
c) în al treilea rând, de procesul de asimilare, care se dezvolta într
o mãsurã tot mai mare în a doua jumãtate a secolului al XIX lea ºi
la începutul secolului XX: maghiarizarea unei pãrþi a populaþiei
nemaghiare, precum ºi a majoritãþii imigranþilor.
Am descris succint realitãþile dar ºi politicile demografice din
timpul dualismului pentru a putea încadra mai bine atitudinile
elitei româneºti faþã de acestea. Raportarea liderilor miºcãrii de
emancipare naþionalã la factorul demografic în timpul dualismului s-a fãcut în general în prelungirea strategiei uzitate de la
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Supplex Libellus încoace, dar au apãrut ºi nuanþe noi, referiri la
modul de colectare a datelor despre populaþie etc. Bunãoarã, cu
ocazia recensãmântului din 1869, prima înregistrare a populaþiei
dupã încheierea dualismului, liderii românilor au înþeles importanþa acestei operaþii de colectare a datelor demografice nu doar
pentru stat ci ºi pentru interesele naþionale româneºti ºi au reacþionat în acord cu aceste imperative. În consecinþã, Vicarul Foraneu
greco-catolic al Nãsãudului, Grigore Moisil, a transmis la data de
26 noiembrie 1869 o circularã tuturor preoþilor din subordine în
care fãcea cunoscut clerului ordinul sosit de la conducerea districtului nãsãudean ºi sublinia totodatã importanþa statisticii pentru buna funcþionare a statului („în orice stat civilizat ºi bine
organizat, statistica e un act de cea mai mare importanþã ºi
folos”). Dincolo de utilitatea pragmaticã pentru guvernanþi a
colectãrii datelor statistico-demografice, înaltul ierarh nãsãudean
accentua însã semnificaþia deosebitã a acestui recensãmânt pentru români. Dat fiind faptul cã era prima înregistrare complexã a
populaþiei dupã încheierea pactului dualist austro-ungar, datoria preoþilor era aceea de face tot ce le stãtea în putinþã ca datele
ce se vor colecta sã reflecte structura realã din punct de vedere
etnic ºi confesional a Transilvaniei:
„Dacã a fost pentru români vreo conscripþiune sau connumerare a poporului vreodatã de vreo importanþã, cea din 1870
negreºit va fi de cea mai mare importanþã, pentru aceea domnii
preoþi sã punã cea mai multã silinþã ºi cea mai mare priveghere la
aceasta. Toate naþiunile ºi confesiunile din þarã vor sili a conscrie
cât de mulþi pentru naþiunea ºi confesiunea sa, sã-ºi scoatã un
numãr mare, ºi or încerca a scrie din alte naþionalitãþi ºi confesiuni, la naþiunea ºi confesiunea sa ºi, mã tem cã tocmai românii
vor fi mai tare recrutaþi pentru alþii, pentru aceea nu pot destul
recomanda privigherea domnilor preoþi, ca sã nu lase nici un
suflet român din mânã în favoarea altora, ci sã însemne pe toþi,
care se aflã în comuna sa, specificându-se care sunt români, care
sunt de alte naþionalitãþi, pe fiecare dupã confesiunea sa, ca aºa,
sã aibã o conscripþiune exactã ºi adevãratã ºi aºa, aceea sã poatã
servi de temei pentru o conscripþiune generalã a poporului”17.
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Memorandul din 1892, înaintat împãratului Francisc Iosif I de
cãtre reprezentanþii românilor într-o delegaþie impresionantã (circa 300 de persoane) a reprezentat, indubitabil, cel mai important
act politic din Transilvania la sfârºitul secolului al XIX-lea. În
acea perioadã s-au produs mutaþii majore în sfera strategiei ºi a
ideologiei miºcãrii de emancipare naþionalã a românilor transilvãneni, astfel cã ºi Memorandul se resimte de pe urma acestor noi
orientãri. În opinia unora dintre dintre cei mai avizaþi specialiºti
ai problematicii, ideologia Memorandului s-a identificat pânã la
un punct cu tribunismul, curent ce-ºi propusese sã difuzeze o
nouã direcþie în spiritul public transilvãnean. Pe un asemenea
filon ºi pornind de la premisa cã numãrul e temelia valorii noastre,
tribunismul a militat pentru reconsiderarea atitudinii elitei faþã
de popor, pentru o acþiune culturalã menitã sã ridice, sub aspect
cultural, economic ºi politic, nivelul claselor populare, spre a
valorifica politic potenþialul ce îl oferã aceste categorii18.
Istoriografia româneascã a relevat nu numai caracterul novator dar ºi cel democratic al actului de la 1892. Elaborat de cãtre
fruntaºii miºcãrii de emancipare naþionalã a românilor, Memorandul a supus unui amplu ºi virulent rechizitoriu politica promovatã de guvernele de la Budapesta, dupã 1867, politicã ale
cãrei consecinþe s-au rãsfrânt negativ ºi asupra celorlalte naþionalitãþi: „Aceeaºi poziþiune ca Românii o au ºi concetãþenii noºtri
germani, precum ºi cei slavi în statul ungar, aceleaºi resoane
[raþiuni– n.n.] de stat cer ca sã se þinã seamã de interesele lor
legitime. Azi, ca totdeauna, convinºi cã numai prin o sincerã
înfrãþire a popoarelor se poate asigura pacinica desvoltare a
patriei noastre, Românii stãrue în dorinþa, ca în formã legalã, ºi
prin concursul factorilor competenþi sistemul de guvernare sã fie
reformat în patria noastrã, astfel ca sã se asigureze drepturile
odatã câºtigate ºi sã se þinã seama de interesele legitime ale
tuturor popoarelor ce compun statul ungar poliglot”19. Prin urmare, Memorandul este rezultatul firesc al acþiunii majoritãþii,
confruntatã cu deposedarea de unele drepturi ºi libertãþi ºi supusã unei politici constante de alterare a identitãþii etno-lingvistice.
Debarasat de un istorism excesiv care i-ar fi putut îngreuna
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lectura, Memorandul înclinã balanþa argumentelor ºi condamnã
politica de asimilare dusã de autoritãþi de pe alte poziþii. Între
acestea, pe un plan deloc neglijabil, s-a situat perspectiva demograficã. Astfel, din chiar textul documentului, înaintat în primãvara anului 1892 împãratului Francisc Iosif, rezultã cât se poate
de clar motivarea renunþãrii la foarte multe exemplificãri de
ordin istoric: „Chiar dacã Românii n-ar avea nici un trecut istoric
ºi astfel nici o bazã legitimã luatã din trecutul milenar al statului
pentru pretenþiunile lor, chiar ºi numai faptul cã ei sunt, voesc cu
toatã hotãrârea ºi pot mult în anumite împrejurãri e destul motiv
politic spre a determina pe oriºicare guvern sã þinã seamã de
interesele lor legitime”20. Or, aºa cum s-a remarcat cu multã
pertinenþã, aceastã viziune semnifica practic „renunþarea la dreptul istoric în favoarea celui natural, creºterea normalã a argumentelor provenind din arsenalul principiului majoritãþii”21.
Premeditat sau conjunctural, însã de fiecare datã corect înfãþiºat, apelul la demografie, respectiv la numãrul majoritar al românilor din Transilvania, vine sã confere mai multã greutate memoriului fruntaºilor miºcãrii de emancipare naþionalã. Astfel, în
cuprinsul Memorandului, am identificat cel puþin 15 fragmente
din care se poate observa cât se poate de clar invocarea principiului majoritãþii demografice în sprijinul revendicãrilor expuse,
din care expunem câteva citate:
„Uniunea ºi inaugurarea ei prin Art. de lege 43:1868, sunt
desconsiderarea fãþiºã a tuturor drepturilor poporului român ca
element, care compune în absolutã majoritate vechia Transilvanie” ; „Facem aproape ¾ din poporaþiunea þãrii, posedãm ºi
pãmântul þãrii în aceeaºi proporþiune ºi în aceeaºi proporþiune
purtãm ºi sarcinile comune; e incontestabil dar ºi dreptul nostru
de a fi reprezentaþi în dietã ºi de a participa la conducerea
afacerilor þãrii tot în acea proporþiune” ; „E dureros adevãrul cã
peste 3 milioane dintre supuºii Maiestãþii Voastre nu sunt ºi nu
se considerã reprezentaþi în dieta þãrii lor” ; „În Transilvania
peste tot, precum ºi în multe din comitatele ce cad afarã de
Transilvania, cum sunt Bihorul, Sãlagiul, Aradul, Timiºul,
Sãtmarul, Maramureºul ºi Caraº-Severinul, cu totul în 23 comi-
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tate Românii sunt în majoritate precumpãnitoare, ba aproape
singura poporaþiune” ; „Noi, Românii, o poporaþiune completã
de peste 3 milioane de suflete, contribuim cu sângele ºi cu averea
noastrã pentru susþinerea statului, nu avem însã pentru înaintarea noastrã culturalã nici un aºezãmânt susþinut de stat”; „Regatul ungar, afarã de Croaþia, care se bucurã de autonomia ei, are
o poporaþiune de vreo 13.200.000 suflete. Aproape a patra parte
din aceastã poporaþiune, vreo trei milioane de suflete, sunt Românii aºezaþi în mase compacte în vechea Transilvanie, în Banat,
în Arad, în Bihor, Selagiu, Sãtmar ºi Maramureº, adicã în
hotarele orientale ale Monarchiei, pe þãrmul stâng al râului Tisa,
în triunghiul dintre Tisa ºi Mureº ºi între munþii mãrginaºi ai
Transilvaniei, pe un teritor de vreo 134.630,54 chm, unde ei fac
60-95% din întreaga poporaþiune”22 º.a.m.d.
Aspectele demografice sunt invocate constant pe parcursul
Memorandului pentru a evidenþia, o datã în plus, injusteþea
menþinerii românilor într-o stare de inferioritate pe pãmântul,
unde ei reprezentau cel mai vechi ºi cel mai numeros element
etnic. În acelaºi timp, apelul la argumentul demografic are ºi o
semnificativã componentã ideologicã democraticã, în acord cu
tendinþele doctrinare moderne prezente ºi în cadrul altor miºcãri
de emancipare naþionalã din spaþiul central ºi sud-est european23.
Apoi, liderii PNR au abordat în discursurile lor din Parlamentul de la Budapesta, în campaniile electorale precum ºi în unele
articole politice publicate în presã mai multe teme care au ca ºi
constantã problemele demografice din Ungaria vremii. Fie cã sau referit la unele aspecte ale politicii de asimilare forþatã a
naþionalitãþilor promovatã de cãtre guvernul maghiar pe care au
condamnat-o în termeni foarte categorici, fie au atins problema
emigrãrii masive din Transilvania la cumpãna dintre secole încercând sã-i gãseascã nu doar explicaþii ci ºi soluþii, fie s-au referit
la colonizãrile de populaþie ºi dezvoltarea industrialã ca panaceu
a reducerii sãrãciei ºi stabilizãrii populaþiei din zonele sãrace etc.,
Iuliu Maniu, ªtefan Cicio Pop º.a. s-au dovedit a fi la curent cu
toate problemele mai importante cu care s-a confruntat populaþia româneascã din Ungaria dualistã la acea vreme. Cunoºtinþele
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lor temeinice în materie de drept, cãrora le-au fost asociate informaþii veridice în legãturã cu diverse acþiuni ºi iniþiative ale guvernelor maghiare care vizau alterarea structurilor etno-confesionale din Transilvania ori favorizarea elementului etnic maghiar în
detrimentul celorlalte naþionalitãþi din partea ungarã a dublei
monarhii, le-au permis sã utilizeze realitãþile demografice în sprijinul demersurilor lor politice24.
Astfel, ªtefan Cicio Pop a analizat cu multã rigoare problema
emigrãrilor ºi a colonizãrilor, intervenind în mai multe rânduri în
cadrul legislativului de la Budapesta în legãturã cu cauzele ºi
consecinþele acestui fenomen. În ºedinþa din 19 iulie 1906 a
Parlamentului, ªtefan Cicio Pop a intervenit la discuþia asupra
proiectului de lege referitor la bugetul ministrului de interne
afirmând cã nu prin mãsuri poliþieneºti se poate stopa emigrarea:
„A spus ministrul de interne cã va crea posturi noi, ca cei puºi
în ele sã studieze motivele emigrãrilor. Dar posturile noi sunt de
prisos. Guvernul are destule organe de la care ar putea afla
motivele emigrãrii. ªi le-ar putea afla chiar ºi de la deputaþi. Un
motiv e procedura brutalã a organelor publice faþã de cei sãraci,
care vin pedepsiþi în mod draconic pentru orice micã transgresiune, chiar ºi pentru câteva crengi de lemne aduse din pãdure. Al
doilea motiv e, cã justiþia la noi e prea greoaie ºi scumpã. Mai
vine apoi faptul cã poporul nu numai cã nu are pâine, dar nu are
nici pãmânt...”25.
Desigur, analizând implicarea guvernului de la Budapesta în
stoparea emigrãrilor din secuime ºi desfãºurarea unor activitãþi
de colonizare a secuilor ºi de sprijinire economicã a acestora,
ªtefan Cicio Pop a atras atenþia asupra altei zone sãrace din
Transilvania, Munþii Apuseni, numai cã aici unde locuiau aproape în exclusivitate români, autoritãþile nu au adoptat mãsuri de
protecþie economicã a populaþiei. Astfel, în ºedinþa din 6 decembrie 1906 a Parlamentului, ªtefan Cicio Pop a susþinut un discurs
acuzator asupra proiectului de lege referitor la bugetul ministerului de agriculturã, referindu-se la situaþia grea a locuitorilor din
Munþii Apuseni:
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„Locuitorii de acolo erau mai înainte de 1848 iobagi ai erariului.
Pãmânt nu au, cu agricultura nu se pot ocupa. Nu au nici
pãºune. Erariul le-a dat însã posibilitatea de a trãi, înainte de
1848, cãci le-a dat drept de pãºunat în pãdurile întinse ºi dreptul
de a scoate lemne din pãdure în mod gratuit. De la 1848 li s-a
cerut o taxã, însã foarte minimalã. O puteau plãti. A venit însã
regularea, adicã devastarea pãdurilor, fãcutã cu multe abuzuri ºi
oamenii au rãmas fãrã pãºune ºi fãrã lemne pentru continuarea
meseriei lor...Poporul s-a plâns, i s-au fãcut promisiuni, dar de
dat nu i s-a dat nimica. S-a întâmplat ºi altã nedreptate. Oamenii
au fost scoºi din locurile ºi casele pe care le-au avut de 50-80 de
ani, sub pretext cã sunt erariale, pe teritoriul erarial, pentru cã
inginerii aºa le-au trecut în hãrþile cadastrale.
Mãrinimia erariului s-a manifestat apoi astfel faþã de
poporaþiunea aceasta de 40.000 de suflete, cã pentru una din cele
10 comune a dat 70 de jugãre de pãºune, iar celelalte nouã au
primit laolaltã 12 jugãre pãºune. Administrarea pãdurilor o face
acuma statul, pe baza legii de la 1898 ºi oamenilor le merge ºi
mai rãu ºi au de gând sã vândã tot ºi sã plece. N-au pãºune ºi
prin urmare n-au nici vite. Lemne, din care sã facã ciubarã, un
ram de industrie al Moþilor, nu mai capãtã, pentru cã statul a dat
pãdurile strãinilor în exploatare, ori dacã capãtã, le plãtesc
scump ºi primesc lemne rele, pentru cã cele bune le folosesc în
fabricã...Pedepsele pentru prevaricaþie sunt apoi înspãimântãtoare. Sentinþele se aduc în absenþa oamenilor, care sunt la lucru,
ca secerãtori, prin Ungaria, ori Banat. Urmeazã execuþia ºi dacã
banii nu se pot încasa, pedeapsa se preface în arest...Sã facã
guvernul oameni mulþumiþi din 40.000 de suflete, iar nu cerºetori” 26 .
Desigur, subiectul a continuat sã-i reþinã atenþia lui ªtefan
Cicio Pop care în ºedinþa din 3 decembrie 1908, ce dezbãtea din
nou bugetul ministerului de agriculturã, a analizat comparative
cele douã zone muntoase “defavorizate”, secuimea ºi Munþii
Apuseni, remarcând slaba implicare a guvernului de la Budapesta în eradicarea sãrãciei cronice din zona locuitã preponderent
de români.

24

Simpozion

Politica demograficã de asimilare a naþionalitãþilor dusã de
guvernul de la Budapesta a fost adeseori incriminatã de liderii
miºcãrii naþionale româneºti la începutul secolului XX. Printre cei
care au criticat acþiunile guvernanþilor de alterare a structurii
etno-confesionale a Ungariei, ªtefan Cicio Pop a fost unul dintre
cei mai vehemenþi ºi constanþi acuzatori. Astfel, în ºedinþa din 8
mai 1905 a Parlamentului maghiar, ªtefan Cicio Pop a luat
cuvântul pe marginea proiectului adresei înaintate de Clubul
parlamentar naþionalist (din care fãceau parte 8 români, inclusiv
ªtefan C.Pop, 1 slovac ºi 1 sârb) denunþând politica de asimilare:
„Baronul Bánffy Dezsõ spune cã scopul sãu e sistarea statului
poliglot ºi cã naþionalitãþile sã se prefacã în Maghiari de rasã. Îmi
iau voie a reveni asupra vorbirii baronului Bánffy Dezsõ. El a
afirmat, cã Ungaria pânã atunci nu are îndreptãþire de a fi ºi nu
are viitor, pânã nu se contopesc toate popoarele în rasa maghiarã. Sã fim de o limbã ºi de un sentiment. În privinþa aceasta,
oricât de mult i-aº stima facultãþile de bãrbat de stat, totuºi fie-mi
permis sã mã provoc la o autoritate mai mare de cum e el, sã mã
provoc la întemeietorul acestui stat, la sfântul ªtefan, a cãrui
mânã dreaptã o binecuvântãm ºi astãzi. El a spus, cã „regnum
unius linquae unius stirpis fragile et imbecille est”. ªi a spus
acestea fiului sãu Emeric, pentru ca sã nu-ºi batã capul cu aceea,
ca sã asimileze naþionalitãþile ºi popoarele, ci sã le cultive caracterul lor propriu naþionalist, ca prin aceasta ele sã devinã stâlpi ai
þãrii ºi ai coroanei”...În vorbirea lui Bánffy am constatat un atac
deschis ºi categoric în contra naþionalitãþii noastre, îndeosebi cu
privire la interesele de limbã. Ne voiesc limba, pe care sub nicio
împrejurare nu o dãm!...Binevoiþi a-mi permite sã constat cã
acea parte din legea despre egala îndreptãþire a naþionalitãþilor,
care e favorabilã naþionalitãþilor, n-a fost executatã nici într-un
singur punct al ei...Eu nu spun cã naþionalitãþile sã nu înveþe
ungureºte, ci spun ca sã înveþe în limba maternã ungureºte. În
þara aceasta unde ºi din maghiarime 40% sunt analfabeþi, cu
greu poate fi executat planul ca sã înveþe în douã limbi”27.
Asemenea intervenþii a mai avut ªtefan Cicio Pop în legãturã cu accentuarea politicii de maghiarizare forþatã a naþionalitã-
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þilor din Ungaria dualistã. De exemplu, în ºedinþa din 2 iunie
1906 a Parlamentului, ªtefan Cicio Pop a luat din nou cuvântul
la discuþia asupra proiectului de lege referitor la impozitare,
fãcând apel la respectarea drepturilor naþionalitãþilor ºi invocândul pe liberalul englez W. Gladstone, dar ºi pe liberalii maghiari
Ferenc Deák, Kossuth Lajos etc.28. În atenþia lui ªtefan Cicio Pop
au intrat ºi alte aspecte cu impact demografic, în numeroasele
sale intervenþii în deliberativul de la Budapesta ori în discursurile
cu caracter electoral fiind exprimate diferite puncte de vedere.
Astfel, în ºedinþa congregaþiei comitatului Arad din 31 octombrie
1904, în cuvântul sãu, ªtefan C. Pop constata cu amãrãciune cã
autoritãþile nu s-au implicat cu responsabilitate în combaterea
foametei ce afecta largi categorii ale populaþiei rurale ca urmare a
unor recolte proaste29.
Problema agrarã a reprezentat în Transilvania, la sfârºitul
secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX, una dintre cele mai
importante chestiuni economice ºi politice, influenþând dinamica
populaþiei ºi emigrarea peste hotare. Injusta repartizare a proprietãþii funciare a fost sesizatã atât în epocã, dar ºi ulterior. Existenþa marii proprietãþi moºiereºti (circa 40% din întregul fond funciar era deþinut de marii proprietari) a reprezentat, în multe pãrþi,
cauza principalã a lipsei acute de pãmânt pentru un numãr mare
de þãrani30. Evident, în aceastã situaþie precarã se aflau atât
þãranii români cât ºi cei maghiari. Din nefericire însã, guvernanþii
de la Budapesta au proiectat o strategie unilateralã de susþinere a
intereselor economice ale þãranilor maghiari, precum ºi ale marilor proprietari, excluzând celelalte naþionalitãþi din Ungaria dualistã. Societatea agricolã regnicolarã maghiarã oferea seminþe,
unelte, animale cu 3-4% dobândã ungurilor, iar secuilor fãrã nici
o dobândã. Tisza Kálmán a fost cel care a inaugurat o politicã
oficialã sistematicã de colonizare creând fonduri însemnate în
vederea cumpãrãrii de proprietãþi pe care sã se formeze colonii
maghiare: Sãrmaºul Mare, Nimigea, Viþa, Luduº, Albeºti etc.31.
Operaþiile de colonizare în Transilvania au fost executate sub
conducerea Inspectoratului colonizãrii din Cluj; practic, întreaga
legislaþie agrarã (1871, 1873, 1880, 1894, 1896, 1909, 1917) avea
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prevederi restrictive la adresa românilor, favorizând þãrãnimea ºi
moºierimea maghiarã (de exemplu, ordonanþa ministerialã nr.
4000/1917 interzicea românilor sã mai cumpere pãmânt)32.
Liderul român ªtefan Cicio Pop s-a ridicat în repetate rânduri
împotriva politicii de colonizare desfãºurate de autoritãþi remarcând finalitatea politicã acestora. Bunãoarã, în ºedinþa din 18
mai 1908 a Parlamentului, a intervenit pe marginea proiectului
de buget ºi a arãtat cã „politica de colonizare nu va avea alte urmãri
decât scumpirea din cale afarã a pãmânturilor ºi nemulþumirea celor
desconsideraþi”33. Aceleaºi probleme le-a reluat avocatul arãdean
ºi la adunarea popularã electoralã de la ªiria din 23 august 1908
când „vorbeºte pe larg despre colonizãri ºi ilustreazã cu multe exemple risipa ce se face cu banii þãrii pentru salvarea nobilimii scãpãtate.
De noi nu se îngrijeºte statul deºi am dat cele mai strãlucite pilde de
virtute ºi jertfã în rãzboaie...”34.
La finalul acestor consideraþii se impune sã subliniem consistenþa apelului la demografie la mai toþi liderii români ai miºcãrii
de emancipare naþionalã din Transilvania pe parcursul a mai
bine de un secol ºi jumãtate. Fãcute prin intermediul memoriilor
ori a programelor politice, în Parlamentul de la Budapesta sau în
congregaþiile comitatense, rostite cu prilejul adunãrilor populare
electorale sau publicate în presa româneascã a vremii, toate
aceste luãri de poziþie care au uzitat de factorul cantitativ, demografic, demonstreazã cã oamenii politici români s-au implicat cu
responsabilitate ºi competenþã în apãrarea intereselor populaþiei
majoritare din Transilvania, expusã politicii de asimilare, defavorizatã din punct de vedere economico-social datoritã mãsurilor
arbitrare luate de guvernanþi. Desele deplasãri în teritoriu pentru
a lua la cunoºtinþã în mod nemijlocit numeroasele probleme cu
care se confruntau românii, începând cu episcopul Inochentie
Micu ºi continuând apoi în secolul al XIX-lea cu liderii laici, le-au
conferit acestora argumente irefutabile în faþa celor care îi combãteau. Practic, de la mijlocul secolului al XVIII-lea ºi pânã la
Marea Unire, nu a existat un document programatic important
al miºcãrii de emancipare naþionalã, un discurs rostit la nivel
central sau pe plan local, o întrunire electoralã etc. în care elita
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româneascã sã nu invoce ca argument principal ceea ce era
evident în provincie: preeminenþa demograficã a românilor în
cadrul structurii etnice a populaþiei Transilvaniei. Demn de reþinut este faptul cã invocarea factorului cantitativ nu s-a fãcut în
mod mecanic, întotdeauna demografia a fost asociatã altor argumente liberale, democratice din arsenalul ideologic specific epocii
luminilor ºi veacului naþionalitãþilor.
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Cornel Sigmirean

ASTRA
ºi formarea elitei româneºti
În 1944 într-o istorie a ASTREI, Eugen Hulea afirma cã Între
evenimentele culturale transilvane române, care au dat naºtere unor
culminante fapte politice, primatul revine ªcoalei Ardelene ºi Asociaþiei pentru literatura românã ºi cultura poporului român, pe cari
cineva le-a numit ºi cu drept cuvânt, întreprinderi politice prin culturã, în care s-au sintetizat aspiraþiile ºi s-a desãvârºit voinþa de acþiune
ºi luptã româneascã a generaþiilor noastre din ultimii doi secoli.
Într-adevãr, structura sufleteascã ºi programul de luptã a generaþiei
paºoptiste din Ardeal n-ar fi putut exista fãrã premisa ideologicã a
curentului ºcoalei latiniste, dupã cum nici ideea de propãºire prin
solidaritate naþionalã n-ar fi avut loc în a doua parte a secolului al
XIX-lea, fãrã înfiinþarea ºi rodnica intervenþie a Astrei în toate domeniile de manifestare româneascã1.
Învãþaþii iluminiºti din secolul al XVIII-lea, Samuil Micu, Petru
Maior, Gheorghe ªincai, Ioan Budai Deleanu, ºi elitele culturale
din secolul al XIX-lea formate în universitãþile din Europa Centralã ºi de Vest au înscris societatea româneascã transilvanã în
ceea ce Virgil Nemoianu a numit etosul instruirii ºi al culturii2.
Spre deosebire de societatea modernã Vest-europeanã, creatã
sub semnul etosului protestant al muncii, societatea modernã în
Europa Centralã a luat naºtere sub semnul etosului instruirii. În
acest spaþiu, acumularea de cunoºtinþe ºi recunoaºterea comunitarã a importanþei instruirii au realizat – potrivit profesorului
Virgil Nemoianu – fericita reconciliere între voinþa ºi nãzuinþele
individului, pe de o parte, ºi nevoile societãþii, pe de altã parte.
Acestui etos i s-au asociat ºi cehii ºi austriecii, slovacii, slovenii,
croaþii, ungurii românii, polonezii, societãþile culturale create în
rândul popoarelor monarhiei fiind elocvente în acest sens.
Românii ardeleni au optat pentru spiritul Europei Centrale
odatã cu realizarea unirii religioase, la sfârºitul secolului al
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XVII-lea ºi începutul secolului al XVIII-lea, impusã pe fondul
Reconquistei austriece spre Est. Ataºamentul clerului la noua
bisericã, greco-catolicã, se putea obþine prin educaþie, prin culturã. Unirea a deschis, astfel, accesul românilor la colegiile din
Transilvania ºi la universitãþile din Europa, majoritatea istoricilor
fiind de acord cã actul de unire a avut cele mai semnificative
consecinþe asupra naºterii naþiunii române moderne, marcând
primul pas spre occidentalizare3. Istoricul Mathias Bernath de la
München, într-o lucrare fundamentalã pentru cunoaºterea istoriei românilor transilvãneni în secolul al XVIII-lea ºi a raporturilor lor cu Curtea de la Roma, considera cã unirea a reprezentat
funcþia unei porþi de acces a spiritului occidental4.
Astfel, prin burse instituite de statul austriac sau de bisericã,
dupã 1739, prin fondul de stipendii creat de episcopul Inochenþie
Micu Klein, circa 56 de tineri ardeleni în secolul al XVIII-lea au
studiat la colegiile ºi universitãþile de la Trnava (Slovacia), Trencin,
Bratislava, Viena, Pesta, Lemberg, Roma5.
În contact direct cu spiritul epocii, clericii uniþi au reprezentat,
astfel, principalul mediator între lumea româneascã, în cea mai
mare parte ruralã, ºi lumea urbanã, cosmopolitã a Europei. Elita
clericalã, este adevãrat redusã numeric, a fost aceea care a furnizat fundamentele ideologice ale miºcãrii naþionale, prefigurând
intrarea românilor în modernitate.
Acest fenomen de promovare a unei pãturi instruite a cãpãtat
noi proporþii în secolul al XIX-lea. La bursele de studii asigurate
din fondurile de stat sau de cele ecleziastice, în secolul al XIX-lea
li s-au adãugat numeroasele fundaþii de stipendii create de prelaþi, canonici, preoþi ºi chiar laici, cum a fost cazul Fundaþiei
„Romantzai”6. Biserica Ortodoxã, reabilitatã dupã decretul de
toleranþã, promoveazã formarea unei elite prin susþinerea la
studii cu burse din Fondul Xidoxial. În prima jumãtate a secolului
al XIX-lea, peste 157 de tineri au studiat la universitãþile din
Europa Centralã ºi de Vest7. Revoluþia de la 1848 a fost expresia
conºtiinþei politice a elitei româneºti, formatã în ºcolile dinafarã ºi
la colegiile ºi liceele din Transilvania, la Cluj sau la Blaj, unde
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funcþiona singura instituþie de învãþãmânt de nivel superior pentru românii din Imperiu.
Dupã experienþa Revoluþiei de la 1848, elita româneascã, indiferent cãrei biserici îi aparþinea sau ce curent politic împãrtãºea,
era unanimã în recunoaºterea meritelor ºcolii ºi ale culturii în
emanciparea naþiunii române. Este elocvent, credem, pentru starea de spirit care domina societatea româneascã în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, îndemnul pe care îl adresa Aurel C.
Popovici în 1892 colegilor sãi de generaþie: Citiþi, pregãtiþi-vã!
Nouã ni s-a înstrãinat clasa aristocraticã. Voi trebuie sã o înlocuiþi.
Progresul unui neam depinde de calitatea aristocraþiei sale. Cu cât
vom dispune de mai mulþi bãrbaþi talentaþi, pregãtiþi ºi activi, cu atât
naþia noastrã va putea progresa mai repede ºi mai real. Aristocrates
sau cea mai bunã putere, aceasta e determinantã, mulþimea e cheagul,
cimentul…8.
Pentru acest deziderat naþional, în a doua jumãtate a secolului
al XIX-lea s-au creat zeci de fundaþii ºi fonduri pentru burse:
Consistoriul de la Blaj administra fundaþiile „C. Alutan”, „Al. St.
ªuluþiu”, „Baron David Urs de Margina, „Efraim Klein” etc, în
total peste 40 de fundaþii. De asemenea, s-au creat fundaþii pe
lângã episcopiile greco-catolice de la Gherla, Oradea ºi Lugoj. În
a doua jumãtate a secolului al XIX-lea are loc, prin opera mitropolitului Andrei ªaguna, renaºterea Bisericii Ortodoxe, care administra fundaþiile „Francis Iosif”, „Cologea”, „Ecaterina Raþiu”,
„Nicolau Putnoky”, „Absolon Todea” º.a. Fundaþii similare s-au
creat ºi pe lângã episcopiile ortodoxe de la Arad ºi Caransebeº.
Indiscutabil, pentru Biserica Ortodoxã un suport considerabil
în formarea unei elite intelectuale l-a avut Fundaþia „Gojdu”,
prin bursele acesteia peste 1350 de intelectuali români au urmat
studii la universitãþile ºi academiile din Europa9.
Contribuþii semnificative au adus Fondurile grãnicereºti de la
Nãsãud, din care s-au acordat burse la 372 de tineri, din care 35
au dobândit doctoratul.10 Ca expresie a solidaritãþii naþionale, s-a
remarcã rolul Societãþii „Transilvania” de la Bucureºti, care a
acordat burse ºi ajutoare la 105 tineri care au studiat la universi-
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tãþile din Europa. Burse acorda ºi Societatea „Junimea”, de exemplu lui Ioan Slavici, ºi Liga Culturalã11.
În acest adevãrat proiect naþional de emancipare prin culturã,
Astra a avut rolul de director de proiect, prin douã direcþii: 1)
prin asumarea demersurilor începute la mijlocul secolului al XIXlea pentru crearea pe seama românilor a unui învãþãmânt superior, mai ales a unei academii de drept; 2) crearea de fonduri ºi
fundaþii pentru susþinerea cu burse a tinerilor la studii.
Mai multe decenii la rând, elita românilor transilvãneni a
militat pentru dobândirea unei instituþii de învãþãmânt superior
în limba românã. Dupã 1861, acest deziderat a fost preluat de
ASTRA. La ºedinþa Comitetului Central al Asociaþiunii din 5
aprilie 1876, fostul consilier aulic, Iacob Bologa, a cerut sã se
recunoascã printr-o declaraþie solemnã necesitatea creãrii unei
academii de drept, considerând cã Academia românã de drepturi
are de a servi ca unul din cele mai apte mijloace spre promovarea
literaturii române ºi culturii poporului român12.
Propunerea fiind acceptatã, s-a constituit o comisie formatã
din Ilie Mãcelariu, Iacob Bologa, Petre Dunca, Zaharia Boiu ºi Ion
Popescu, care a publicat un proiect pentru modalitãþile de procurare a fondurilor. Proiectul a fost înaintat apoi Adunãrii generale
a ASTREI de la Nãsãud, care a considerat problema academiei ca
o „chestiune de viaþã pentru poporul român”. Ca urmare, la 11
mai 1871, ASTRA a adresat Apelul cãtre toþi românii pentru a
susþine financiar proiectul semnat de Iacob Bologa ºi Ioan V.
Russu. Apelul repeta din nou: chestiunea învãþãmântului ca a
primului factor de culturã, este o chestiune de viaþã pentru naþiunea
românã... . E deci timpul suprem de a cugeta cu toatã seriozitatea ºi la
institute mai înalte de culturã, între care o Academie de drepturi ne e
trebuinþã în primul rând 13.
La chemarea ASTREI au rãspuns mulþi români. De exemplu, I.
Sebeºan din Alba Iulia ºi-a testamentat întreaga avere pentru
fondul Academiei de Drept. S-au organizat baluri, spectacole de
teatru, ºezãtori literare, s-au deschis liste cu subscripþii. Istoria
luptei pentru crearea unei instituþii de învãþãmânt superior a
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românilor din Transilvania a înregistrat una din cele mai emoþionante pagini.
Conºtientã de dificultãþile ridicãrii academice doar prin forþe
proprii, ASTRA s-a adresat guvernului pentru acordarea unui
sprijin de la stat, accentuând cã misiunea civilizatoare a Monarhiei
austro-ungare stã în a promova dezvoltarea culturii tuturor popoarelor sale ºi înainte de toate, în a sprijini pe terenul culturii generale,
naþionalitãþile rãmase îndãrãt fãrã vina lor.
Cererea a rãmas fãrã rãspuns, iar fondurile se adunau greu. În
anul 1874 erau doar 12.495 de florini, în 1883, Fondul Academiei
de Drept era de 20.065 de florini. Suma nu putea reprezenta
baza financiarã pentru ridicarea unei instituþii de învãþãmânt
superior. Ca urmare, Comitetul ASTREI a decis sã modifice destinaþia fondului, ridicând edificiul ªcolii Superioare de Fete din
Sibiu.
ASTRA, ca instituþie reprezentativã a românilor, în care s-au
regãsit toate problemele colective ale naþiunii, a alocat un spaþiu
aparte educaþiei ºi ºcolii. Nicolae Iorga remarca la 1905 cã
Asociaþiunea s-a nãscut din curentul neîntrerupt spre luminã, care a
însufleþit de 15 ani mãcar pe românii din Ardeal ºi þãrile ungurene, din
iubirea adevãratã cãtre popor....
Astfel, chiar de la întemeierea ei, ASTRA a iniþiat crearea de
fonduri pentru burse, „pentru promovarea intereselor culturale
ale clasei cãrturãreºti”14. S-a început cu un fond de 7.063,40 de
florini, pentru ca la 1911, la semicentenarul ASTREI sã dispunã
de 922.985 coroane pentru fondul pentru burse. Fondurile pentru burse au rezultat din taxele membrilor ASTREI, peste 502.590.
Conform hotãrârii luate la adunarea de constituire din 1861, 1/5
din fonduri se capitaliza, iar restul trebuia folosit pentru scopurile fixate prin programe de activitate. S-au adãugat, ca surse
pentru bursele administrate de ASTRA, fundaþiile create prin
testament de cãtre persoane care ºi-au lãsat averea ASTREI pentru burse: „Marinovici”, Fundaþia Anonimã „Doboca”, „Dr. E.
Baºiotã”, „Ioan „Pascu” din Roºia de Munte, „Galliana”S
Riureanu”, „Tofãleana” „Ioan ºi Zinca Roman”, „Avram Iancu”,
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„Dr. I. Moga”, „Ioan Petran” (din care se acordau burse studenþilor de la universitatea Regalã “Francisc Iosif” din Cluj). Menþionãm cã începând cu anul 1886, pentru „sodali”, elevii de la
ºcolile de meserii, pãnâ în anul 1902, bursele au fost acordate
prin Societatea „Transilvania” de la Bucureºti.
Între anii 1861–1911, ASTRA a acordat 500 de burse pentru
studenþi, elevi ºi eleve de la gimnaziu ºi de la ºcolile de meserii, la
care s-au adãugat ajutoare pentru ºcoli ºi elevi, premii, împrumuturi, cãrþi pentru biliotecile ºcolare. De exemplu, s-au acordat
ajutoare pentru Consistoriul Mitropolitan din Blaj, pentru Consistoriul Mitropolitan din Sibiu, Consistoriul Episcopal din Gherla, ªcolii din Lãpuº, ªcolii de Fete din Cluj, ªcolii de Fetiþe din
Câmpeni, ªcolii din ªimleul Silvaniei, Gimnaziului din Blaj, Gimnaziului din Braºov; Premii pentru „progres în musicã”, pentru
„stenografie”; împrumuturi, cum a fost cazul studentului medicinist Ludovic Meheº etc.
ASTRA a acordat stipendii începând cu anul universitar 1861/
1862, beneficiari fiind studenþii în drept, Ioan Rusu, Mihail Dobo
ºi Ioan Cepeºiu, care au primit bursã în valoare de 120 de fl
fiecare.
În primii ani, în mod prioritar, ASTRA a acordat burse pentru
studenþi, dupã care, începând cu anii ’70, au devenit prioritare
bursele pentru ºcolile gimnaziale ºi pentru ºcolile pedagogice,
pentru ºcolile de meserii, în dorinþa de a ridica clasa de mijloc, de
a susþine reprezentarea românilor în ceea ce însemnau noile
profesii, dar mai ales cu gândul dezvoltãrii industriei ºi comerþului în rândul românilor. În total, pentru studii superioare, între
anii 1861–1911 s-au acordat 101 de burse, din care 41 pentru
drept, 6 pentru litere ºi filosofie, 5 agronomie, 4 studii tehnice, 2
silviculturã, 10 medicinã ºi farmacie, 7 pentru arte, 1 teologie ºi
23 pentru pedagogie.
Printre bursieri s-au numãrat studenþii: Ioan Guguian, silviculturã la Schementz, Pintea Ternoveanu la Viena, Sever Mureºan
care a studiat pictura la München, Alexandru Liuba a studiat
sculptura la München, Petru Deheleanu la Facultatea de Litere ºi
Filosofie de la Graz, Onoriu Fulea, tehnica la Viena, Emil Petru

Simpozion

35

Prodan litere ºi filosofie la Viena, Andrei Bârseanu litere ºi filosofie
la Viena ºi München (a fost membru al Academiei Române),
Vasile Sângeorzan litere ºi filozofie la Viena, Ioan Baiulescu din
Braºov ingineria la Graz ºi Viena. Baiulescu a fost cel mai important colaborator al lui Anghel Saligny la magistrala operã de
construire a podului de la Cernavodã.
Menþionãm cã unele personalitãþi ale culturii ºi ºtiinþei româneºti s-au bucurat de burse ca elevi, cum a fost cazul elevului
Iuliu Haþeganu de la Gimnaziul din Blaj, mai târziu o glorie a
medicinei clujene, Ioan Maxim, a urmat mai târziu ingineria la
Budapesta, Nicolau Caleferiu, medic, doctor în medicinã, cu
studii la Viena ºi Graz, Emil Viciu, profesor la Blaj, cu studii de
teologie la Budapesta ºi la Facultatea de Matematicã ºi ªtiinþe
Naturale de la Cluj, Aurel Isac avocat la Cluj (tatãl poetului Emil
Isac), Gheorghe Bogdan-Duicã, Elie Dãianu, Victor Babeº, Ioan
Lupaº, Octavian Goga, Aaron Cotruº º.a.
O întreagã pleiadã de intelectuali care au participat la înscrierea societãþii româneºti în etosul instruirii ºi culturii, exprimat
prin încrederea nelimitatã în ºcoalã, la înnobilarea prin culturã,
în mãsura în care considerãm aristocraþia drept un model social
pentru clasa celor instruiþi ºi culturalizaþi.

NOTE
01. Eugen Hulea, ASTRA. Istoric, organizare, activitate, statute ºi regulamente,
Editura ASTREI, Sibiu, 1944, p.1; Recent, cu ocazia aniversãrii a 150 de
ani de la înfiinþarea ASTREI, s-a publicat volumul Asociaþionism ºi naþionalism cultural în secolele XIX–XX, coordonatori Liviu Maior, Ioan-Aurel
Pop, Ioan Bolovan, Academia Românã. Centrul de Studii Transilvane,
Cluj-Napoca, 2011
02. Virgil Nemoianu, Cazul etosului Central-European. Instruirea dincolo de
clase, în vol. Europa Centralã. Nevroze, dileme, utopii, Antologie coordonatã de Adriana Babetisi ºi Cornel Ungureanu, Polirom, Iaºi, 1997, p. 168.
03. George Em. Marica, Studii sociologice, Cluj Napoca 1997, p. 237.
04. Mathias Bernath, Habsburgii ºi începuturile formãrii naþiunii române, Editura Dacia, Cluj, 1994, p. 21.
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13. Vezi Maria Ploeºteanu, Activitatea lui Iacob Bologa în cadrul Astrei, în
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Maria Berényi

Membri distinºi ai Reprezentanþei
„Fundaþiei Gojdu” (1870–1918)
Viaþa ºi activitatea lui Emanuil Gojdu
Marele mecenat al românilor din Ungaria, Emanuil Gojdu (1802–
1870), provine dintr-o familie de negustori macedoromâni. Familia Gojdu s-a refugiat din oraºul Moscopole, de pe teritoriul Albaniei, în 1769, din faþa primejdiei turceºti. Trecînd mai întîi prin
Polonia, familia s-a aºezat în Ungaria ºi s-a instalat la Miskolc, de
unde o ramurã a ei s-a mutat la Oradea. De altfel, din aceastã
familie provine ºi scriitorul ºi ziaristul maghiar Gozsdu Elek.
Emanuil Gojdu s-a nãscut în Oradea, la 9 februarie 1802. A
studiat la ºcoala româneascã din Oradea, apoi la liceul catolic din
oraº, dupã care s-a prezentat la Academia de Drept. Un an mai
tîrziu, ºi-a continuat studiile la Pojon (Bratislava). În 1823 ºi-a
terminat studiile la Pesta, unde a fost numit notar cambial ºi, la
vîrsta de douãzeci ºi doi de ani, a obþinut diploma de avocat. A
lucrat trei ani de zile în biroul lui Vitkovics Mihály, avocat ºi poet
din Pesta. Obiºnuiþii casei Vitkovics erau fruntaºii literaturii maghiare de atunci, printre care Kazinczy Ferenc, Virág Benedek,
Berzsenyi Dániel, fraþii Kisfaludy ºi Fáy András. Tînãrul Gojdu, ca
prieten ºi colaborator al gazdei, a participat deseori la aceste
serate. S-a împrietenit cu literaþii invitaþi ºi, prin intermediul lor, a
cunoscut ºi literatura maghiarã. El însuºi a publicat cîteva versuri
în limba maghiarã, în revista Szépliteraturai Ajándék (1826). Gojdu
frecventa, de asemenea, salonul literar românesc care funcþiona
în casa lui Atanasiu Grabovsky din Pesta, unde oaspeþi obiºnuiþi
erau Petru Maior, Samuil Micu Clain, Dimitrie Þichindeal, Teodor
Aaron, Damaschin Bojincã, Moise Nicoarã, Zaharia Carcalechi, ªtefan
P. Niagoi, Ioan Teodorovici, Eftimie Murgu, Petru Moaler Câmpianu,
Andrei Mocioni, Constantin Lecca, Pavel Vasici, Partenie Cosma.
Gojdu a fost avocat stagiar timp de trei ani, dupã care ºi-a

38

Simpozion

deschis un birou de avocaturã propriu. El a fost primul avocat
care, în 1826, a intentat acþiuni la consiliile din Pesta ºi din Buda,
în limba maghiarã – în locul limbii latine folosite pînã atunci. Tot
de numele lui se leagã redactarea în limba maghiarã a proceselor
verbale ale Bisericii Greco-Române din Pesta, întocmite pînã atunci
în limba germanã. Deoarece grecii nu recunoºteau primatul limbii române, iar românii primatul limbii greceºti, documentele
bisericii lor comune erau redactate în limba germanã. Emanuil
Gojdu, cunoscut deja ca avocat cu prestigiu ºi ca personalitate
influentã, în 1836 a militat puternic în vederea renunþãrii la
limba germanã, iar iniþiativa lui s-a bucurat de succes.
Gojdu a devenit în scurt timp cel mai cãutat avocat din Pesta.
Pledoariile lui erau publicate în presa de specialitate din þarã ºi
din strãinãtate, iar el era citat ca exemplu în faþa studenþilor la
drept din Pesta ºi din Bratislava (Pojon). Spirit întreprinzãtor,
Gojdu a ajuns foarte repede proprietar al unor depozite bancare
considerabile, a cumpãrat diverse imobile ºi acþiuni la Pesta. În
1832, s-a cãsãtorit cu Anastasia Pometa, originarã dintr-o familie
macedoromânã. În acelaºi an, din zestrea soþiei ºi din economiile
proprii, Gojdu a cumpãrat cu treizeci de mii de forinþi casa lui
Wilhelm Sebastian, din strada Király, mai târziu ºi terenurile din
vecinãtatea acesteia. În 1854 a trecut la parcelarea acestor terenuri ºi a construit un rînd de magazine în jurul propriei case.
Acest complex poartã ºi în momentul de faþã numele de Pasajul
Gojdu.
Gojdu a devenit cel mai mare mecenat al culturii româneºti din
Pesta. ªi-a îndreptat atenþia încã din tinereþe spre sprijinirea
progresului literaturii române din Ungaria ºi a susþinut financiar
tipãrirea operelor în limba românã, la Tipografia Universitãþii
din Buda. În timpul evenimentelor din 1848, Emanuil Gojdu s-a
evidenþiat ºi pe tãrîm politic. La 21 mai, în casa lui Gojdu s-au
adunat românii pentru a adopta douã documente importante
prin care acordau votul lor de încredere guvernului Batthyány. În
noiembrie 1849, lui Gojdu i s-a propus, român fiind, postul de
comisar imperial în Bihor, însã avocatul nu a acceptat, refuzînd
cu tact aceastã funcþie.
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În 1860, dupã publicarea diplomei din octombrie, Gojdu a fost
numit comite suprem al comitatului Caraº ºi a fost ales notar al
casei magnaþilor. În cadrul dezbaterii purtate în parlamentul
maghiar pe tema inscripþiilor, avocatul român a þinut o prelegere
excelentã. Însã nu a rãmas prea mult timp comite suprem. Dupã
dizolvarea dietei, în 1861, cancelarul Ungariei i-a întrebat pe toþi
comiþii dacã sînt dispuºi sã execute noile mãsuri luate. Gojdu i-a
rãspuns: „un comite suprem constituþional, atunci cînd executã
dispoziþiunile absolutistice ale unui guvern neconstituþional, nu
se mai poate considera comite suprem constituþional ºi decît sã
fiu desconsiderat, mai bine demisionez”.
Dupã dizolvarea dietei, Gojdu se retrage pentru scurt timp din
politicã ºi se consacrã în special carierei sale de jurist. Este deja
familiarizat cu unele domenii ale economiei. Devine preºedintele
Societãþii de Asigurãri din Pesta ºi al Societãþii pentru morile cu aburi
Concordia. În noiembrie, dupã dizolvarea dietei demisioneazã din
funcþia de comite suprem. În 1863, dupã moartea soþiei sale, se
însoarã din nou. Îºi alege soþie tot dintr-o familie macedoromânã
de negustori, pe Melania Dumcea, din Pesta.
În 1865 este ales deputat în circumscripþia Tinca, din comitatul
Bihor. În aceastã perioadã se gîndeºte din ce în ce mai serios sã
lase o parte din averea sa pentru scopuri culturale româneºti.
Astfel se explicã rãspunsul lui la aclamaþiile alegãtorilor, care
strigau „Trãiascã Gojdu”, la care el a rãspuns: „Gojdu numai
pînã atunci sã trãiascã, pînã cînd va lucra spre binele poporului
român.”
În dietã era adept al politicii lui Deák Ferenc, supranumit „înþeleptul naþiunii”, de care îl lega o veche prietenie. În calitatea sa de
politician, Gojdu lupta pentru convieþuirea paºnicã între români
ºi maghiari, deºi, din aceastã cauzã unii români îl considerau
renegat. Gojdu a subliniat de mai multe ori ce primejdii poate
provoca ostilitatea dintre cele douã naþiuni. Astfel, în vestita lui
prelegere din casa magnaþilor a spus, printre altele: „Providenþa
dumnezeiascã, însuºi Dumnezeul popoarelor din lume a croit
soarta comunã a celor douã naþiuni, românã ºi maghiarã, pentru
ca sã trãiascã împreunã, într-o alianþã eternã, fiindcã numai
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laolaltã vor avea un viitor glorios, iar dacã se vor împotrivi una
alteia, vor pieri.”
Gojdu era un excelent orator, pledoariile sale erau publicate în
Jurnalul Dietei (Országgyûlési Napló).
În 1869, a fost numit jude la Curtea Supremã a Ungariei.
Bolnav fiind, a rãmas în funcþie numai cîteva luni, iar la 3
februarie 1870 a decedat. A fost înmormîntat în cimitirul Kerepesi
din Budapesta.1
Testamentul lui Emanuil Gojdu
Ca introducere, citãm din volumul lui Ioan Cav. De Puºcariu,
intitulat Notiþele mele...:
„Gozsdu neavînd descendenþi, ºi bolnav de mai multe sãptãmîni, simþind apropierea morþii sale, fãcu în 4 Noemvrie 1869
renumitul sãu testament, prin care se crea fundaþiunea a lui
Gozsdu. El chema la sine ca martori testamentari pe colegii sãi:
Septemvirul Simeon Popovici, juzii curiali Aldulianu ºi Puºcariu,
secretarul ministerial Cimponeriu ºi pe advocatul Florian Varga,
cari subscrierã clauzula de atestare a testamentului – fãrã însã ca
aceºtia sã cunoascã cuprinsul lui.
Atunci zise Gozsdu cãtrã noi numai atîta, cã ar vrea peste o sutã de
ani sã se scoale din mormînt, ca sã vadã ce s-a ales de testamentul lui ?
Apoi adause mai departe: Mãi ! eu ca advocat am fãcut sute de
testamente pentru clienþii mei, dar nu le-au putut ataca nimenea, ºi
cred cã nici testamentul meu nu-l va ataca nimenea! [Subl. n. – M. B.]
Cînd colo – la deschiderea ºi cetirea acestui testament [în ziua
morþii lui Gojdu, la 3 februarie 1870 n.n – M. B.], vãzînd atîtea
rezerve într-o parte ºi în alta, cari toate puteau da ºansã de
procese, Aldulianu exclamã: „Sã ºtii mãi Puºcariule, cã din tot
testamentul acesta ºi din fundaþiunea lui Gozsdu nu se va alege
nimica!” Eu însã numai atîta putui reflecta: Vom cãuta a le
aplana toate!
ªi într-adevãr defectele ºi dubiozitãþile testamentului erau multe, – adeverindu-se ºi aici vechea zicalã: cã doctorul sã nu se
vindece el însuº pe sine.”2
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Cu aplicarea prevederilor testamentare au fost însãrcinaþi
Michail Széher, Gheorghe Ioanovici de Dulãu ºi George Grabovsky
de Apadia.
La punctul 8 sînt numiþi executorii testamentului: „Pentru
executarea testamentului meu rog pe iubiþii ºi onoraþii mei amici:
dd Michail Széher, Georgiu Ioanoviciu de Duló ºi Valea-mare, ºi
pe George Grabovski de Apadia – de la a cãror amiciþie ce mi-au
arãtat în decursul vieþii, sper ºi aºtept cã ei vor lua sarcina aceasta
asupra lor ºi vor executa testamentul meu cu conºtiinciozitate.”3
Testamentul s-a fãcut în douã exemplare dintre cari unul s-a
trimis mitropolitului Andrei ªaguna, iar celãlalt magistratului
din Pesta.
În partea introductivã a testamentului, Gojdu menþioneazã
bunurile personale care nu fac obiectul „conscripþiei”, care pînã
este în viaþã rãmîn în proprietatea soþiei sale Melania.
Averea lui Gojdu consta din: casa de pe str. Király, vila de la
moºia din Rákos, terenuri, acþiuni la bãncile „Pesti Hazai Elsõ
Takarékpénztár” ºi „Hazai Bank”, mobilier, argint, aur, pietre
scumpe, cai, vite, trãsuri ºi care, unelte, etc.
Dispoziþiile testamentare privind crearea fundaþiei sînt cuprinse în articolele 7–10. Dupã lichidarea datoriilor, a dãniilor ce
urmau sã se facã ºi dupã cheltuielile de înmomîntare, Gojdu a
precizat cã lasã întreaga sa avere „acelei pãrþi a naþiunei române
din Ungaria ºi Transilvania, care se þine de legea orientalã ortodoxã”,
pentru a se înfiinþa “Fundaþiunea Gozsdu”. În articolul 9 Gojdu
revine asupra drepturilor soþiei sale legate de fundaþie ºi faþã de
ceilalþi moºtenitori: „La caz cînd în testamentul acesta s-ar ivi
astfel de îndoieli, dupã cari drepturile soþiei mele s-ar vedea a fi în
colisiune cu interesele massei ce testez, sau cu drepturile erezilor
mei, rog pe executorii testamentului meu ºi pe autoritatea competentã, a explica astfel de îndoieli în tot cazul în favorul soþiei mele,
pentru cã în lumea aceasta numai faþã cu soþia mea iubitã mã
simt dator cu recunoºtinþã, ºi de aceea în nici un caz nu aºi vrea
sã o amãrãsc.”4
Aceastã dispoziþie a fost consideratã atît de cãtre executorii
testamentului, cît ºi de cãtre cercetãtorii care au studiat istoria
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fundaþiei, punctul delicat al hotãrîrii testamentare. Ioan cav de
Puºcariu despre acest punc nevralgic scrie urmãtoarele:
„Fundatorul Gozsdu prin testamentul sãu institui o reprezentanþã de administrare a fundaþiunei sale, din cei trei arhierei
români ºi de cîte doi membri civili din fiecare eparhie subordonatã congresului naþional-bisericesc, – dar ca controlã mai puse ºi
pe trei executori testamentari ºi pe vãduva pînã mai trãiesc, apoi
pe familia Poynár descendentã de la moºul sãu dupã mamã, ºi
dãdu drept ºi guvernului sã aibã grije, ca fundaþiunea sã nu se
prãpãdeascã, - apoi ca capac la toate mai adaugã la testament ºi
condiþiunea, cã la caz de orice proces ce s-ar isca între vãduva lui
ºi între fundaþiune, judecãtoria sã decidã totdeauna în favoarea
vãduvei. ªi asta era partea cea mai primejdioasã a testamentului –
cãlcîiul lui Achilles, – care putea zãdãrnici toatã fundaþiunea.
Atunci mi-am adus aminte de cuvintele lui Aldulianu5, cã nu se
va alege nimic din testamentul ºi din fundaþiunea lui Gozsdu.
Dar Aldulianu încã muri la un an dupã Gozsdu, ºi în locul lui de
notar în reprezentanþa lui Gozsdu intrai eu ca fac-totum mai
optimistic. Într-adevãr vãzînd vãduva partea cea slabã a testamentului era gata sã pãºeascã în contra fundaþiunei.
Mai avea testamentul ºi defectul acela, cã nu preciza cine sã
aleagã pe prezentanþii civili, ºi cã în privinþa acestora dispuse, cã
între ei sã fie cel puþin (legalább egy) unul din familia Poynár,
care sã aibã vot deciziv (döntõ szavazat), de unde aceºtia deduceau concluziuni extreme etc. Dar ºi faþã de aceastã familie
reprezentanþa s-a purtat loial ºi cu o liberalitate generoasã, pînã
ce s-au convins ºi ei deplin, cã fundaþiunea lui Gozsdu are sã
ridice familia la culturã ºi vazã pentru tot viitorul ei.
Deci în bunã înþelegere a reprezentanþei cu vãduva ºi cu familia Poynár s-a putut stabili literile fundaþionale întãrite ºi de
minister, apoi regulamentele afacerilor interne, de casã ºi de
administraþiunea bunurilor, de întregirea reprezentanþei ºi celelalte, încît astãzi afacerile fundaþionale decurg regulat ºi limpede.
Tot aºa de culant s-a purtat reprezentanþa ºi cu neamurile laterale ale fundatorului, ºi anume cu copiii Iuliei Mandrino mãritatã
Margaretovici, care a fost fata surorei soþiei celei dintîi a lui
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Gozsdu Anastasia Pometa; – de asemenea ºi nepoþii de la altã
sorã a primei soþie a fundatorului, Getzõ-Sztupa ºi Mandrino,
cari susþineau, cã o parte din averea fundatoralã a fost cîºtigatã
de Gozsdu pe timpul primei sale soþii, a mãtuºei numiþilor nepoþi.
Mai pãstrez între epistolele lui ªaguna ºi pe aceea, în care-ºi
descoperã mulþumirea ºi bucuria, cã ne-am putut împãca ºi cu
neamurile acestea.”6
Pentru buna funcþionare a fundaþiei, Gojdu a stabilit, prin
testament, urmãtoarele norme:
– Reprezentanþa fundaþiei sã administreze averea sa, pentru a
o spori, în condiþii avantajoase.
– Cele 54 de acþiuni bancare sã fie pãstrate ca „izvor sigur de
venit”.
– Reprezentanþa sã fie compusã din „mitropolitul sau
archiepiscopul oriental ortodox român”, din „toþi episcopii orientali ortodocºi români din Ungaria ºi Transilvania” ºi “toþi atîþi, ºi
afarã de aceºtia încã trei bãrbaþi laici autoritativi, cunoscuþi pentru onorabilitatea lor, ºi pentru trezirea lor împreunã cu sentimente de devotaþi români orientali ortodocºi, la acãror alegere sã
aibã vot decisiv soþia mea, chiar ºi dacã s-ar fi mãritat, executorii
testamentului meu, dacã vor mai fi în viaþã. Asemenea rudeniile
mele cari poartã numele Poynár de Király-Darócz din comitatul
Bihorului; din aceastã familie Poynár, dacã se va afla vreun
individ capabil în ea, cel puþin unul sã fie ales în reprezentanþã.”;
– Averea rãmasã fundaþiei sã fie trecutã sub “controlul cuviincios în cassa mitropolitanã românã, sã-l depunã spre fructificare
la locuri sigure ºi cu credit solid; pînã atunci sã-l depunã sub
numele fundaþiunei la cassa de pãstrare din Pesta, Oradea mare,
Arad ºi Sibiu;
– Timp de 50 de ani (1871–1921) sã se capitalizeze 2/3 din
veniturile fundaþiei cu „cametele cametelor, respectiv cu venitele
venitelor”; iar 1/3 sã se distribuie burse “acelor tineri români de
religiunea rãsãriteanã ortodoxã, distinºi prin purtare bunã ºi prin
talente, ai cãror pãrinþi nu sunt în stare cu averea lor proprie sã
ducã la îndeplinire creºterea ºi cultivarea copiilor lor.” Se stabileºte ca principiu general: „ca stipendiile sã se facã dupã cerinþele
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împrejurãrilor locale ºi dupã gradele claselor ºcolare, anume:
studenþilor în þãri strãine sau în Budapesta, respectiv ascultãtorilor de ºtiinþe mai înalte, sã se dea stipendii mai mari decît acelora
cari studiazã în provincie ºi respectiv în ºcoli inferioare: stipendiile anuale, destinate celor dintîi, sã nu fie mai mari de 500 fl. ºi
mai mici de 300 fl., – iar pentru cei din urmã sã nu fie mai mari ca
300 fl.”
– În perioada urmãtoare de 50 de ani (1921–1971) sã se capitalizeze 3/5 din veniturile anuale, iar 2/3 sã se ofere ca burse
studenþilor de la universitãþi, dar ºi „tinerilor care voiesc a se
califica pentru cariera artisticã, preoþeascã ºi învãþãtoreascã”;
– În a treia perioadã de 50 de ani (1971–2021), urmau sã se
capitalizeze 50% din venituri, iar din cealaltã parte „sã se ajute,
dupã principiile de mai sus mai mulþi tineri studenþi, însã sã se
remunereze din venit ºi preoþi ºi învãþãtori sãraci cu însuºiri
eminente, familie numeroasã, ºi îmbãtrîniþi”;
– În a patra perioadã (2021–2071) sã înceteze capitalizarea ºi
sã se formeze un fond de rezervã din 1/10 a veniturilor anuale.
Restul bunurilor „sã se întrebuinþeze pe lîngã sus expusele ajutorãri, pentru orice alte scopuri religioase ale românilor de religiunea
ortodoxã rãsãriteanã, dupã buna chibzuire a majoritãþii reprezentanþei, avînd în vedere prosperitatea ºi înflorirea patriei
commune, a bisericii rãsãritene ortodoxe, ºi a naþiunei române”;
– O menþiune specialã se face în testament, ca la acordarea
burselor „sã aibã întîietate Poynárii din Bihor, care se trag din
neamul moºului meu dupã mamã, Dimitrie Poynár, dacã vor
rãmîne credincioºi religiunei rãsãritene ortodoxe”. Ioan Lupaº
observa în aceastã dispoziþie, legãtura sufleteascã între Emanuil
Gojdu ºi mamã-sa, nãscutã Ana Poynár, pe care a pierdut-o la
vîrsta de 14 ani. Pînã la bãtrîneþe o pomenea cu mare duioºie.
– Membrii fundaþiei sã lucreze fãrã remuneraþie materialã,
„simþindu-se remuneraþi prin conºtiinþa, cã au ajutat ºi ei la
prelucrarea materiei date de mine spre înflorirea iubitei naþiuni”.
– Reprezentanþa fundaþiei sã prezinte rapoartele de activitate
„publicului mare”, prin intermediul publicaþiilor vremii „prin
foaia oficialã ungureascã ºi prin trei foi române mai rãspîndite”;
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dacã în administraþie se comit erori, atunci poate interveni ºi
„inspecþiunea guvernialã, care va fi normatã ºi definitã prin
lege”.7
Pentru ca dispoziþiile testamentare în cursul timpului sã nu se
dea uitãrii, Gojdu a dispus ca testamentul sãu sã fie citit în fiecare
an, în toate bisericile parohiale române ortodoxe, la 9 februarie
dupã calendarul vechi, cînd era ziua sa de naºtere.
Fundaþia Gojdu între anii 1870–1918
Fundaþia a fost înfiinþatã prin actul testamentar din 4 noiembrie 1869 ºi a început sã funcþioneze dupã moartea întemeietorului.
Potrivit prevederilor testamentare, averea lui Gojdu urma sã fie
administratã de o reprezentanþã, compusã din mitropolitul ortodox al Transilvaniei, episcopii ortodocºi de la Arad ºi Caransebeº
ºi din membrii laici, din care unul era din familia Poynár din
Bihor.
Prima reprezentanþã a fost aleasã la 23 aprilie 1870, alcãtuitã
din: mitropolitul Andrei ªaguna, dr. Procopie Ivacicovici, dr.
Ioan Popasu, Ioan Alduleanu, Ioan Puºcariu, Ioan Faur, Dionisie
Poynár, George Mocioni ºi Nicolae Ioanovici. Reprezentanþa avea
sigiliul ºi inscripþia: „Lãsaþi pruncii sã vinã la mine. Fundaþiunea
Gozsdu 1870”. Reprezentanþa era aleasã din trei în trei ani.
Fundaþia a fost patronatã de Congresul naþional bisericesc ortodox. Gojdu a stabilit ca sã se trimitã guvernului un raport anual
despre gestiunea fundaþiei. De fapt, administrarea ei a fost autonomã, fiind condusã de Mitropolit, împreunã cu un Consiliu.8
Pe parcursul anilor, reprezentanþa a numãrat printre membrii
ei pe mitropoliþii: Andrei ªaguna, Miron Romanul, Ioan Meþianu
ºi Nicolae Bãlan; pe episcopii: Procopie Ivaºcovici, Iosif Goldiº ºi
Ioan Papp de la Arad, Ioan Popasu, Nicolae Popea ºi Miron
Cristea de la Caransebeº ºi Roman Ciorogariu de la Oradea.
Printre membrii distinºi îi enumerãm pe: Ioan cav de Puºcariu
(1870–1911), Ioan Alduleanu, Dionisie Poynár, Iosif Gall (1870–
1912), Atanasie Cimponeriu, George Stupa, Iacob Bologa, Gheor-
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ghe ªerb (1885–1913), Partenie Cosma (1889–1922), Avram
Berlogia, Octavian Costea, Antoniu Mocioni, Vasile Almãºan,
Ioan M. Roºu, Demetriu Ionescu, Andrei Bîrseanu, Gheorghe
Comºa, Ghenadie Bogoevici, dr. Ioan Mihu, protopopul Emilian
Cioran º.a., personalitãþi de seamã din viaþa bisericeascã, politicã
ºi culturalã a Transilvaniei ºi Ungariei.9
„Dintre aceºtia, rolul hotãrîtor în bunul mers al afacerilor
Fundaþiei l-a avut Ioan Puºcariu. În mai multe rînduri Fundaþia a
fost ameninþatã cu desfiinþarea. În primul rînd, îndatã dupã
moartea întemeietorului, cînd vãduva sa, Melania, îndemnatã de
unii, nemulþumiþi de dispoziþiile testamentare deosebit de favorabile fiilor Bisericii noastre, se pregãtea sã atace testamentul prin
justiþie. Acest lucru era destul de uºor, cãci el cuprindea mai
multe vederi vulnerabile, între care ºi aceea, ca în caz de proces,
judecãtoria sã decidã întotdeauna, în favoarea vãduvei. A fost
nevoie de tactul ºi pãrerea lui Ioan Puºcariu, ca procesul sã fie
evitat ºi Fundaþia salvatã. De asemenea în urma repetatelor
pretenþii ale rudelor lui Gojdu, tot Puºcariu a fost care a ºtiut sã le
aplaneze în aºa fel, ca sã se evite procesele. Ca membru al
Comitetului executiv al Reprezentanþei, Puºcariu a depus toatã
rîvna pentru buna administrare a averii, pentru vinderea în
condiþiuni avantajoase a unor pãmînturi, pentru întocmirea statutelor Fundaþiei, pentru publicarea Analelor ei ºi diferite alte
probleme.”10
Pentru a-ºi putea desfãºura activitatea în condiþii optime, potrivit prevederilor testamentului lui Emanuil Gojdu, reprezentanþa fundaþiei ºi-a elaborat, de-a lungul vremii, o serie de acte
normative:
Ordinea pentru afacerile interne ale reprezentanþei fundaþiei lui
Gozsdu (în ºedinþa din 25 septembrie 1870), cu precizarea cã este
alcãtuitã din preºedinte (totdeauna mitropolitul), locþiitor de preºedinte, un notar, ºi comitetul executiv format din trei membri,
precum ºi obligaþiile ce le revin tuturor membrilor sãi.11
Ordinea pentru conferirea stipendiilor din „Fundaþiunea lui Gozsdu”
(în ºedinþa din 24 decembrie 1871) – cu precizarea celor cinci
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categorii de burse, cu valoarea cuprinsã între 100-500 fl.v.a. ºi cu
obligaþiile ce revin concurenþilor ºi celor ce vor obþine bursele
respective.12
Instrucþiune pentru Exactorul fundaþiunei lui Gozsdu (în ºedinþa
din 16–19 noiembrie 1876) – cu prevederi referitoare la cancelaria, cassa ºi contabilitatea fundaþiei, la administrarea realitãþilor
ºi la problemele avocaþiale ºi fiscale.13
Statutele fundaþiunei lui Gozsdu – aprobate în ºedinþa din 14–19
august 1879, ce cuprind dispoziþii referitoare la obiectul ºi scopul
fundaþiei, la reprezentanþã ºi modalitãþile de alegere a membrilor
ei, la domeniul de activitate al reprezentanþei ºi la ordinea conferirii burselor în prima perioadã, între anii 1870-1920. Statutul
cuprindea cinci secþii, fiecare avînd un resort de activitate: Secþiunea I. Despre obiectul ºi scopul fundaþiunei lui Gozsdu; Secþiunea II. Despre reprezentanþa fundaþiunei ºi despre întregirea ei;
Secþiunea III. Despre cercul de activitate al reprezentanþei
fundaþionale; Secþiunea IV. Ordinea conferirei stipendiilor pe
timpul periodului I., adicã de la 1870 pînã la 1920; Secþiunea V.
Despre controla ºi suprainspecþiunea fundaþiunei. În art. 10 se
menþiona: „Scopul fundaþiunii acesteia este binefãcãtoriu, avînd
în vedere înaintarea în culturã a românilor din Ungaria ºi Ardeal
prin distribuirea de stipendii la tinerii studioºi ºi alte asemenea
ajutoare.” 14
Literele fundaþionale – noul statut al Fundaþiei, la 2 noiembrie
1879 a fost votat de cãtre Congresul naþional bisericesc, în 1882 a
fost revizuit, iar un exemplar a fost trimis Ministerului Cultelor
maghiar. La 13 martie 1885 conducerea ministerului a solicitat
modificarea unor articole din statut privind scopul fundaþiei ºi
numãrul stipendiilor ce se acordã studenþilor trimiºi în afara
graniþelor Imperiului austro-ungar.
Ministrul Trefort Ágoston a ridicat obiecþii cu privire la faptul
cã în Literele fundaþionale se face referire la românii din Ungaria
ºi “Transilvania”. Aceasta întregire nu numai cã este contrarã
legii, ci este cu totul de prisos, deoarece – în urma unificãrii prin
lege a Transilvaniei cu Ungaria – prin Ungaria se interpreteazã ºi
pãrþile transilvane. A doua obiecþie a ministrului s-a fãcut cu
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privire la stipendiile pentru strãinãtate. Din Literele fundaþionale
reiese cã aceste cazuri trebuie prezentate ministrului cultelor,
ceea ce nu e de ajuns, ºi e nevoie ºi de aprobarea ministrului. În
fine, Trefort Ágoston, ministrul cultelor a aprobat Literele
fundaþionale, sub nr. 45731/1885, la 25 noiembrie 1885.15
Cuprinzînd patru capitole, Literele fundaþionale sintetizeazã,
pe baza testamentului lui Gojdu, regulamentul de funcþionare a
fundaþiei. Literele fundaþionale cuprind inventarul averii lui
Gojdu, se ocupã de obiectul, caracterul ºi scopul fundaþiei, funcþionarea reprezentanþei, distribuirea burselor, administrarea bunurilor ºi controlul acestora. În Literele fundaþionale se precizeazã cã fundaþia, fiind proprietatea indivizibilã a românilor ortodocºi din Ungaria (ºi Transilvania), conform caracterului ei religios, aparþine fundaþiilor bisericeºti ºi, pe lîngã þinerea în vigoare
a dreptului inspecþiilor supreme a guvernului de stat, stã sub
Congresul naþional bisericesc ortodox român din Ungaria, respectiv sub consistoriul mitropolitan ca for suprem bisericesc.
Literele fundaþionale se ocupã ºi de funcþionarea reprezentanþei fundaþiei. Se spune cã sarcina de membru în reprezentanþã se
calificã onorificã, de care nu este legatã nicio remunerare, cu
excepþia rãsplãtirii speselor de cãlãtorie fãcutã în interesul fundaþiei ºi al altor eventuale spese affective conform articolului 10,
reprezentanþa efectueazã administrarea fundaþiei, care se extinde:
– asupra dispoziþiilor în privinþa tuturor agendelor economice
ºi treburilor averii fundaþionale;
– asupra conferirii stipendiilor ºi altor ajutoare;
– asupra împlinirii celorlalte datorinþe, ce urmeazã din testamentul fondatorului faþã de rãmãºiþele sale pãmînteºti ºi faþã de
pãstrarea aducerii aminte de dînsul, faþã de vãduva sa ºi faþã de
neamurile ºi în general;
– asupra exactei executãri mediate sau imediate a tuturor
dispoziþiunilor fundaþionale.
Articolul 11 se referã la regulamentul afacerilor interne ale
reprezentanþei, care se stabileºte în sensul testamentului. Astfel
reprezentanþa:
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– poate alege din sînul sãu un comitet stabil pentru îndeplinirea agendelor curente;
– dispune asupra inspecþiei peste averea mobilã ºi imobilã a
fundaþiei, asupra contabilitãþii ºi afacerilor juridice, asupra modalitãþii conferirii stipendiilor ºi ale altor ajutoare;
– alege contabil, eventual notar stabil, inspector peste economie, jurisconsult ºi alþi oficianþi de care este neapãrat nevoie;
– stabileºte salariile anuale ºi remuneraþiile pentru oficialii
fundaþiunei;
– prescrie agendele, respectiv sfera de activitate a comitetului
stabil ºi sarcina fiecãrui membru, dînd îndrumãrile speciale.
În Literele fundaþionale se prescrie cã socotelile anuale despre
administrarea fundaþiei, pe lîngã o consemnare specificatã despre starea averii fundaþionale, se înainteazã Congresului bisericesc ortodox român din Ungaria (ºi Transilvania) ca corporaþie
autonomã ºi ca supremul for al fundaþiei, iar dupã aprobarea
prin acest for, socotelile se înainteazã guvernului ungar ºi rezultatul se face cunoscut prin foaia centralã oficialã maghiarã ºi prin
3 foi româneºti din cele mai rãspîndite.16
Regulamentul pentru afacerile interne ale fundaþiunii lui Gozsdu
cuprinde reglementãri privitoare la reprezentanþã, ordinea
ºedinþelor, alegerea de noi membri, administrarea averii, modalitãþile de conferire a burselor ºi ajutoarelor, cancelaria fundaþiei ºi
cheltuielile administrative. A fost revãzut ºi aprobat în ºedinþele
din 28-29 august 1896, constituind forma finalã a acestui act
normativ pentru fundaþie.
Toate aceste regulamente – întocmite pe baza întrevederilor
testamentare ale lui Emanuil Gojdu – au constituit cadrul juridic
legal, în baza cãruia membrii reprezentanþei ºi-au desfãºurat
activitatea, în concordanþã ºi cu hotãrîrile de Stat privitoare la
acest gen de instituþii.17
Bunele intenþii ale lui Emanuil Gojdu erau greu de realizat.
Dupã ce tribunalul pestan a inventariat lãsãmîntul, s-a dovedit
cã faþã de 437.007 fl. active erau uriaºe sursele pasive: 345.578 fl.
Deci averea realã era circa 93.000 fl., încãrcatã ºi cu datorii
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fiscale. Se mai adãugau ºi creanþe de 101.600 fl., dar considerate
de reprezentanþã “în mare parte neexecutabile”. Aici a intervenit
spiritul de sacrificiu, priceperea ºi perseverenþa conducãtorilor
fundaþiei. Reprezentanþei i-a reuºit ca, în decurs de douã decenii,
sã reducã pasivele ºi sã transforme activul în realitãþi aducãtoare
de venituri.
Ioan Cav. de Puºcariu, care a fãcut cel mai mult pentru bunul
mers al fundaþiei, scria urmãtoarele despre munca reprezentanþei:
„Dupã ce am delãturat toate piedicele ce se grãmãdiserã în
calea fundaþiunei, aceasta crescu din zi în zi ca cînd s-ar fi
revãrsat binecuvîntarea lui Dumnezeu peste ea.
Aceste rezultate favorabile se atribuie – pe lîngã o înþeleaptã
administraþiune a reprezentanþei fundaþionale – în prima linie
materialului celui bun ºi dispoziþiunilor celor marinimoase ce le-a
dat fundatorele, care a fost pe lîngã patriot înþelept, – ºi cel mai
bun român !”18
În 1912, evocîndu-se activitatea Reprezentanþei, într-un moment nefericit al ei, datorat decesului Ioan Cav. de Puºcariu, cel
mai vechi membru, cei prezenþi la ºedinþã constatau:
„Întrunirea noastrã la ºedinþele acestei reprezentanþe a fost
totdeauna un eveniment de bucurie pentru noi membrii reprezentanþei, nu numai pentru cã ni se oferã dorita ocaziune de a
lucra împreunã la sprijinirea, sporirea ºi la dezvoltarea acestei
mãreþe fundaþiuni a fericitului ºi marelui nostru binefãcãtor
Emanuil Gozsdu, ºi prin aceasta la promovarea culturei religioase, morale a poporului nostru ortodox din aceastã patrie, dar ºi
pentru fericirea de a mai conveni împreunã.
De astãdatã însã aceea bucurie a noastrã este paralizatã printro mare durere, prin durerea încetãrii din viaþã a unuia dintre cei
mai vechi, mai valoroºi ºi iubiþi membri ai acestei reprezentanþe,
a domnului Ioan Cav. de Puºcariu, care de la iniþierea, înfiinþarea
ºi activarea acestei mãreþe fundaþiuni a fost unul dintre cei mai
zeloºi sprijinitori ºi conlucrãtori la dezvoltarea ºi sporirea ei.
În aceastã durere a noastrã nu ne rãmîne decît prin sculare de
pe scaune sã ne exprimãm ºi la aceastã întrunire adînca noastrã
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condoleanþã, sã-i eternizãm memoria binecuvîntatã la protocol ºi
în analele fundaþiunei ºi sã-i implorãm de la bunul Dumnezeu
vecinica fericire cu sfinþii, iar de la noi ºi de la posteritate vecinica
lui pomenire.”19
În 1883 a fost cumpãratã casa de pe str. Dob nr. 16, în 1884
casa de pe str. Holló nr. 8 ºi apoi, în 1888, realitãþile din Oradea
(casa, intravilanul ºi via, cumpãrate de la familia Poynár).20
Cea mai mare investiþie a fundaþiei este construirea la începutul secolului al 20-lea a 7 imobile pe intravilanul dintre strãzile
Király ºi Dob, care formeazã „Pasajul Gojdu”. Între anii 19011903, s-au construit cele ºapte clãdiri noi, 4 sînt construcþii cu trei
etaje ºi 3 cu douã etaje. În total, acest complex arhitectural cu
cinci curþi interioare, a cãrui construcþie s-a încheiat în 1905,
cuprindea 39 de apartamente moderne, iar la parter 49 de prãvãlii ºi douã locuinþe pentru portari. Construirea acestui ansamblu
de imobile a costat suma de 977.277.20 coroane. În acelaºi timp,
s-au executat renovãri ºi modernizãri la imobilul din strada Holló,
care a costat 5.128,09 coroane. Lucrãrile de construcþie din “Pasajul Gojdu” ºi de reamenajare a imobilului din str. Holló au fost
conduse de arhitectul Czigler Gyõzõ, ajutat de inginerul Rainer
Károly. Prãvãliile ºi apartamentele au fost închiriate, veniturile
obþinute fiind utilizate de fundaþie.21
Pe lîngã aceste imobile, în sporirea averii au jucat un rol important acþiunile de la bãncile „Pesti Hazai Elsõ Takarékpénztár” ºi
„Hazai Bank”. Reprezentanþa a ºtiut sã economiseascã, totdeauna a cumpãrat acþiuni în împrejurãri favorabile. Creºterea continuã a veniturilor fundaþiei se datora faptului cã, timp de 50 de
ani, douã treimi din veniturile acesteia se capitalizau, sporinduse cametele cametelor. Valoarea totalã a fundaþiei se ridicã, la 31
decembrie 1917, la 8.390.704 coroane, iar în 1918 a ajuns la peste
10.000.000 coroane. Aceastã sumã este aproximativ de 42 ori mai
mare decît cea din anul 1870.22
„Situaþia financiarã a fundaþiei nu a fost scutitã nici de situaþiile de crizã, care au efectuat viaþa economicã a Ungariei. În anul
1907, de exemplu, fundaþia înregistreazã o pierdere de 108.455,38
coroane, datoritã cãderii cursului la bursã a acþiunilor ei, situaþie
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provocatã de criza generalã care a afectuat toate pieþele financiare din Ungaria în anul 1907.
Pe parcursul anilor ºaptezeci ºi optzeci al secolului al 19-lea,
fundaþia a fost confruntatã cu o serie de procese juridice de
moºtenire, datorii pretinse de rude, clienþi ai lui Gojdu, ca Getsõ,
Stupa, Mandrino, Bogdanovics, Moritz, Freund etc. Avocatul
Margaritovics solicita 3.373,70 fl. pentru serviciile aduse lui Gojdu
în calitate de secretar personal ºi ca avocat, inclusiv pentru
purtarea unor procese ale fundaþiei. Au fost apoi relaþiile delicate
cu Melania Gojdu, cãsãtoritã la 14 iunie 1879 cu Nemeshegyi
József, care pe parcursul anilor a emis diverse pretenþii în legãturã cu averea fundaþiei. Conform testamentului, fundaþia i-a
transferat vãduvei lui Gojdu dupã cãsãtorie suma de 60.000 fl.”23
Primul rãzboi mondial (1914–1918) ºi-a pus amprenta ºi asupra averii fundaþiei. În anul 1915, reprezentanþa a aprobat un
împrumut de rãzboi în valoare de 250.000 coroane. În 1916 a fost
aprobat încã un împrumut de 160.000 coroane, ajungînd la suma
de 410.000 coroane, contribuþie de rãzboi, bani care nu au mai
fost restituiþi fundaþiei din cauza destrãmãrii Austro-Ungariei în
1918. Fundaþia, în 1916, a acordat un ajutor de 10.000 coroane
Orfelinatului din Sibiu, care ducea lipsã de fonduri bãneºti, pentru întreþinerea copiilor orfani de rãzboi. Tot în acest an s-a
cheltuit o sumã de 10.000 coroane în favoarea Crucii Roºii.
Trebuie amintit faptul cã, din 18 octombrie 1882, averea fundaþiei era administratã de casierul mitropoliei din Sibiu. Concursurile trebuiau trimise la cancelaria fundaþiei din Budapesta, str.
Holló nr. 8.
În august 1912 Comitetul fundaþional i-a trasat lui Ioan Mihu
sarcina de a întocmi un raport ºi propuneri concrete în legãturã
cu mutarea reprezentanþei Fundaþiei Gojdu de la Budapesta la
Sibiu, propunere ce a fost acceptatã ºi pusã în practicã ºi datoritã
noilor condiþii istorice.24
Din aceste fonduri, respectînd hotãrîrile testamentare ale lui
Gojdu, reprezentanþa a acordat burse, începînd cu anul 1871. În
spiritul testamentului, stipendiile se acordau pe categorii de stu-
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dii, ºi anume: cîte 100 fl. pentru elevii de la ºcolile elementare ºi
liceale, 300 fl. pentru studenþii de la facultãþile din provincie, ºi
400-500 fl. pentru studenþii de la universitatea din Pesta, Viena,
sau vreo univesitate din afara Imperiului austro-ungar.
Spre a ne da seama de valoarea unei burse, trebuie sã arãtãm
cã, dupã datele pe care ni le oferã Telegraful Român din acea
perioadã, venitul anual al unui preot era în medie de 400 fl, deºi
unele parohii de munte aveau un venit anual ºi sub 200 fl. Un
învãþãtor confesional avea de la 150 pînã la 500 fl. salariu anual,
deci mai puþin decît o bursã din Fundaþia Gojdu. Un bursier nou
al Fundaþiei putea sã-ºi pãstreze bursa din primii ani de liceu
pînã la absolvirea Facultãþii, unii primind chiar ºi ajutoare speciale pentru examenele de doctorat sau pentru excursii de studii.
Absolvenþilor de facultãþi care urmau sã depunã examenele de
diplomã sau doctorat, li se mai acorda burse încã pentru un an,
cît ºi taxa pentru diplomã. Stipendiile se anulau dacã tînãrul
pierdea vreuna din calificaþiunile cerute în testament ºi anume:
– Dacã va pãrãsi caracterul naþional ºi bisericesc;
– Dacã va pãrãsi studiile;
– Dacã va cîºtiga avere sau stipendii de la altã fundaþie;
– Dupã absolvirea studiilor;
– Dacã nu va depune la timp examenele sau va cãdea la
acestea;
– Dacã va comite vreo faptã imoralã.
Prin urmare bursierii erau obligaþi sã prezinte Reprezentanþei
rezultatele obþinute la sfîrºitul anului ºcolar pînã la 15 septembrie
pentru a se acorda stipendii pentru anul viitor. Pentru obþinerea
bursei în anul I. tinerii întocmeau un dosar cu actele urmãtoare:
actul de naºtere, atestatul cã pãrinþii sãi nu sînt în stare de a
acoperi spesele pentru creºterea ºi învãþarea lui, precum ºi actul
de studii. Dosarele erau trimise prin episcopiile din Arad ºi
Caransebeº la Mitropolia din Sibiu pentru aprobare. Parohia
ortodoxã românã din Budapesta recomanda tinerii români din
Ungaria.
Conform scopului pentru care a fost înfiinþatã fundaþia, reprezentanþa a dezvoltat treptat ºi activitatea acesteia, mãrind în
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fiecare an fondurile de stipendii ºi de ajutoare ocazionale pentru
studenþii merituoºi ºi lipsiþi de mijloace materiale. Cei mai mulþi
au studiat la renumite universitãþi din Imperiul austro-ungar ºi
din apusul Europei printre care: Pesta, Cluj, Viena, Graz, Berlin,
Zürich, Chemnitz, Maribrunn, Jena, Karlsruhe, Leipzig etc.25
Dacã în 1871 s-au distribuit doar 4 burse, în 1872 – 12, în 1873
–33, în 1884 s-a ajuns la 116, în 1900 la 135, în 1911 la 233, iar în
1917 la 306.
Din Analele Fundaþiei Gojdu rezultã cã, între 1871-1900, reprezentanþa a acordat 1.492 studenþilor români în valoare de
1.063.968 fl. De asemenea, s-au acordat ajutoare ocazionale pentru obþinerea examenelor de diplomã ºi doctorat pentru 358 de
studenþi în valoare de 80.409,60 fl. În perioada 1901-1918 s-au
acordat 1.835 de burse studenþilor la diferite universitãþi ºi ºcoli
superioare în valoare de 1.232.906 coroane. De asemenea, au
primit ajutoare ocazionale, pentru susþinerea examenelor de diplomã ºi doctorat, 570 de studenþi în valoare de 344.442 coroane.
Din cauza scumpirii costului vieþii, în perioada 1886-1900, unii
studenþi – mai ales cei ce se aflau în ultimii ani, cu cheltuieli
sporite, cursuri, pregãtiri suplimentare etc. – cer mãrirea burselor
pentru a putea face faþã cheltuielilor de întreþinere. Ca urmare a
acestei acþiuni, reprezentanþa fundaþiei a fost nevoitã sã mãreascã bursele studenþilor da la universtãþile din Budapesta ºi Viena
(medicinã, politehnicã ºi silviculturã).
La 8 martie 1898, s-a hotãrît înfiinþarea unui internat pentru
cazarea a 50 de bursieri universitari din Budapesta, care primeau
500 fl., din care stipendiºtii sã primeascã numai o parte, pentru
îmbrãcãminte ºi taxe de studii, din restul bursei li se va asigura
masã ºi lãcaº. Internatul ar fi primit loc în casa fundaþiei la
Budapesta, str. Holló nr. 8. Se pare cã conducerea reprezentanþei
prevedea o devalorizare a florinului ºi încerca sã previnã prin
diferite mãsuri acest lucru. S-a cerut permisul de aprobare de la
ministerul cultelor ºi învãþãmîntului public, care ceruse amãnunte în privinþa fondului de bani, ºi în ce spirit vrea fundaþia sã
educã aici tinerimea, solicitînd ºi statutul de funcþionare al in-
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ternatului. Ministerul dorea drept de control asupra acestui internat. Reprezentanþa, în ºedinþa din 31 august 1901, a hotãrît sã
renunþe la constituirea internatului, de teama de a nu fi supravegheat de ministerul cultelor ºi al învãþãmîntului public.26
„Prin apariþia Fundaþiei „Gojdu”, sute de tineri sperau cã vor
putea urma studii gimnaziale sau universitare cu burse „Gojdu”.
Arhiva fundaþiei de la Parohia Ortodoxã Românã din Budapesta
cuprinde mii de cereri ºi scrisori prin care se solicitau burse,
însoþite de un extras din cartea de botez, prin care era doveditã
religia ortodoxã a solicitantului, atestat de primãria localã privind starea socialã a pãrinþilor ºi testimoniul (diploma de bacalaureat) pentru cei care urmau studiile universitare.
Fiecare cerere, fie cã se adresa pentru obþinerea bursei sau
pentru mãrirea ei, „suplicantul” o completa cu amãnunte privind starea materialã a familiei.
Beneficiari în cursul studiilor gimnaziale ºi universitare de
burse ºi ajutoare Gojdu, majoritatea îºi manifestã la încheierea
studiilor recunoºtinþa faþã de fundaþie ºi faþã de marele mecenat.
Titus Mera, din ªiria (Arad), la 3 august 1885, dupã ce a urmat
zece semestre la facultatea de medicinã, îi scrie fundaþiei cã „voiu
binecuvînta în întreaga mea viaþã amintirea Marelui Binefãcãtor
al naþiunii noastre ºi voiu pãstra totdeauna o adevãratã ºi sincerã
recunoºtinþã Venerabilei reprezentanþe, care mi-a dat posibilitatea de a-mi face viitorul.”27
Printre bursierii Fundaþiei Gojdu s-au aflat oameni de culturã,
savanþi ºi politicieni: Victor Babeº, Valeriu Braniºte, Octavian
Goga, Silviu Dragomir, Ioan Lupaº, Traian Vuia, Aurel Lazãr,
Aurel Vlad, Virgil Oniþiu, Nicolae Zigre, Teodor Neº, Petru Groza,
Constantin Daicoviciu ºi alþii.
Rãsfoind Analele Fundaþiei Gojdu, am gãsit mai mulþi bursieri
originari din localitãþile locuite ºi de românii din Ungaria de azi. Între
1872 ºi 1914 au primit burse urmãtorii tineri, originari de pe
meleagurile noastre: Zaharia Rocsin (Micherechi); Petru Þegle
(Apateu); Victor Popovici (Bichiº), Constantin Küzdényi (Bichiºciaba); Corneliu Kondorosi (Seghedin); Valeriu Oniþiu (Seghe-
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din); Eusebiu Poynár (Debreþin); Lazãr Popovici (Otlaca); Zaharia
Octavian (Seghedin); George Popovici (Bichiº); Iuliu Coste
(Cenadul Unguresc); Eugen Popovici (Debreþin); Petru Popovici
(Apateu); Iosif Drimba (Apateu); Eugen Pascariu (Bichiº); Iosif
Roxin (Micherechi); Valeriu Popovici (Apateu); Ioan Bejan (Micherechi).28
În ajunul primului rãzboi mondial, Fundaþia Gojdu devenise
una din cele mai mari fundaþii de drept privat din AustroUngaria, cu ajutorul cãreia, în a doua jumãtate a secolului al 19lea, s-a format o intelectualitate numeroasã. Timp de un jumãtate
de veac, Fundaþia Gojdu a avut un important rol în activitatea ºi
viaþa culturalã româneascã din Ungaria. Pe baza prevederilor
testamentului, studenþi, preoþi ºi învãþãtori sãraci, familii numeroase puteau beneficia de ajutorul fundaþiei. Sute de tineri au fost
ajutaþi în studii sau pentru specializare în strãinãtate. Creînd
posibilitãþi materiale tineretului român de a studia la universitãþile din Imperiul austro-ungar ºi în Europa de vest, fundaþia a
contribuit la formarea unei intelectualitãþi române în diferite
domenii de activitate.
A fost meritul lui Emanuil Gojdu, care prin testament ºi-a lãsat
cea mai mare parte a averii pentru constituirea fundaþiei, dar ºi a
modului cum el a gîndit capitalizarea acþiunilor bancare ºi de
distribuire a burselor. Indiscutabil cã la creºterea capacitãþilor de
stipendiere a fundaþiei i-a revenit merite deosebite ºi Reprezentanþei, din care pe parcursul anilor, pînã în anul 1918, au fãcut
parte mari personalitãþi de culturalã, politicieni, înalþi ierarhi,
oameni întreprinzãtori, cu experienþã în planul vieþii economice
ºi bancare, cum erau: Ioan cavaler de Puºcariu, Partenie Cosma,
Iosif Gall, Gheorghe ªerb ºi Ghenadie Bogoevici, a cãror viaþã ºi
activitate va fi prezentatã mai jos. Majoritatea acestora aparþinea
domeniului politic ºi cultural, dar în acelaºi timp ºi unei pãturi
sociale înstãrite. Cei pomeniþi mai sus au activat cel mai lung
timp în Reprezentanþã.
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Membri distinºi ai Reprezentanþei „Fundaþiei Gojdu”
(1870–1918)
Ioan Cavaler de Puºcariu (1824–1911)
Precum aminteam mai sus, dintre membrii reprezentanþei,
rolul hotãrîtor în bunul mers al afacerilor Fundaþiei l-a avut Ioan
Cavaler de Puºcariu. În mai multe rînduri Fundaþia a fost ameninþatã cu desfiinþarea.
Pentru a-ºi putea desfãºura activitatea în condiþii optime, potrivit prevederilor testamentului lui Emanuil Gojdu, reprezentanþa fundaþiei ºi-a elaborat, de-a lungul vremii, o serie de acte
normative.
La iniþiativa lui Puºcariu s-a alcãtuit ºi un Regulament pentru
afacerile interne ale Fundaþiei. Dupã înlãturarea multor piedici –
cu implicarea directã a lui Ioan Puºcariu -, s-a putut trece, din
1871, la împãrþirea burselor, anual, mai tîrziu la repararea imobilelor lãsate de Gojdu, la construirea unor noi imobile la începutul
anilor 1900. În calitatea sa de preºedinte al Comitetului executiv
al Reprezentanþei, Ioan Puºcariu a contribuit la vînzarea, în
condiþii avantajoase, a vilei lui Gojdu din afara Budapestei ºi la
cumpãrarea unor noi spaþii imobiliare în 1883-1884, la întocmirea Statutelor Fundaþiei cu dispoziþii privitoare la obiectul ºi
scopul Fundaþiei, la alegerea membrilor Reprezentanþei, la modul de acordare a burselor etc. Tot el a iniþiat ºi s-a ocupat de
publicarea Analelor Fundaþiei Gojdu. Ioan Puºcariu a activat în
cadrul Reprezentanþei ºi în Comitetul executiv timp de peste 40
de ani.29
Ioan Cavaler de Puºcariu s-a nãscut la 10 octombrie 1824 în
Sohodol. Este unul din cei nouã copii ai preotului Ioan Puºcaºiu,
fiind frate cu cãrturarii Iosif ºi Ilarion Puºcariu. Dupã ce a urmat
ºcoala primarã în comuna natalã, s-a înscris, în 1834, la ªcoala
normalã germanã din Braºov, trecînd, peste trei ani, la gimnaziul
catolic. Din 1842, s-a mutat la Sibiu, unde audiazã cursuri de
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teologie. Între 1843 ºi 1846, urmeazã ºi terminã liceul la Cluj,
înscriindu-se apoi la Academia de drept din Sibiu.30
Încã din martie 1848, va fi prezent în revoluþia românilor
transilvãneni. Participã la lucrãrile Adunãrii de la Blaj (3/15 mai
1848). A fost ales în „Comitetul permanent” al românilor, cu 25
de membri, cu sediul la Sibiu, prezidat de Andrei ªaguna, din care
fãceau parte Simion Bãrnuþiu, profesorii Aron Pumnul ºi Nicolae
Bãlãºescu, avocaþii Avram Iancu, Ioan Buteanu, Florian Micaº, Alexandru Papiu-Ilarian, cîþiva protopopi ºi preoþi, ortodocºi ºi uniþi.
Ioan Puºcariu a avut ocazia sã cunoascã pe tinerii intelectuali
moldoveni veniþi sã ia parte la aceastã Adunare: Vasile Alecsandri,
C. Negri, George Sion, Lascãr Rosetti. La data de 1 octombrie 1848
a fost numit profesor la ºcoala româneascã din Braºov-Cetate. În
acelaºi timp, s-a înrolat în garda naþionalã din Braºov, primind
rangul de „tribun major”. La 11 noiembrie 1848 noua administraþie româneascã din Ardeal l-a numit „asesor” (consilier) al
districtului Fãgãraº ºi inspector (solgãbirãu) al cercului Mândra,
unde va rãmâne pînã în martie 1849. Cu ocazia numirii în
aceastã funcþie, August Treboniu Laurian ºi Ioan Bran de Lemeny,
care l-au propus, i-au schimbat numele din Puºcaºu în Puºcariu,
formã pe care ºi-au însuºit-o ºi au preluat-o apoi toþi ceilalþi
membrii ai familiei.31
Dupã înãbuºirea revoluþiei, Puºcariu va îndeplini diverse funcþii în administraþia din districtul Fãgãraºului. ªi-a reluat postul
de subprefect la Fãgãraº, dupã care au urmat alte funcþii încredinþate de autoritãþile habsburgice: „comisar chesaro-regesc” (pretor) pentru administrarea cercului Perºani (10 ianuarie 1850),
apoi al cercului Viºtea de jos (20 ianuarie 1851), adjunct la
Judecãtoria din Deva (20 martie 1851), judecãtor la Pui, în Þara
Haþegului (31 decembrie 1851), pretor în cerceul ªercaia, cu
sediul la Veneþia de Jos, în districtul Fãgãraº (21 noiembrie 1854),
ca apoi sã fie numit „concipist” la Cancelaria aulicã transilvanã
din Viena (7 martie 1861), funcþie pe care o deþine efectiv pînã în
13 mai 1861. La 25 ianuarie 1862 a fost numit „administrator
suprem” (prefect) al comitatului Târnava. Din 29 august 1865

Simpozion

59

pînã în 19 iunie 1867 a îndeplinit funcþia de „cãpitan suprem” al
districtului Fãgãraº, deºi n-a putut sã se ocupe îndeaproape de
rezolvarea problemelor româneºti de aici, cãci în aceeaºi perioadã era ales ºi deputat în Dieta Transilvaniei.
Dupã crearea statului dualist austro-ungar, în 1867, Ioan
Cavaleriu de Puºcariu a îndeplinit alte douã funcþii, deosebit de
onorante: consilier de secþie în Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice, ca referent pentru problemele Bisericii Ortodoxe, ministru fiind baronul Eötvös József, prietenul lui Andrei ªaguna (din 4
decembrie 1867), apoi judecãtor (jude septemvir) la forul judiciar
suprem al Ungariei („curia regeascã”) din Budapesta, din 13 mai
1869. În aceastã ultimã funcþie a rãmas pînã la pensionarea sa
din 1 mai 1890. Dupã pensionare s-a retras în Branul natal.
Despre activitatea sa în Ministerul Cultelor mai jos o sã evocãm
cîteva aspecte legate de aprobarea Statutului Organic al Bisericii
Ortodoxe Române. La 10 iulie 1864, Puºcariu a fost decorat cu
ordinul austriac „Coroana de fier” clasa III, pe baza cãreia i s-a
acordat – lui ºi urmaºilor – rangul de „cavaler”. Aºa se explicã
semnãtura sa, de acum înainte, Ioan Cavaler de Puºcariu.32
În afarã de participarea la evenimentele din 1848, putem nota
multe acþiuni naþional-politice la care a participat activ Ioan
Cavaler de Puºcariu. De pildã, în urma unui memoriu al celor doi
ierarhi români, mitropolitul Alexandru ªuluþiu din Blaj ºi episcopul Andrei ªaguna din Sibiu, cãtre împãratul Francisc Iosif I, s-a
aprobat convocarea unei Conferinþe (Adunãri) naþionale a românilor la Sibiu. Lucrãrile acesteia s-au desfãºurat între 13 ºi 16
ianuarie 1861, fiind prezidate de cei doi ierarhi, cu participarea a
160 de intelectuali români. Ioan Puºcariu se numãra printre ei,
fiind ales notar (secretar) al Conferinþei. S-a decis sã fie reactivat
vechiul „Comitet permanent” – ales la Adunarea de la Blaj din
3/15 mai 1848 -, din care fãcea parte ºi Puºcariu. Conferinþa a
cerut recunoaºterea românilor ca „naþiune politicã” ºi „independentã” faþã de celelalte naþiuni, precum ºi dreptul de a folosi
limba românã în viaþa publicã alãturi de limbile maghiarã ºi
germanã.
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Între anii 1863–1864, Puºcariu a fãcut parte din Dieta de la
Sibiu, formatã din 125 de deputaþi aleºi ºi 40 de „regaliºti”,
numiþi direct de autoritãþile de stat dintre români, maghiari ºi
saºi. În Dieta de la Cluj din noiembrie 1865, Ioan Puºcariu, pe
atunci „cãpitan suprem al districtului Fãgãraº”, a fost numit
direct de Guvernul Transilvaniei, între cei 34 de „regaliºti” români. El a fãcut parte ºi din aºa-numita „Dietã de încoronare” de
la Budapesta, din 1867–1868, ales din partea districtului Fãgãraº.
În cadrul acelei Diete, în 1868, Puºcariu a luat cuvîntul în cîteva
rînduri. De exemplu, cînd a fost pus în discuþie proiectul Legii
naþionalitãþilor, el votînd, alãturi de alþi deputaþi români, împotriva legii. A luat cuvîntul ºi în cadrul discuþiilor pe marginea
Legii învãþãmîntului. De asemenea, a luat cuvîntul ºi la discutarea Legii privind unirea Transilvaniei cu Ungaria, cerînd ca în
prealabil sã se poarte discuþii cu reprezentanþii naþionalitãþilor
nemaghiare din Transilvania.33
Reamintim cã în timp ce fãcea parte din Dieta zisã „a încoronãrii” de la Pesta, mai precis la 4 noiembrie 1867, Puºcariu a fost
numit consilier de secþie în Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii
condus de baronul Eötvös József. A lucrat ca referent pentru
problemele Bisericii Ortodoxe din Ungaria. A deþinut acest post
pînã în 13 mai 1869. În aceastã calitate, a contribuit efectiv la
aprobarea Statutului Organic din 1868 de cãtre autoritãþile de stat
maghiare, în cursul anului 1869. „Congresul a aprobat textul
revizuit al lui ªaguna, care va deveni cunoscut ca Statutul Organic, la 19 octombrie 1868 ºi l-a înaintat împãratului spre sancþionare. Un comitet al Ministerului ungar al Religiilor ºi Educaþiei,
sub preºedinþia lui József Eötvös, l-a examinat ºi aprobat cu
schimbãri minore. Cea mai importantã dintre acestea specifica
dreptul împãratului la „inspecþie supremã” asupra chestiunilor
bisericeºti ºi stipula cã paragrafele privind conducerea ºcolilor ºi
folosirea limbii române ca limbã oficialã a Bisericii vor trebui sã se
conformeze legislaþiei ocupîndu-se în mod specific de aceste chestiuni. În comitet s-a pus problema dacã aceste schimbãri ºi altele
nu necesitã supunerea din nou a întregului document unui congres naþional bisericesc special pentru aprobare înaintea sancþio-
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nãrii lui de cãtre împãrat. Cei doi membri români ai comitetului –
Ioan Cavaler de Puºcariu ºi George Ioanovici, amîndoi consilieri
apropiaþi ai lui ªaguna – au pledat împotriva altor amînãri. Ca ºi
ªaguna, ei erau îngrijoraþi de ostilitatea arãtatã de mulþi politicieni unguri în parlament faþã de naþionalitãþile nemaghiare ºi
doreau sã evite „complicaþiile”. Ei au acceptat modificãrile propuse de minister doar cu condiþia aprobãrii lor de cãtre urmãtorul congres bisericesc regulat. La 28 mai 1869 Statutul Organic a
primit sancþionarea împãratului. Þelul pe care ºi-l propusese
ªaguna în aprilie 1848 s-a realizat.”34
Statutul Organic a încoronat opera bisericeascã a lui Andrei
ªaguna, consacrînd autonomia deplinã a Bisericii Ortodoxe Române ºi caracterul ei naþional. Bineînþeles alãturi de ªaguna
mulþi intelectuali români din Transilvania ºi Ungaria au luptat
pentru aceastã cauzã. Mulþumitã lor s-a ajuns la autonomia
bisericeascã.
Ioan Cavaler de Puºcariu a fost prezent ºi la lucrãrile Conferinþei din Miercurea la 1869. Atunci s-a creat Partidul Naþional
Român din Transilvania, în frunte cu fostul sãu coleg Ilie Mãcelariu,
cînd s-a proclamat ca tacticã politicã „pasivismul” (la care aderaserã ºi George Bariþiu, Ioan Raþiu, Visarion Roman etc.).35 Conferinþa s-a bucurat de o largã participare: au fost înscriºi oficial 291 de
delegaþi din întreaga Tarnsilvanie. Marea lor majoritate provenea din clasele educate: avocaþi, învãþãtori, preoþi ºi oficianþi
publici. Delegaþii au dezbãtut meritele relative ale „pasivismului”
ºi „activismului” politic. Activiºtii prezenþi ºi-au apãrat cu vigoare poziþia. Iosif Hossu, avocat din Cluj ºi membru al dietei transilvane în 1865, ºi Ioan Cavaler de Puºcariu erau purtãtorii de cuvânt
al activiºtilor. Puºcariu a trebuit sã admitã cã deputaþii români
din dietele de la Cluj ºi Pesta nu au realizat prea mult, dar a
demonstrat cã, cel puþin, s-au fãcut auziþi. El a socotit cã „pasivismul”, oricît de complet ar fi, va da greº, pentru cã românii nu
sînt singurii locuitori ai Transilvaniei; maghiarii ºi saºii îºi vor
alege propriii lor deputaþi, iar dieta va promulga legi indiferent
de ceea ce vor face ei. În ciuda tuturor argumentelor împotrivã,
moþiunea pentru adoptarea „pasivismului” ca politicã naþionalã
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obþinuse aprobare covîrºitoare la Miercurea.36 Puºcariu ºi alþii –
mai ales apropiaþii mitropolitului Andrei ªaguna – n-au fost de
acord, militînd, în continuare, pentru „activism”, adicã pentru
participarea românilor transilvãneni la viaþa de stat chiar ºi în
noile condiþii create dupã proclamarea statului dualist austromaghiar. Ca promotor al „activismului” politic Puºcariu s-a ºi
retras de la lucrãrile Conferinþei de la Miercurea, fiind apoi
atacat în paginile unor ziare româneºti ca Federaþiunea ºi Albina,
care aderau la programul pasiviºtilor.37
În pofida acestui eºec, Puºcariu a militat pentru reluarea
„activismului” ºi în anii urmãtori, deºi calitatea sa de judecãtor
(jude suprem) la Curia regalã din Budapesta era incompatibilã
cu activitatea politicã. El îi împãrtãºea însã lui ªaguna o serie de
opinii în vederea reluãrii politicii activiste, prin mijlocirea fratelui
sãu Ilarion. O conferinþã a Comitetului naþional care a avut loc la
Sibiu, în 5-6 mai 1872, susþinutã ºi de el, n-a dus la rezultatele
scontate. A tipãrit atunci o broºurã în care expunea revendicãrile
româneºti ºi care – spera el – ar fi trebuit sã fie aprobate de un
Congres naþional: Cauza românã la 1872 cu espunerea de principii,
datã publicului român spre a le folosi ºi a se orienta la statorirea unei
programe naþionale, Sibiu, 1872. O conferinþã s-a ºi întrunit la
Alba Iulia, în iunie 1872, dar „pasiviºtii” au reuºit ºi de data
aceasta sã-ºi impunã punctul de vedere. Practic, cu aceastã Conferinþã Puºcariu ºi-a încheiat misiunea politicã, în calitate de
promotor al „activismului”.
„A reapãrut pe scena politicã abia la 14–15 martie 1884, cînd
s-a decis, la Budapesta, crearea Partidului Moderat Român, iniþiat
de mitropolitul Miron Romanul, la care au aderat prea puþini
români, majoritatea avînd funcþii de stat. Acest partid a adus o
nouã sciziune între români, el fiind dezavuat nu numai de români, ci chiar ºi de cercurile guvernamentale maghiare. Abia în
ianuarie 1905, Puºcariu a avut bucuria sã vadã reluarea politicii
activiste, decisã de Conferinþa Partidului Naþional Român de la
Sibiu.”38
Puºcariu a fost unul din animatorii vieþii culturale a românilor
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din Transilvania ºi Ungaria în secolul al 19-lea. Propunerile sale
au constituit punctul de plecare al constituirii ASTREI, participînd
efectiv la elaborarea statutelor societãþii.39 Asociaþiunea transilvanã
pentru literatura românã ºi cultura poporului român (prescurtat:
ASTRA) a încununat numeroasele proiecte precedente de constituire a societãþi culturale ºi literare care sã serveascã interesele
românilor. ªaguna, cînd a fost informat cã nu se poate lua nici o
mãsurã pînã ce nu vor fi examinate statutele societãþii, i-a invitat
pe George Bariþiu, Timotei Cipariu ºi Ioan Cavaler de Puºcariu sã
pregãteascã proiecte separate. El însuºi a întocmit propunerile
într-un singur text, pe care le-a depus apoi spre aprobare guvernului transilvãnean. Rãspunsul a fost favorabil. Guvernul a fãcut
doar cîteva modificãri minore în proiect. La o întrunire din 21
martie 1861, prezidatã de ªaguna, toþi semnatarii petiþiei originare au ratificat amenda ºi la 6 septembrie împãratul a aprobat
oficial crearea societãþii. Întrunirea de întemeiere a ASTREI a
avut loc la 4 noiembrie 1861. Pînã în 1867 Andrei ªaguna a fost
preºedintele acesteia.40 Puºcariu a fost membru activ al acestei
societãþi, a þinut prelegeri la adunãrile generale ale acesteia ºi a
fost membru ordinar al secþiunii istorice. Dupã ce s-a pensionat ºi
s-a retras la Bran, a îndrumat ºi a sprijinit activitatea
despãrþãmîntului local al ASTREI.
Ioan Cavaler de Puºcariu a participat activ ºi la acþiunile
culturale ºi bisericeºti din capitala Ungariei. Era prieten bun cu
mai multe personalitãþi cunoscute. A sprijinit scopul lui Iosif
Vulcan ºi al fraþilor Mocioni pentru constituirea Societãþii pentru
fond de teatru. Cîþiva ani el a fost cassarul societãþii.
Puºcariu a fost prezent în viaþa culturalã ºi prin lucrãrile sale
literare, lingvistice, juridice ºi mai ales istorice, datoritã cãrora a
fost ales în cel mai înalt for cultural-ºtiinþific, Academia Românã,
întîi ca membru onorar (1877), apoi ca membru activ sau titular
din 1900.
El este ales membru onorar ºi la Ateneul Român.
Preocupat de trecutul românilor, Puºcariu a alcãtuit studii de
istorie, între care se disting cele douã volume cuprinzînd Date
istorice privitoare la familiele nobile române (1892, 1895). Volumele
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sale de amintiri: Reminiscenþie din anul 1860 (semnat cu pseudonimul Un contemporan) ºi Notiþe despre întîmplãrile contemporane
(1913) cuprind date despre viaþa politicã ºi socialã a Transilvaniei
pînã în 1890 ºi sînt scrise într-o limbã cursivã, vioaie. S-a implicat
ºi în disputele filologice ale timpului, dar a militat, ca ºi Timotei
Cipariu ºi George Bariþiu, ºi pentru ortografia etimologicã, numitã ºi ciparianã. În anul 1878 a tipãrit mai multe articole cu titlul
Consideraþiuni ortografice, în revista Familia a lui Iosif Vulcan.41
A decedat în 24 decembrie 1911 la Sohodol. Ioan Lupaº, în
necrologul sãu despre Puºcariu, scrie urmãtoarele: „Cariera lui
administrativã ºi politicã ni-se prezintã ca una dintre cele mai
bogate peripeþii, dar ºi în rezultate strãlucite. Pe altul l-ar fi
absorbit cu totul gîndurile carierii administrative ori l-ar fi înghiþit vîrtejul schimbãrilor politice, cari s-au succedat atît de repede
în cei din urmã 60 de ani. Ioan Puºcariu însã a fost înzestrat cu
multã putere de muncã ºi însemnatã energie a voinþii. Oricît de
grele ºi numãroase au fost îndatoririle înaltelor oficii ce a ocupat,
pe lîngã îndeplinirea acestora, a reuºit sã gãseascã totdeauna
cãile ºi mijloacele potrivite spre a-ºi îndeplini cu cinste ºi datoriile
faþã de poporul din care a ieºit, faþã de credinþa ºi cultura acestui
popor.
În privinþa aceasta Puºcariu pare a fi urmat sfatul pe care i-l
dãduse ªaguna într-o epistolã, în care îl lãuda, cã are „logicã bine
fundatã” ºi îi spunea urmãtoarele: „inteligenþa românã întreagã
din Ardeal a fost desperatã la denumirea ta de comite suprem...
Omul e o creaturã mizerabilã, dacã nu se foloseºte de independenþa sa personalã: atunci în deºert se va lupta pentru independenþa sa socialã ºi civilã.” Partida contrarã „identificã patriotismul cu ungurismul”. De aceea te-a ales comite suprem, cãci te-a
crezut, cã „ai fost însufleþit de treaba ungurismului”. „Frate,
aratã acestei partide greºeala sa cea colosalã ºi deschide-i ochii,
ca sã ºtie ce e patriotismul adevãrat. Astãzi vorbim înaintea
Europei, nu înaintea a 5 milioane de Unguri.”
(...) Puºcariu a lucrat întocmai. A cãutat totdeauna calea patriotismului adevãrat. Fãrã a face mult zgomot în jurul numelui
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sãu, fãrã a crede, cã cu vorbe mari ºi rãstite ar putea cineva sã
scoatã lumea din þîþîni, el ºi-a dat totdeauna silinþa sã înþeleagã
deplin realitatea împrejurãrilor, ºi edificînd pe ea ca pe o temelie
sigurã, sã facã pentru neamul sãu, chiar în calitate de funcþionar
al statului, tot binele de care era capabil.”42
Partenie Cosma (1837–1923)
Partenie Cosma s-a nãscut la 12 februarie 1837, în familia unui
cojocar din Beiuº. A urmat gimnaziul în localitatea natalã, pe
care l-a absolvit în anul 1855. La vîrsta de 18 ani se înscrie la
teologia din Arad, însã dupã trei trimestre abandoneazã studiile
ºi, în 1857, se înscrie la facultatea de drept din Pesta. În timpul
studenþiei, în capitala ungarã lucreazã la cabinetul de avocaturã
al lui Emanuil Gojdu, este cantor la biserica greco-româneascã de
pe piaþa Petõfi din Pesta ºi scria pentru ziare importante ale
intelectualitãþii româneºti precum Telegraful Român ºi Concordia,
intervenind cu relatãri despre activitatea Parlamentului din capitala ungarã. A participat cu alþi studenþi colegi la fondarea
Societãþii „Petru Maior”, fiind primul preºedinte ale acesteia.43 În
1861 terminã studiile de drept ºi îºi ia diploma de avocat în drept
comercial ºi cambial la Facultatea de drept din cadrul Universitãþii din Budapesta. Practica judiciarã a fãcut-o în biroul marelui
avocat Emanoil Gojdu, fiind ºi secretar particular, continuînd
relaþiile pînã la sfîrºitul vieþii acestuia. Pertenie Cosma a devenit
membru în Reprezentanþa Fundaþiei Gojdu în 1889.44
Despre Gojdu, Partenie Cosma a scris urmãtoarele în Enciclopedia Românã:
„Gojdu trãia simplu ºi igienic. El bea numai apã. Era mîndru de
originea sa de român ortodox ºi asta o manifesta oriunde i se
dãdea ocaziunea, atît cu cuvîntul, cît ºi cu fapta.Ceea ce nu era
lucru mic atunci ºi nu este lucru mic nici astãzi în Pesta, casa lui
atît nainte cît ºi dupã 1848 era recunoscutã de casã româneascã,
unde toþi Românii erau bine primiþi ºi sprijiniþi. În cancelaria lui
advocaþialã aplica numai tineri Români. Trãiesc încã mulþi din
acei tineri universitari de odinioarã, cari Duminicile ºi serbãtorile
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dupã amiazi vara le petreceau în vila lui Gozsdu, unde fãrã nici o
invitare erau bineprimiþi ºi ospetaþi. Gozsdu îºi petrecea cu ei,
glumea ºi cînta cu ei cîntece naþionale, însufleþindu-i pentru
idealuri naþionale. Era unul din acei rari bãtrîni din Ungaria, cari
aveau ferma speranþã în viitorul naþiunei române…”45
Emanuil Gojdu este unul dintre membrii fondatori ai ªcolii de
Arte ºi Meserii din Budapesta, deschisã la 1846, instituþie care în
1871 va deveni Universitatea Tehnicã Regalã Maghiarã.46 În
1862 studenþimea românã din Pesta îl sprijinã cu bani pe viitorul
pictor Nicolae Popescu sosit în capitala Ungariei pentru studii.
Acesta este recomandat lui Emanuil Gojdu care, în calitatea sa de
membru fondator al ªcolii de Arte ºi Meserii, intervine cu toatã
autoritatea ºi Nicolae Popescu este înscris la cursuri. Un fost
student bihorean îºi reaminteºte despre acest fapt în paginile
Viitorulului din Pesta, în felul urmãtor:
„Nu pot a nu-mi aduce aminte de o altã faptã frumoasã,
umanitarã a tinerilor români din Budapesta, care revarsã o luminã foarte favorizatã pentru cugetele ºi simþãmintele lor.
A venit odatã de la Timiºoara un tînãr român la Partenie
Cosma, acãrui cvartir era primul „Hotel” al tinerilor veniþi la
Pesta, spunînd, cã el este pictor ºi ne mai avînd ce sã înveþe la
Timiºoara, ar dori sã se perfecþioneze în arta picturei la
Conservatoriul de picturã din Budapesta. Sãrac cum era, fãrã
nici un cruceriu în pungã, tînãrul nostru fu primit cu mare
bucurie, aflînd pe un tînãr român pe o altã carierã de artã, pe
care pînã acuma n-a umblat nici unul.
Acest tînãr a fost Nicolae Popescu.
Partenie Cosma, care vorbea puþin, dar fãcea mult pentru
colegii sãi tineri români, a ºi fãcut deloc o colectã spre ajutorarea
acestui tînãr talentat; apoi a mijlocit prin Emanuil Gozsdu, ca
Popescu sã capete instrucþiune gratuitã în Conservatoriu. Aceasta însã nu era destul pentru susþinerea lui Popescu. Cosma deci a
fãcut, ca fiecare jurist român, fie a fi fost oricît de sãrac, s-a
deoblegat a da pentru Popescu 50 cr. la lunã, prin ce pictorul
nostru devenise la un ajutoriu lunar de circa 24 fl., iar cvartir
avea la Partenie Cosma.
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Popescu, fãcîndu-ºi studiile cu multã sîrguinþã, timpul sãu liber
l-a folosit pentru facerea unei icoane bisericeºti intitulatã “Întoarcerea lui Saul”ºi acest prim op frumos al sãu un concept independent, l-a oferit tinerimei române din Budapesta, în semn de
recunoºtinþã, tinerii însã, voind a pãstra aceasta icoanã frumoasã
cu culori în ulei, au donat asemenea în semn de adevãrata stimã
reverenþia Dlui Ioanichie Miculescu, care ºi astãzi pãstreazã în
odãile sale primul op a renumitului pictor român Nicolae Popescu.
El abia dupã un an ºi jumãtate ºi-a finit studiile sale în Pesta,
avînd a le continua la Viena. Ei bine! dar de unde paralele
necesarie?
Partenie Cosma a ºtiut sã ajute ºi aicea. El adecã vãzînd la
doamna Haica, soacra Dlui Dr. Aurel Maniu portretul scobit în
oþel a lui Mihai Viteazul, a cerut acest portret frumos spre a-l
putea întrebuinþa spre un scop filantropic.
Cosma a ºi fãcut contract cu renumitul sculptor din Pesta,
Rohu, spre a decopia portretul lui Mihai Viteazul în cel puþin
1000 de exemplare ºi sã-l ºi pãreascã pe hîrtie finã. – Aceasta s-a
ºi realizat peste cîteva sãptãmîni, ºi – lumea românã din Budapesta fu inundatã cu portrete d-alui Mihai Viteazul, constînd
exemplariul 1 fl. v. a. ºi a avut o trecere atît de mare, cît din
venitul curat pictorului nostru i s-a dat succesive aproape la 700
fl. ajutoriu, care i s-a trimis la Viena.
Încît ºtiu eu, pe pictorul nostru, care fãcuse deja progres admirabil în arta de picturã, în Viena l-a luat sub scutul sãu B. G.
Popovits, comerciant de nume bun ºi român zelos. De la Viena
s-a dus apoi Popescu la Roma pe spesele mecenatului sãu, Mocioni,
de unde ºi reieºi ca artist admirat de la care ºi la expoziþia
universalã din Viena la anul 1873 au fost expuse douã icoane
minunate, admirate ºi binecuvîntate chiar de cãtrã Sfinþia Sa Piu
al X. Papa de la Roma. Prin moartea lui grabnicã urmatã pe la
anul 1878, românii au pierdut în Popescu un luceafãr puternic de
pe orizontul artei de picturã.
Vedeþi, cum lucrau ºi cum se însufleþeau înainte de 25 ani
tinerii români din Budapesta pentru tot ce era frumos, nobil,
folositor ºi naþional!”47
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În 1863, Partenie Cosma se reîntoarce în Beiuº, unde-ºi va
deschide un birou avocaþial, în scurt timp fiind recunoscut ca un
bun jurist. Deºi ortodox, el era ales de cãtre episcopia grecocatolicã din Oradea ca avocat al domeniilor episcopale.
S-a cãsãtorit de douã ori. Partenie Cosma, în timpul studiilor la
Budapesta, a cunoscut-o pe prima sa soþie, Irma Stupa, fiica lui
George Stupa48, unul dintre cei mai cunoscuþi farmaciºti români
din capitala ungarã (ºi el membru al Reprezentanþei Fundaþiunii
Gojdu ºi al conducerii bisericii greco-române). Prima sa cãsãtorie
a avut loc în anul 1866 cu Irma Stupa49 cu care a avut doi copii:
Eugenia, decedatã la vîrsta de 6 luni, ºi Gheorghe, decedat la
vîrsta de 4 ani. Prima soþie a decedat în floarea vieþii sale.
În 7 iunie 1874, Partenie Cosma s-a cãsãtorit a doua oarã cu
Maria Roman din Mizieº, înrudindu-se astfel cu Miron Romanul,
episcopul Aradului. Din aceastã cãsãtorie s-au nãscut cinci copii:
Lucia, Hortensia, Minerva, Remus ºi Romul.50
Doi ani mai tîrziu, Miron Romanul este ales mitropolit. La
insistenþele lui, familia Cosma se mutã la Sibiu în 1876, pe atunci
centrul politic ºi cultural al românilor din Transilvania. Aici
Cosma ºi-a deschis un cabinet de avocaturã ºi beneficiind de
prestigiul cîºtigat în Bihor ºi de legãturile de rudenie cu mitropolitul, evolueazã rapid în rîndurile intelectualitãþii româneºti. În
aceastã perioadã se pune la cale înfiinþarea institutului de credit
„Albina”, pentru care se ocupã de strîngerea subscripþiilor de
acþiuni din zona Beiuºului, apoi devine avocat al acesteia. Printre
primele mãsuri pe care le-a luat ca avocat al bãncii era
reorganizarea biroului juridic ºi rezolvarea numeroaselor procese pe care institutul le avea cu foºtii debitori. Prin natura problemelor pe care le înfruntã, cãlãtoreºte mult prin tot Ardealul ºi are
ocazia sã cunoascã îndeaproape realitãþile economice ale românilor.
Dupã moartea lui Visarion Roman, creatorul Bãncii ALBINA,
în anul 1885, Partenie Cosma este numit directorul bãncii. Sub
conducerea lui Partenie Cosma, banca s-a consolidat financiar,
prestigiul ei crescînd în toatã Transilvania ºi în Banat, deschizînduse filiale în Mediaº, Tg. Mureº, Lugoj ºi în alte localitãþi. Banca a
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contribuit considerabil la emanciparea economicã a þãranilor
români, cumpãrînd mari suprafeþe de pãmînt mai ales de la grofii
maghiari, suprafeþe pe care le-a vîndut þãranilor sub forma creditului ipotecar, lucru care nu a scãpat atenþiei autoritãþilor maghiare. Sub conducerea lui Partenie Cosma, din beneficii se repartizau anual sume importante în scopuri de binefacere. Astfel au
contribuit cu suma de 10 mii de coroane la construirea Catedralei
din Sibiu, el participînd direct la adunarea fondurilor necesare,
fiind sufletul realizãrii proiectului iniþiat de ªaguna, lucru recunoscut cu ocazia sfinþirii catedralei în anul 1906.51
De asemenea, a contribuit cu importante sume la construirea
Muzeului Asociaþiunii, a Institutului teologic (Academia
Andreianã), a numeroase biserici ºi ºcoli; a sprijinit financiar
ASTRA, a acordat burse studenþilor. O mare realizare era înfiinþarea unei cantine, numitã Masa Studenþilor, unde primeau un
prînz gratuit numeroºi elevi care studiau în Sibiu la liceul maghiar de stat. Aceºti elevi stãteau în „gazdã în Sibiu” ºi mîncau de
regulã hrana rece adusã în „traistã” de cãtre pãrinþi cînd veneau
la oraº. La aceastã masã au mîncat ºi elevii Octavian Goga,
istoricul Ioan Lupaº ºi alte personalitãþi.52
O intensã activitate a depus Partenie Cosma pe tãrîm bisericesc, participînd la redactarea Statutului Organic, a Normativelor, regulamentelor ºi instrucþiunilor privitoare la organizarea ºi
guvernarea bisericii, timp de 50 de ani fãcînd parte din toate
corporaþiile bisericeºti. Numele lui este încrustat în marmurã în
partea dreaptã la intrarea în Catedralã, ca membru în Consistoriul Arhidiecezan.53
Prin activitatea sa devine foarte cunoscut în rîndul românimii
bihorene, încît în 1872 este ales pentru prima datã deputat în
circumscripþia Beiuºului din partea Partidului Naþional Român.
Pînã în 1881 era reales de douã ori. În Dieta maghiarã a luat de
numeroase ori cuvîntul ºi a susþinut interesele românilor. A jucat
un rol important în unificarea Partidului Naþional Român, iar în
1881 a fost primul preºedinte al partidului astfel unificat.54
Contribuþia bãneascã a lui P. Cosma era foarte mare, mai ales
la construirea Catedralei Ortodoxe din Sibiu ºi la lucrãrile de la
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clãdirile Facultãþii de Teologie „Andrei ªaguna”, om al faptelor ºi
al gîndirii de perspectivã, organizator ºi conducãtor desãvîrºit.
Din realizãrile sale, mai amintim ºi înfiinþarea „Solidaritãþii”,
asociaþiea Instituþiilor financiare româneºti din Ardeal, din 1907
ºi a Revistei Economice, prima revistã de specialitate economicã. A
înfiinþat ªcoala de Arte ºi Meserii, ªcoala Primarã de Fete, a
sprijinit introducerea electricitãþii alãturi de dr. Carll Wolf, precum ºi realizarea cãilor ferate Sibiu-Turnu Roºu, Sibiu-Vinþ. A
colaborat ºi la ASTRA, fãcînd parte din conducere ajutînd, de
asemenea, cu mari sume de bani. A finanþat ziare, reviste, biblioteci ºcolare etc.
A sprijinit-o pe soþia sa la înfiinþarea Reuniunii femeilor române
din Sibiu, la înfiinþarea ªcolii Civile de Fete cu internat ridicatã de
ASTRA, la crearea ºcolii de Industrie Casnicã ºi a ªcolii de Menaj
condusã de Maria Cosma. Ajutã organizarea Expoziþiei Etnografice de la Sibiu în 1881.
În casa lui au avut loc întîlniri cu marile personalitãþi ale
vremii, mai ales dupã ce Octavian Goga s-a cãsãtorit cu fiica sa
cea mai micã, Hortensia Cosma.
La începerea Primului Rãzboi Mondial, familia trece Carpaþii ºi
dupã nenumãrate peripeþii ajunge în Italia, stabilindu-se la Genova, unde participã la organizarea Legiunilor Române din Italia, sub preºedinþia lui Tache Ionescu. În 1919 se reîntoarce,
gãsind þara reîntregitã.
P. Cosma, apãrãtorul neînfricat al dreptului naþiunii române a
supravieþuit, fiind printre puþinii conducãtori de vîrsta sa care au
reuºit sã fie martori la realizarea unitãþii naþionale. A fost numit
membru al Ordinului Coroana României, în grad de „Mare Cruce”. A trecut în eternitate în 22 septembrie 1923, la Cãlimãneºti,
fiind înmormîntat la Sibiu, fãcîndu-i-se funeralii naþionale.
Partenie Cosma a trãit în cea mai frãmîntatã perioadã din
istoria Transilvaniei, fiind unul din fruntaºii români care au
contribuit la fãurirea acestei istorii. A luptat pentru dreptatea
socialã, economicã ºi politicã a românilor, rãmas în memorie ca
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strãlucit ctitor al organizãrii economice, juridice ºi financiare a
Transilvaniei.
Cele mai cunoscute merite ale lui P. Cosma sînt legate de lupta
pentru organizarea creditului în Transilvania, continuînd ºi
desãvîrºind opera începutã de Visarion Roman, în 1872, prin
înfiinþarea Institutului de credit ºi economie „Albina”, pe care l-a
condus ca director executiv mai bine de treizeci de ani.
Dr. Iosif Gall (1839–1912)
Iosif Gall în a doua jumãtate a secolului al 19-lea a fost una din
cele mai distinse personalitãþi ale politicii, luptei naþionale ºi
bisericii româneºti ortodoxe ºi un binefãcãtor entuziast al ei. A
promovat apoi cu o dãrnicie rarã toate acþiunile româneºti.
S-a nãscut în Cluj în 1839, ca fiul protopopului Grigore Gall. A
studiat întîi în Cluj, apoi în Viena, unde a primit diploma de
doctor în ºtiinþile juridice în 1861. Dupã o practicã avocaþialã de
un an a intrat la cancelaria aulicã transilvanã în Viena, de unde
în 1867 a fost transformat la ministerul de justiþie ungar, de acolo
la tribunalul suprem transilvãnean, apoi la secþiunea ardeleanã a
septemviratului ºi în fine la Curtea de casaþie din Budapesta,
unde a funcþionat în calitate de consilier pînã la 1881.
„Demisionînd din postul din urmã a fost decorat cu ordinul
Coroana de fier cl.III ºi a trecut pe cariera politicã, fiind ales
deputat în circumscripþia Recaº din Banat, unde are o mare
proprietate de pãmînt. În aceste vremi de frumoase lupte româneºti, cînd bãrbaþii conducãtori ai noºtri se convinserã pe deplin,
cã o colaborare cu ungurii este fãcutã cu neputinþã chiar prin
spiritul lor de intoleranþã ºovinã, I.Gall nu-ºi pierduse însã toate
speranþele ºi a fãcut încercarea îndrãzneaþã de-a iniþia o propagandã cu scopul unei apropieri române-maghiare.”55
Sprijinind orientarea politicã a mitropolitului Miron Romanul,
precum ºi înfiinþarea Partidului Moderat Român56 a înfiinþat în
1884, la Budapesta ziarul Viitorul care însã n-a avut nici un
rãsunet în opinia publicã româneascã. Programul acestui partid
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a fost identic cu programul Partidului Naþional de la 1881, cu
excepþia punctelor referitoare la autonomia Transilvaniei ºi la
reforma electoralã pe baza sufralui universal.
Deputaþii moderaþi de pe acele vremuri, au intrat, împreunã cu
conducãtorul lor, în partidul guvernamental, avînd aici numeroase ocazii de a se convinge de reacredinþa politicei ºovine,
special de reacredinþa primului ministru Coloman Tisza, care n-a
dat nici o atenþiune serioasã dezideratelor deputaþilor români
moderaþi. În asemenea împrejurãri ei au trebuit sã încerce deziluzii amare, iar ziarul Viitorul a fost desfiinþat dupã o existenþã de
abia doi ani.
Totuºi, considerãm cã meritã sã prezentãm revista Viitorul. Era
o gazetã politicã, economicã ºi literarã. Apãrea la Budapesta, de
trei ori pe sãptãmînã, de la 20 decembrie 1883 – pînã în 12 aprilie
1885. Primul redactor responsabil a fost Zamfir C. Rozescu, înlocuit în martie 1884 de dr. Corneliu Diaconovichi.
În martie 1884 se înfiinþeazã un nou partid politic, Partida
Naþionalã Românã Moderatã, al cãrei preºedinte devine mitropolitul Miron Romanul, iar secretar este numit Gheorghe ªerb, înalt
funcþionar la Curia regeascã din Budapesta. Se întocmi ºi o
Programã, care prevedea respectarea legilor statutului, participarea la alegeri ºi extinderea activismului ºi în Transilvania.
Viitorul, care apãrea la Budapesta, deveni oficial organul de
presã al noului partid. Membrii întemeietori ai acestui partid
erau: Miron Romanul, Iosif Gall, Gheorghe ªerb, Sigismund Catoca,
Ludovic Csato, Atanasie Cimponeriu, Gerard Venter ºi alþii.57
Avînd deviza „Activitate ºi legalitate. Dreptate ºi frãþie”, Viitorul îºi propunea sã apere drepturile românilor din Transilvania ºi
Ungaria pe cale legalã, respectînd constituþia ºi urmãrind sã
colaboreze, pe terenul politicii, cu ungurii. În paginile rezervate
activitãþii culturale ºi literare, ziarul publicã ºtiri ºi dãri de seamã
de la adunãrile ºi manifestãrile artistice ale societãþilor studenþeºti române din Budapesta sau de la ºedinþele Societãþii pentru
fond de teatru român. Colaboreazã aici At. M. Marienescu, I. de la
Buceci [Ioan Puºcariu], Catone Indoleanu, Alexiu Solymosi,
Matilda Cugler-Poni, P. Opriºor.
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Urmãrind cu interes viaþa culturalã din Bucureºti, Viitorul
reproducea, îndeosebi din Românul, articole de istorie semnate de
A. D. Xenopol ºi Gr. G. Tocilescu, rezumatele conferinþelor lui
Bogdan Petriceicu Haºdeu. Paginile de literaturã originalã sînt
mediocre. Un interes deosebit este arãtat literaturii clasice maghiare ºi în special lui Petõfi.58
Iosif Gall, ca mare proprietar, a fost susþinãtor al activitãþii
bãncilor româneºti, în calitate de acþionar ºi mebru fondator al
acestora. Astfel, alãturi de familia Mocioni, se numãrã printre
întemeietorii bãncii „Timiºana” (1885), iar mai tîrziu printre
acþionarii ºi fondatorii „Bãncii Generale de Asigurare” din Sibiu
(1911). 59
La 1887, Iosif Gall a fost numit membru al casei magnaþilor,
care l-a ales notar. El este al doilea notar român în casa magnaþilor, cel dintîi a fost Emanuil Gojdu în 1861.60
De la bun început s-a interesat ºi de soarta Bisericii sale ºi a
ajutat ºi cu banul toate iniþiativele ei. A luat parte la multe din
sinoadele ºi congresele acestei biserici ºi a fost un om foarte
religios, care þinea cu tot sufletul de legea sa strãbunã.
Ca fiu de protopop, dr. Iosif Gall, toatã viaþa sa, a rãmas ataºat
Bisericii Ortodoxe Române, ºi pe care a sprijinit-o din toate puterile. A luat parte ºi la primul Congres Naþional Bisericesc (1868)
prezidat de Andrei ªaguna, în care s-a dezbãtut ºi s-a votat
Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania ºi
Ungaria; a primit cu satisfacþie însãrcinarea de a duce mai departe lucrãrile referitoare la înfiinþarea enoriei române ortodoxe din
capitala Ungariei începute de Atanasiu Cimponeriu.
Dupã multã muncã organizatoricã cu aprobarea poliþiei la
data de 11 martie 1900 s-au putut întruni românii ortodocºi din
Budapesta ºi din împrejurimi într-o adunare, care a avut loc la
hotelul „Angol királyné”, „în afacerea constituirii de parohie
matrã”.
Semnificaþia ºi importanþa acestei adunãri o descrie cu multã
vervã dr. Iosif Gall care, în calitate de preºedinte, precizeazã cã
„…ne-am adunat azi, ca sã punem temeliile unui adãpost, unde
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sã pãºeascã cu mãrire dulcea noastrã limbã ºi de unde numai
odatã cu viaþa se va putea depãrta...Ne-am întrunit azi, ca sã
clãdim o sfîntã bisericã pentru familiile ºi bãieþii noºtri, care stau
aicea ca o turmã risipitã. ªtie toatã lumea cã românului cele mai
scumpe odoare sînt: biserica ºi limba, pentru înflorirea lor toþi ne
unim pururea…”
Biserica românã din Budapesta care în sfîrºit s-a fondat în 1900
(mai jos o sã prezentãm ºi detaliile constituirii acesteia) a avut un
cor foarte bine organizat ºi reuºit. Iosif Gall a susþinut de multe
ori activitatea acestuia.61
Iosif Gall a fost ºi un mare mecenat care a ajutorat multe
iniþiative, instituþii româneºti. A sprijinit studenþimea din Budapesta ºi Societatea „Petru Maior”. La jubileul de 50 de ani de la
înfiinþarea acestuia a donat 200 de coroane.62 S-a înscris ca
mebru fondator cu 100 Fl la Societatea pentru Fond de Teatru
Român, constituitã în 1870 la Budapesta.63
Exista Fondul cultural al diecezei Aradului, care avea menirea de
a salva ºcolile române confesionale în comune, unde din pricina
sãrãciei era absolut cu neputinþã a le susþine în condiþiile impuse
de articolul de lege XXVII din 1907 (Lex Apponyi). La acest fond,
Iosif Gall din Budapesta, fost deputat parlamentar, membru în
casa magnaþilor, a contribuit cu suma de 10.000 coroane.64 Au
mai dãruit pentru acest fond spre ex.: Emil Babeº, avocat în
Budapesta 200 cor., Victor Popovici, preot în Bichiºciaba 100 cor.,
Gheorghe Sidu, proprietar în Budapesta 300 cor., Gherasim Raþ,
consilier ministerial în Budapesta 125 cor., Andrei Bogdanov, epitrop în Bichiºciaba 50 cor., Ilie Voniga, econom în Giula 50 cor.,
Iuliu Chirilescu din Chitighaz 50 cor.65
Iosif Gall a fost decorat ºi cu crucea de mijloc a ordinului
Francisc Iosif.
Timp îndelungat era mereu bolnav, cu toate acestea a participat la ºedinþele sinodului eparhial din Arad ºi la ºedinþele Reprezentanþei Fundaþiei Gojdu a cãrui membru era din anul 1870.
A decedat în 1912 la Budapesta, dar a fost înmormîntat la Cluj
în cripta familiarã.66
Prin cãsãtorie Dr. Iosif Gall a ajuns la o avere serioasã. Dupã
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decesul sãu, despre împãrþirea averii sale se relata ºi în presa
vremii:
„Scrie F.P.R. din Budapesta: Aflãm cã la notarul public dr.
Rónay, de faþã fiind din partea românilor Nicoale Zigre, secretar
mitropolitan, ºi P. Cuv. Sa protosinghel Ghenadie Bogoevici, ca
reprezentant al comunitãþii bisericii ortodoxe române din capitalã, – s-a fãcut împãrþirea averei rãmase de la regretatul dr. Iosif
Gall, membru în casa magnaþilor. Fiindcã soþia regretatului a fost
de origine sîrbã, batrînul Gall a þinut seamã de dorinþa tovarãºei
sale de viaþã ºi conform testamentului sãu, averea lãsatã a fost
împãrþitã în pãrþi egale între cele douã biserici gr.or. române ºi sîrbe.
Fiecare a primit 300.000 cor.,care avere se va administra de cãtrã
mitropolie, ca „Fundaþiunea Ecaterina ºi Dr. Iosif Gall” ºi va servi
pentru stipendii. Alte 16.000 coroane au fost lãsate pentru zidirea
unei biserici ort.române din Budapesta, în fanciare „Albina” cari
împreunã cu cele 4.000 date în acelaº scop de dr. Gall cînd era în
viaþã, fac 20.000 coroane.”67
Gheorghe ªerb (1850–1913)
Gheorghe ªerb s-a nãscut la Beiuº în 1850 unde pãrintele sãu
Teodor ªerb68 (în urmã comite suprem ºi jude la Curia din Budapesta) a fost pe timpul acela ºeful administraþiei cercuale.
Studiile gimnasiale ºi cele universitare le-a fãcut în Budapesta,
unde la 1876 a obþinut diploma de avocat. Încã înainte de a face
censura de advocat, la 1871 a intrat în serviciul statului ºi a fost
numit concipist întîi la ministerul de agriculturã, apoi la cel de
comerþ. Cinci ani a servit în aceastã calitate.
În 1876 Gheorghe ªerb face public cã ºi-a deschis Cancelaria
advocaþialã în Budapesta, în strada ªerpelui (Kígyó utcza,
Schlaugengasse) nr. 6.69
Tot în 1876 a candidat ºi a fost ales deputat în cercul Zorlenþul
mare, în comitatul Caraº-Severin. În mai multe rînduri a fost ales
în aceastã circumscripþie. Ca deputat aparþine partidului liberal.
ªi ca atare face parte din comisiunea pentru apãrarea militarã,
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fiind totodatã ºi raportorul ei. Începînd din 1877 este totdeauna
ales în delegaþiune, unde e raportorul subcomisiunii financiare.
Din 1877 a fost ales deputat la sinodul bisericesc din Caransebeº,
precum ºi la congresul naþional bisericesc din Sibiu.
În 1870 e ales membru al administraþiei Fundaþiei Gojdu. Vreo
20 de ani a funcþionat ºi ca avocatul acestei fundaþii. Gheorghe
ªerb a conlucrat la Fundaþia Gojdu în perioada 1870-1913.70
În 1903 Gheorghe ªerb a fost denumit consilier de curte.71
Decenii de-a rîndul a luat parte în lupta ºi miºcarea naþionalculturalã a românilor din Ungaria. A fost membru fondator în
multe asociaþii. Timp îndelungat era cassarul Societãþii pentru
Fond de Teatru Român. În 1909 a dãruit suma de 4.000 coroane
pentru zidirea internatului de fete al „Reuniunii femeilor române
arãdene”.72 A sprijinit constant Societatea „Petru Maior” din Budapesta.
Împreunã cu Iosif Gall a fãcut demersuri pentru înfiinþarea
parohiei române din Budapesta. În 1910 ªerb a oferit o sumã de
20 mii coroane fondului pentru ridicarea unei biserici române
ortodoxe în Budapesta.73
Aproape patruzeci de ani a stat în serviciul vieþii publice, ca
funcþionar, ca deputat în camerã, la congres ºi la sinod, ca
membru al administraþiei Fundaþiei Gojdu, ca avocat. A þinut
necontenit sã fie un fiu credincios al neamului, al patriei ºi al
bisericii. Era unul dintre personalitãþile care au activat ºi luptat
pe multe cãi pentru cultura ºi limba românã din Transilvania ºi
Ungaria. A decedat în 1913.
Ghenadie Bogoevici (1862–1933)
Precum am amintit mai sus, comunitatea bisericeascã ortodoxã
românã „independentã” din capitala Ungariei a fost întemeiatã
în anul 1900. „Independentã” în sensul cã, pînã ce românii
ortodocºi din Budapesta au ajuns sã aibã parohia lor proprie, au
trecut aproape douã secole, timp plin de lupte ºi frãmîntãri între
confraþii greci, macedoromâni ºi românii bãºtinaºi.
La început, ortodocºii trãiau într-o singurã comunitate biseri-
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ceascã, întemeiatã de greci ºi macedoromâni, denumitã „bisericã
greco-valahã”, din care în urma multor neînþelegeri, macedoromânii ºi românii bãºtinaºi, în anul 1888, la moartea ultimului
preot român Ioan Miculescu, au fost excluºi de cãtre greci, fiind
astfel nevoiþi sã-ºi întemeieze o comunitate bisericeascã proprie.
Dupã o mulþime de proteste prezentate Ministerului Cultelor ºi
chiar împãratului de cãtre credincioºii români excluºi ºi dupã
decizia negativã cu Nr. 26.132/1890 a Ministerului Cultelor,
rãmasese doar o singurã soluþie: înfiinþarea unei parohii ortodoxe
române, independentã de cea greacã.74
Dupã ce protestele nu au adus rezultatul dorit, românii intelectuali grupaþi în jurul lui Atanasie Cimponeriu ºi al lui dr. Iuliu
Puºcariu, au fãcut toate demersurile pentru constituirea unei
parohii noi. Adresîndu-se Episcopiei din Arad, au cerut sã li se
acorde dreptul de a înfiinþa o parohie nouã.
Consistoriul arãdean, în ºedinþa sa din 15 decembrie 1890, s-a
ocupat de aceastã doleanþã, dar numai în principiu.75 Rezoluþia
consistoriului nu i-a satisfãcut pe solicitanþi. În anul 1891, au
înaintat o nouã petiþie, cu rugãmintea de a se rezolva problema
arzãtoare a românilor ortodocºi din capitalã, care au rãmas fãrã
bisericã ºi fãrã preot.
Dupã multe tãrãgãnãri, în fine, cu aprobarea prealabilã a
autoritãþilor competente, la data de 11 septembrie 1900, s-au
putut întruni românii din capitalã într-o adunare la Hotelul
„Angol királyné” în vederea constituirii în parohie. La acest
eveniment au fost prezenþi 44 capi de familie, precum ºi reprezentanþii tineretului universitar. ªedinþa a fost prezidatã de dr.
Iosif Gall, vestitul jurist ºi membru al Casei magnaþilor. Adunarea
a hotãrît înfiinþarea porohiei noi ºi a ales membrii comitetului
parohial, printre care îi amintim pe: dr. Emil Babeº, Ioan
Candidachi, dr. Victor Cupºa, dr. Augustin Dumitrean, dr. Iosif
Gall, dr. Iuliu Puºcariu, Silviu Suciu, Gherasim Raþ, Paul Todorescu
ºi dr. Gheorghe ªerb. Epitropi sunt aleºi, cu unanimitate, domnii
George Rãdulescu ºi George Liuba. De preot a fost ales Ghenadie
Bogoevici.76 S-au oferit ºi ajutoare pentru bunul demers al parohiei.
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În lipsa unui spaþiu propriu, pînã la asigurarea resurselor
materiale pentru cumpãrarea unui teren potrivit ºi pentru ridicarea unei biserici, la cererea comitetului parohial, reprezentanþa
„Fundaþiei Gojdu” s-a învoit ca, în mod provizoriu, capela sã fie
adãpostitã în imobilul din str.Holló nr. 8. Aici a fost asiguratã ºi
casa parohialã. Capela a fost sfinþitã la 25 noiembrie 1900, în
prezenþa unui numãr mare de enoriaºi din capitalã. Serviciul
divin a fost celebrat de episcopul Iosif Goldiº, asistat de vicarul
Vasile Mangra, protosincelul Ignatie Pop, preotul Ghenadie
Bogoievici ºi diaconul Iustin Suciu.77
Dupã înfiinþarea noii comunitãþi bisericeºti, comitetul parohial
a fãcut demersurile necesare pentru a obþine teren potrivit construirii bisericii. Mitropolia de la Sibiu a ºi aprobat ca prin vînzarea
clãdirii din str. Holló ºi prin donaþiile credincioºilor sã se creeze
un fond în acest scop. S-au fãcut colecte, încît la sfîrºitul anului
1915, suma s-a ridicat la circa 80.000 de coroane. Cei dintîi care
au contribuit la colectã au fost domnii dr. Iosif Gall ºi dr. Gheorghe ªerb, ambii au semnat cîte 20.00 coroane. Lista celor ce-au
deschis colecta pentru zidirea bisericii s-a întregit: Consistoriul
din Arad 25.000 cor; Ioan Kanidaky, mare proprietar 2.000 cor;
Gerasim Raþ, consilier min. în pensie 1.000 cor; Gh. Bogoevici
protosincel-paroh 1.000 cor; G. Bãdescu, mare proprietar 1.000
cor; dr. Aug. Dumitreanu, medic 800 cor; George Deruzi, consul
general 500 cor; George Sida, proprietar 500 cor; Banca “Bihoreana” 500 cor; Dimitrie Birãuþiu, prorietar de tipografie 500 cor.
La aceasta s-a adãugat suma de 17.000 coroane lãsatã prin
testament de cãtre Gherasim Raþ pentru zidirea bisericii.78 În
timpul primului rãzboi mondial banii s-au devalorizat. Vãzînd
situaþia materialã nesigurã a parohiei, primãria capitalei a ezitat
sã ofere un teren liber pentru construirea bisericii
În 1905, a început procesul dintre românii ºi grecii din capitalã
în privinþa despãrþirii lor din 1888. Procesul a durat pînã în anul
1909 cînd, prin sentinþa definitivã a judecãtoriei, românii ºi-au
pierdut tot dreptul asupra bisericii de pe malul Dunãrii, care ºi-a
redobîndit astfel caracterul grecesc.79

Simpozion

79

Primul preot al capelei ortodoxe române din Budapesta (constituitã în 1900) a fost Ghenadie Bogoevici. S-a nãscut în 18 ianuarie 1862, în comuna Bãnia jud. Caraº-Severin, din familie veche
preoþeascã. Tatãl sãu, Ioan, a fost parohul comunei Bãnia. Numele original al familiei a fost Brebu, dar fiind înaintaºii sãi sub
ierarhia sîrbeascã, la Institutul Teologic din Vîrºeþ, li s-a impus
numele sîrbizat de Bogoevici, ca ºi tuturor românilor de pe timpul
cît erau supuºi acestei ierarhii.
Studiile medii le-a absolvit în Oraviþa, Biserica-albã ºi Kecskemét,
teologia în Caransebeº, iar studiile superioare juridice în Kecskemét
ºi Budapesta. Ca jurist în Kecskemét între anii 1884–1887, fiind
teolog absolut, a fost ales cantor la biserica greceascã, unde ºi-a
însuºit ºi în aceastã limbã ceremonialele bisericeºti. Ca student la
universitatea din Budapesta a fost preºedintele Societãþii „Petru
Maior”. 80
Dupã terminarea studiilor universitare, în anul 1889 ºi-a început activitatea publicã, în calitate de candidat de avocat în cancelaria avocaþialã cu reputaþie a lui Gheorghe ªerb. Din atestatul
de activitate, eliberat de cãtre acest avocat, se releveã buna comportare, respectiv caracterul format al tînãrului practicant, care a
rãmas reprezentativ pentru întreaga sa viaþã ºi activitate. Iatã
cum îl caracterizeazã patronul sãu: „…a arãta cea mai mare
diligenþie, punctualitate ºi agerime, ºi atît pentru purtarea sa
cuviincioasã, modestã, ºi-a cîºtigat la mine, cît la toþi, cu carii au
venit în atingere în cancelaria mea, cea mai mare încredere, de ce
îl ºi recomand fiecãrui cu cea mai mare cãldurã.”
Din anul 1893 a împlinit funcþia de executor ºi secretar al
Fundaþiei Gojdu. Mai tîrziu, în anul 1897, este numit de catihet
pentru tineretul ºcolar din Budapesta ºi împrejurimi. În fine,
dupã ce a îmbrãcat haina monahalã, fiind hirotonisit la data de
18 martie 1900 întru ierodiacon la mãnãstirea Hodoº-Bodrog, iar
în ziua de 16 aprilie al aceluiaºi an întru ieromonah la Arad de
cãtre episcopul Iosif Goldiº, îl gãsim în fruntea nou-înfiinþatei
parohii din capitala Ungariei, ca primul preot al acesteia.
Precum reiese din cele expuse, lui Ghenadie Bogoevici îi reve-
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neau de îndeplinit mai multe sarcini, ºi anume: de executor ºi
secretar al Fundaþiunii Gojdu, de catihet ºi de preot, pãstor
sufletesc.
Resursele fundaþiei constau din veniturile realizate din chiriile
locuinþelor ºi prãvãliilor din blocurile Curþii Gojdu. Din aceste
venituri s-au asigurat bursele pentru tinerii români. Întreaga
gestiune a acestei fundaþii a fost administratã de cãtre un executor. În anul 1893, comitetul de conducere al Fundaþiunii Gojdu îl
aºeazã în aceastã funcþie pe absolventul de teologie ºi drept,
Gheorghe Bogoievici, care rãmîne administratorul acesteia pînã
la moarte. Întreg complexul de gestiune – privind administrarea
corectã - necesita o persoanã destoinicã, cu experienþã ºi cunoºtinþe multilaterale. În calitate de executor s-a dovedit un pilduitor
chivernesitor al bunurilor fundaþiei, fapt recunoscut ºi din partea
superiorilor sãi.
Preotul Ghenadie Bogoevici a încercat sã întãreascã comunitatea bisericeascã ºi prin înfiinþarea unui cor bisericesc. Grupul de
tineri universitari, ascultînd de chemarea preotului lor, au format
un cor bine instruit „...cultivãrii cîntãrei deosebite a cîntãrei
bisericeºti ºi executarea acestora în toatã Dumineca ºi sãrbãtoarea în biserica gr.or. românã din Budapesta”, funcþionînd acesta
ca o organizaþie bisericeascã în cadrul parohiei.
Este ºtiut cã în mod provizoriu capela ortodoxã a fost instalatã
în clãdirea Fundaþiei Gojdu din str. Hollo nr. 8., de aceea, preotul
Gh. Bogoevici, sprijinit de cei mai apropiaþi colaboratori ai sãi, sa strãduit ca numaidecît sã ia fiinþã un fond pentru construirea
unui locaº de închinare corespunzãtor. În acest sens s-a înaintat
cererea cãtre Primãria capitalei solicitînd sã li se doneze un teren
corespunzãtor pentru construirea unei biserici. Aceastã cerere,
din multe motive, nu a fost împlinitã, astfel în 1911 comunitatea
bisericeascã s-a adresat Reprezentanþei Fundþiei Gojdu cu cererea ca Mitropolia sã aprobe vînzarea clãdirii din str. Hollo în care
era adãpostitã capela, care dupã aprecierea celor competenþi
corespundea pe deplin tuturor cerinþelor pentru construirea unei
biserici.
Precum reiese din referatul episcopului Miron Cristea, repre-
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zentanþa s-a pronunþat în mod pozitiv, dînd totodatã îndrumãri
ca parohia sã prezinte o schiþã a clãdirii proiectate ºi sã asigure
condiþii materiale necesare construirii. Conducerea parohiei – în
frunte cu pãrintele Gh. Bogoievici – a hotãrît deschiderea unei
colecte. Însufleþirea era mare, credincioºii se grãbeau a rãspunde
ºi a dona în realizarea acestui scop, ceea ce atestã faptul cã la
finele anului 1915 fondul dispunea de o sumã considerabilã de
80.000 coroane, însuºi protosinghelul Ghenadie Bogoievici a dãruit 1.000 coroane.
Dar în urma izbucnirii primului rãzboi mondial a început
devalorizarea, iar la sfîrºitul rãzboiului, întreg fondul s-a nimicit,
încît mãreþul plan a fost zãdãrnicit.
Din cele prezentate se poate constata cã, deºi cei douãzeci de
ani de activitate ai lui Gh. Bogoevici, care în anul 1909 pentru
activitatea rodnicã de preot ºi bun chivernisitor al Fundaþiei
Gojdu, a fost ridicat la rangul de protosinghel, nu s-au consumat
fãrã dificultãþi, au fost mult mai favorabili decît perioada ce a
urmat dupã primul rãzboi mondial.81
Contele Tisza István i-a oferit un mandat de deputat al vreunui
cerc cu alegãtori români. Bogoeveci nu a acceptat aceasta ofertã.
Activitatea de dupã rãzboiul mondial a parohului Bogoevici s-a
concentrat în administrarea caselor Fundaþiei Gojdu, în administrarea superioarã a comunitãþilor bisericeºti ortodoxe române
din Ungaria de azi, în diferite demersuri pentru apãrarea intereselor românilor ortodocºi din Ungaria.
Ghenadie Bogoevici în 29 noiembrie 1933, la vîrsta de 72 de
ani, a încetat din viaþã.
Fundatia Gojdu, cea mai mare fundaþie de stipendii din istoria
românilor ºi una din cele mai mari fundaþii de acest gen din
Europa Centralã ºi de Sud-Est, avea un rol imens în întreg procesul de renaºtere naþionalã a românilor din Banat, Transilvania ºi
Ungaria. Membrii Reprezentanþei erau aleºi din trei în trei ani,
iar fundaþia pusã sub patronajul Congresului Naþional Bisericesc
Ortodox. Fundaþia Gojdu nu a funcþionat fãrã dificultãþi, ridicînduse destule probleme materiale, dar ºi probleme cauzate de autori-
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tãþile vremii, care nu acceptau cu uºurinþã o asemenea instituþie.
Dar, dînd dovadã de tact ºi pricepere, membrii Reprezentanþei
au reuºit sã respecte spiritul ºi litera testamentului, fundaþia
consolidîndu-ºi poziþia materialã ºi financiarã, devenind, înainte
de rãzboi, una din cele mai mari fundaþii de drept privat din fosta
Monarhie Austro-Ungarã, fundaþie care a contribuit financiar,
alãturi de alte fundaþii, la dezvoltarea intelectualitãþii române.
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Elena Csobai

Comunitatea româneascã
din Jaca
Se susþine cã dintre comunitãþile româneºti din Ungaria a doua
comunitate româneascã, cu o vechime încã din timpul ocupaþiei
turceºti, este comunitatea româneascã din Bihorul unguresc, Jaca,
prima fiind comunitatea româneascã din Giula.
Monografiile, izvoarele istorice atestã cã localitatea Jaca este
locuitã în continuitate începînd din secolul X–XI-lea, fiindcã s-a
construit pe o insulã mai înaltã, în jurul cãreia s-au aflat mai
multe insule mai mici, iar în împrejurul lor se gãsea numai
mlaºtinã. Pînã în anii 1241–1242 localitatea aratã o dezvoltare
lentã, nici nãvãlirea tãtarilor n-a însemnat un pericol. Împreunã
cu animalele, oamenii s-au retras în partea mlaºtinii aºteptînd
trecerea tãtarilor dupã care au revenit în localitate ºi dupã care a
început o dezvoltare mai considerabilã a aºezãrii. Izvoarele dovedesc cã localitatea Jaca în secolul al XIV-lea are bisericã ºi preot ºi
circa 150 de locuitori, ºi, de asemenea, cã face parte dintre satele
mai importante cu o populaþie mai însemnatã din a cea perioadã. 1
Dintr-o diplomã din secolul XIV-lea putem afla cã localitatea
s-a construit pe mai multe insule, iar insulele sînt legate una cu
alta prin poduri. În secolele urmãtoare localitatea Jaca devine
proprietatea a mai multor familii ºi totodatã ºi a episcopiei din
Oradea, dupã care a urmat o perioadã destul de grea din cauza
frãmîntãrilor sociale. Rãscoala lui Doja nu afecteazã localitatea,
dar din cauza turcilor au început o construire preventivã ºi în
anul 1540 s-a ºi început construirea cetãþii. Localitatea nu a fost
mulþumitã cu construirea cetãþii ºi în anul 1592 au fortificat
cetatea. Jaca, la sfîrºitul secolului ºi mai ales în prima jumãtate a
secolului al XVI-lea devine deci un centru important ºi totodatã
centrul cel mai populat ºi mai bogat al acestei zone.2 Cele mai
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bogate familii din Jaca s-au integrat în circuitul comerþului de
sare ºi vite dinspre Oradea spre Szolnok, iar cetatea a devenit un
punct strategic cu renume, ca o cetate inexpugnabilã.2 În anul
1567, Jaca aparþine localitãþilor reformate de dincolo de Tisza,
dintre care devine cea mai populatã ºi principalã parohie3.
Rãzboaiele din cursul secolelor XVI–XVII-lea nu au distrus
localitatea, ci dimpotrivã, ea a devenit un loc de siguranþã, mulþumitã proprietarilor care permanent au construit, au fortificat
cetatea, au reglat apele, mlaºtina din împrejurul aºezãrii. Jaca ca
„oppidum” – loc de tîrg – prosperã pînã la sfîrºitul secolului al
XVII-lea. Datoritã rãzboaielor cu turcii ºi tãtarii, mai apoi oraºul
se distruge, cetatea se ruineazã, dar rezistã pînã la 1711, cînd
austriecii nimicesc ºi ruinele cetãþii.4 Cu aceasta se încheie ºi
începe o altã perioadã pentru cei care au rezistat ºi au rãmas în
Jaca.
Cu privire la existenþa românilor din Jaca izvoare istorice nu sau pãstrat, izvoare care sã ateste cã tocmai din aceastã perioadã
a secolelor XVI–XVII-lea, trãiau aici ºi români de religie ortodoxã.
Istoricii maghiari afirmã cã localitatea a fost locuitã în continuitate, ºi cã în secolele XVI–XVII-lea ºi în secolul al XVIII-lea proprietarii localitãþii au fost familiile R. Hedey, dar cã românii de religie
ortodoxã au existat în Jaca deja la începutul secolului al XVIIIlea, s-au nu, nu se ºtie5. Ceea ce putem afirma cu siguranþã este
cã comunitatea ortodoxã românã din Jaca în anul 1779 are un
preot cu numele Mihail Homorovici (care a fost hirotonit în anul
1762) ºi cã biserica ortodoxã din lemn este amintitã în conscripþiile din anii 1779 ºi 1786.6 Nu se ºtie precis cînd a fost construitã
biserica de lemn, doar cã în anul 1791 a fost schimbatã cu actuala
bisericã construitã din cãrãmidã. Românii de religie ortodoxã
stabilindu-se în Jaca, casele lor s-au construit mai tîrziu în partea
de lîngã canalul Ölyvös, care parte s-a numit satul românesc,
pînã cînd cea mai veche (ºi totodatã ridicatã) parte a localitãþii
s-a numit Markó – unde s-au aºezat ungurii ºi care s-a numit
satul unguresc.7
Pe baza recensãmîntului din anul 1784 se ºtie cã în total în Jaca
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au existat 210 case, 300 de familii, iar în total trãiau 1546 de
persoane cu doi preoþi. Pe prima hartã militarã din anul 1784
figureazã ºi partea româneascã a localitãþii în centrul ei cu biserica de lemn.8 Pe baza recensãmîntului din anul 1784, Jaca este cea
mai populatã localitate din zonã, dintre localitãþile Darvaº,
Vecherd, Furta ºi Csökmõ. Dintre cele patru localitãþi, în Jaca, pe
baza acestor date, într-adevãr românii chiar de la începuturi au
alcãtuit partea minoritarã a populaþiei. Faptul cã în anii 1770 la
comunitatea româneascã din Jaca (la cele 60 de case) slujeau doi
preoþi ortodocºi, a însemnat cã acolo trebuia sã fie un centru
ortodox puternic pe acea vreme, mai ales cã pe lîngã Jaca în
Sãcal, Apateu, Darvaº, Peterd ºi Vecherd în aceste localitãþi din
doua jumãtate a secolului al XVIII-lea, fiecare comunitate ortodoxã românã avea deja bisericã ortodoxã cu cîte un preot ortodox. Localitãþile mai sus pomenite nici nu sînt situate la o distanþã prea mare, dar se pare cã ele – cu o singurã excepþie – ºi cu
populaþie româneascã aveau relaþii strînse, atît familiale cît ºi
comerciale. Singura excepþie era Vecherdul unde marea majoritate a populaþiei o alcãtuiau românii, care încã ºi prin anii 1990 –
pe baza unei cercetãri de teren – nu mai vorbeau limba românã,
dar de origine s-au declarat români. Mai tîrziu, în secolul al XIXlea ºi în prima jumãtate al secolului al XX-lea, din nou, ca ºi în
evul mediu, Jaca devine centru de tîrg pentru localitãþile Darvaº,
Peterd, Vecherd, Furta, Bakonszeg. Fiindcã la parohia ortodoxã
din Jaca nu s-a pãstrat arhiva parohialã, nu ºtim prea multe
despre viaþa comunitãþii româneºti din Jaca. În anul 1849 soldaþii
unui detaºament de artilerie au trecut prin Jaca ºi au început o
ceartã cu cîþiva români dupã care soldaþii au vrut sã tragã, sã
distrugã cu totul oraºul românesc. Pînã la urmã un proprietar a
reuºit sã facã pace, ºi nu s-a distrus oraºul românesc9. ªi acest
eveniment aratã cã existau conflicte între partea maghiarã ºi
românã, exista un separatism între cele douã pãrþi. Fiecare parte
trãia conform tradiþiilor sale. În secolul al XVIII-lea viaþa economicã a comunei Jaca se baza pe creºterea animalelor, a vitelor, iar
populaþia româneascã a dezvoltat în mare proporþii oieritul în

Simpozion

89

localitate. În agriculturã cultivarea grîului era hotãrîtor în secolul
XVIII–XIX-lea.10
La parohia ortodoxã din Jaca s-au pãstrat doar douã volume
din matricolele botezaþilor ºi al rãposaþilor.11 S-a mai pãstrat un
protocol în care s-au înregistrat procesele verbale de la ºedinþele
„fondului de bucate”. În anul 1878 la 13 octombrie în acest
volum s-a înregistrat textul urmãtor:
„Consemnarea credincioºilor gr. or. din comuna bisericeascã
Jaca care au dãruit bucate la întreprinderea epitropului primariu
Alexandru Lessi cu ocaziunea ºedinþei Sinodului parohial
ordinariu din 13 octombrie 1878 cu scopu de a se infiinþa un
»fondu de bucate« pentru ajutorarea sfintei biserici.” Dupã acest
text sînt înºirate 67 de nume, iar lîngã nume figureazã cantitatea
de bucate dãruitã. Textul cuprinde ºi numele acelora care au
dãruit bucate, tot în limba românã: Ioan Pintea, Toma Vaina,
Ioan Dürgõ, Ioan Goronu, Ioanu Martinu, Ioan Moldovanu,
Demetriu Marcuºiu – doar cîteva exemple. Dupã numele dãruitorilor s-a înregistrat statutele fondului de bucate, care este tipic
cu paragrafele tipice din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea
ca: titlul fondului, scopul fondului, drepturile ºi datorinþele adunãrii generale, manipulaþiunea (adicã funcþionarea), datorinþele
comisiei de funcþionare, drepturile ºi datorinþele adunãrii generale, desfiinþarea ºi întãrirea fondului de bucate. Cum s-a ºi înregistrat titlul, numele este „Fondul de bucate a comunei bisericeºti
Jaca”. Ceea ce este interesant ca la punctul II. figureazã „Scopulu
fondului de bucate” va fi:
1. Ajutorarea Sfintei Biserici
2. Ajutorarea din an în an a credincioºilor noºtri prin împãrþirea respectiv împrumutarea de bucate
3. În timp de scumpete mare, a ajutora pe cei ce fiind în agonie,
ori lipsã mare fãrã deosebire de confesiune. Însã la drepturile ºi
datorinþele adunãrii generale, se hotãreºte ca întotdeauna epitropul primariu al Sfintei biserici sã prezinte biserica.
Pe baza numelor nu ºtim dacã într-adevãr ºi între membri
fondatori au fost ºi maghiari sau nu. Statutul în întregime a fost
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întocmit în limba românã de cãtre parohul ortodox Toma Pacalã
ºi semnat la Jaca 13/25 decembre 1879, iar membrii comisiei: ºiau scris numele în limba maghiarã: Dürgõ János, Lessi Sándor,
Pintye János, Márkus Demeter.12
În protocolul fondului de bucate ultima înregistrare este din
anul 1885, dar nu se ºtie precis pînã cînd a funcþionat acest fond
de bucate. În protocol, cu anul 1922 continuã înregistrarea cu
procesele verbale ale ºedinþelor presbiteriale ale bisericii dar în
limba maghiarã.13 Între cele mai înstãrite familii din Jaca era
familia lui Toma Vaina care este membru fondator al „Fondului
de bucate a comunei bisericeºti Jaca” în anul 1879. Toma Vaina a
fost cel care a luat în arendã proprietatea contesei Rhedey Stefania,
care apoi au condus, au gospodãrit moºia de 705 iugãre de
pãmînt cãrora li s-au adãugat încã 400 de iugãre de pãmînt de
arendã. Toma Vaina împreunã cu fii lui, Ioan, Iosif ºi Emeric au
gospodãrit moºia, care apoi a devenit moºia lui Iosif Vaina prin
drept de moºtenire. Toatã familia începînd cu tatãl Toma Vaina,
apoi fiii lui Ioan Iosif ºi Emeric, au fost membrii comisiei presbiteriale
la parohia ortodoxã românã din Jaca, au sprijinit biserica ortodoxã 14
În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea românii din Jaca au
încercat sã-ºi întreþinã biserica ºi totatunci sã-ºi consolideze, sã-ºi
pãstreze comunitatea ca sã se încadreze în societatea localitãþii
prin ajutorarea benevolã – dupã cum reiese din statutul fondului
de bucate – cu extinderea acesteia fãrã deosebire de confesiune.
Probabil cã ºi biserica ortodoxã a observat tendinþa de asimilare rapidã a populaþiei româneºti, fiindcã deja la recensãmîntul
din 1880, din 2690 de persoane 2007 s-au declarat maghiari, ºi
numai 533 români. Acest numãr aproape cã coincide cu numãrul populaþiei din anul 1770. Peste zece ani, deci în anul 1890,
numãrul maghiarilor creºte, ajungînd la 2293 de persoane, iar
numãrul românilor rãmîne 532. 15
În anul 1900 din întreaga populaþie care ajunge la numãrul
3101, în total 22 de persoane s-au declarat români. De la acest an
tendinþa de asimilare rapidã devine ireversibilã. Iatã ce aratã
rezultatele recensãmintelor din urmãtorii ani:16
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1910
1920
1949
1990
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Nr. pop. în total
3331
3516
3463
1807

Nr. românilor
108
049
017
004

De fapt aceastã tendinþã de asimilare rapidã a populaþiei româneºti este caracteristicã pentru toate comunitãþile româneºti
din bihorul unguresc, inclusiv chiar ºi pentru Vecherd unde
populaþia româneascã încã din secolul XVIII-lea alcãtuia majoritatea, spre deosebire de Jaca unde românii totdeauna erau minoritari. La parohia ortodoxã românã din Jaca au slujit urmãtorii
preoþi: în primii ani Timotei Petre ºi Mihail Homorovici, în anul
1783 a fost preot Petru Lazar, pe care în anul 1819 îl urmeazã fiul
sãu. În anul 1923–24, Ioan Mãrcuþiu a fost preotul comunitãþii.
În anul 1853 Dimitrie Neteu, care pãstoreºte pînã în anul 1864.
Din acest an pînã în anul 1878 ªtefan Neteu, dupã care urmeazã
Beniamin Iuliu pînã în anul 1879. Din anul 1879 pînã în anul
1888 este preot Toma Pãcalã. În anii 1888-1889 a slujit Sigismund
Bejan pe care l-a urmat Partenie Roman pînã în anul 1901. Din
1902-1909 pãstoreºte comuna Adrian Desecan, pe care pînã în
1920 îl urmeazã Popa Nestor. Din anul 1920 pînã în anul 1936
parohia a rãmas vacantã. De abia din anul 1936 este ales preot
Cornel Mîndruþãu, care a pãstorit comunitatea pînã la moartea
sa din anul 200117.
Românii din Jaca au avut ºi o ºcoalã confesionalã despre funcþionarea cãreia nu ne-au rãmas documente. La începutul secolului al XIX-lea la ºcoala din Jaca a funcþionat Nicolae Popovici,
mai apoi Vasilie Pop, în anii 1823–24 preotul Nicolae Mãrcuþiu,
dupã care a urmat Nicolae Radovici. Din anul 1850 Iosif Pop,
dupã care a urmat Ioan Ghitea.18 Probabil cã ºcoala, de la începuturi, a funcþionat cu întreruperi din cauza lipsei de dascãli, care
de-a cursul secolului al XVIII–XIX-lea tot timpul ameninþa funcþionarea ºcolilor confesionale ortodoxe române. Încã în anul 1922,
în procesul verbal al sedinþei parohiale, figureazã cã acoperiºul
ºcolii confesionale neapãrat trebuie reparat, fiindcã pericliteazã
oamenii.19 Din anul 1932 ºcoala a încetat sã funcþioneze.20
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Elena Rodica Colta

Reþeaua de rudenie a intelighenþiilor
româneºti – o formã de întãrire
a identitãþii naþionale în imperiu
Reþeaua de rudenie româneascã s-a construit în cadrul comunitãþilor urbane ºi rurale respectând canoanele bisericii ortodoxe
în ceea ce priveºte rudele de sânge ºi încuscririle pânã la gradul al
cincilea.
Dincolo însã de aceastã regulã ºi de aspectele legate de avere,
care în trecut n-au fost niciodatã neglijate, înrudirile au avut în
vedere încheierea de cãsãtorii de acelaºi rang, aici intrând poziþia socialã, nivelul intelectual, cultural ºi prestigiul în interiorul
grupului.
În sfârºit, un rol la fel de important pentru aceastã pãturã
româneascã cultivatã l-a avut ºi funcþia nãºiei, naºul de cãsãtorie
trebuind prin tradiþie sã boteze ºi primul nãscut, naºii cu finii
rãmânând legaþi, prin anumite obligaþii îndãtinate pânã la moarte.
Coborând în timp, primele reþele de alianþe matrimoniale din
pãrþile arãdene, care ne intereseazã aici, au avut loc între vechile
familii nobiliare româneºti, cnezi ºi voievozi. Menþionãm în acest
sens cãsãtoria surorii voievodului Moga din Hãlmagiu, Anca, cu
Voicu de Hunedoara.
O parte din aceste familii nobiliare româneºti, longevive, s-au
menþinut pânã în vremurile moderne, dând naºtere, peste veacuri, unor personalitãþi româneºti.
Astfel este, de pildã, familia nobililor Balint de Ciuci, înnobilaþi
de principele Mihai Apafi, a cãror descendenþi s-au mutat la
Covãsânþ, unde s-au situat printre fruntaºii comunitãþii. Unul
dintre aceºti fruntaºi a fost Maximilian Balint, fiul lui Mihai
Balint, membru al congregaþiei comitatense, preot în Covãsânþ,
între anii 1858–1870. Nãscut în 1830 ºi absolvent al Institutului
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teologic din Arad, el s-a cãsãtorit în 1857 cu Alexandra Nicoarã,
nãscutã în 1834, în Gyula.
Referindu-ne la secolul al XIX-lea, echivalent trezirii conºtiinþei
naþionale româneºti în imperiu, înrudirile în mediul urban arãdean se vor face în interiorul unei elite româneºti proaspãt
cristalizatã, compusã din preoþi, protopopi, funcþionari episcopali ºi de stat, medici, profesori ºi chiar meºteºugari cu un anumit
rang în conducerea breslelor.
Focalizând pe eºalonul doi, ca prezenþã, acela al intelighenþiilor
româneºti de la sate, adicã pe dascãlii, preoþii ºi notarii de þarã
din secolul al XIX-lea ºi de la începutul secolului XX, descoperim
funcþionând aceeaºi practicã matrimonialã, de a încheia alianþe
de acelaºi rang ºi nivel cultural, notarii, preoþii proaspãt hirotoniþi sau dascãlii absolvenþi ai Preparandiei arãdene luând de
neveste fete de preoþi sau învãþãtori.
Rezultatul a fost, aºa cum vom vedea în continuare, apariþia
unor reþele de rudenii extinse, construite pe generaþii succesive,
care vor contribui, pe duratã lungã la organizarea vieþii româneºti în teritoriu, la menþinerea conºtiinþei naþionale ºi a sentimentelor româneºti în interiorul imperiului austro-ungar.
Un exemplu de asemenea familie stufoasã, care a încheiat de-a
lungul vremii numeroase alianþe matrimoniale, a fost familia
Ionescu din Semlac.
Tradiþia oralã a familiei vorbeºte despre o oarecare vãduvã
Ionescu, a cãrui prenume nu se mai cunoaºte, care s-ar fi refugiat
în aceste þinuturi, cândva la începutul secolul al XVIII-lea din
Muntenia. Ea ar fi avut un fiu, Simion, care ar fi ajuns preot în
Semlac pe la mijlocul secolului XVIII ºi cãruia i-ar fi urmat la
parohie, fiul sãu Petru, mort în 1812.
Dincolo de poveºtile familiei, primul preot Ionescu din Semlac,
atestat în documente pe la 1838 a fost Teodor Ionescu.
Preotul Teodor Ionescu a avut patru copii, o fatã, Maria, ºi trei
bãieþi, Dumitru, Petru ºi Nicolae.
Maria Ionescu a fost mãritatã cu preotul Ioan Rusu, parohul
bisericii catedrale din Arad în perioada 1862–1886 ºi directorul
Institutului Teologic din Arad. Preotul Rusu a fost un om de o
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mare culturã. Lui i se datoreazã traducerea Istoriei sârbe scrisã
de arhimandritului Jovan Rajiæ, publicatã la Viena în 1794-95 ºi
traducerea fabulelor lui Dimitrie Þichindeal, tipãrite de Obradovici
în limba sârbã. Pentru a înþelege prestigiul de care s-a bucurat în
societatea vremii amintim cuvintele episcopului Procopie
Ivaºcovici, care îl recomanda comunitãþii ortodoxe din Pesta
drept „un bãrbat remarcabil din toate punctele de vedere”.
Maria Ionescu ºi preotul Ioan Rusu (1816–1891) au avut un fiu,
Victor, care s-a cãsãtorit cu Ema Demetrovici din Hãlmagiu. Cei
doi au avut împreunã doi copii, pe Ioan Rusu, ajuns preot în
Banat ºi o fatã Victoria, mãritatã Magdu.
La rândul ei Victoria Rusu (devenitã Magdu)1 va avea trei fete,
pe Lucia Magdu, mãritatã cu avocatul Eugen Costina, pe Zina
Magdu, mãritatã cu Isac Miloia ºi pe Stella Magdu, cãsãtoritã cu
profesorul universitar clujan D.D. Roºca.
Trecând la fiii preotului Teodor Ionescu, primul, Dumitru, a
fost ablegat în Dieta Ungariei, unde a fãcut parte din Comisia
Supremã. Dumitru a avut un singur fiu, pe Petru Ionescu, ajuns
Consilier imperial la Viena. Continuând tradiþia funcþiilor înalte,
fiul acestuia, Pavel Ionescu, a fost directorul Poºtei din Budapesta.
Al doilea fiu al lui Teodor Ionescu, pe nume Petru, a funcþionat
ca preot în Semlac din 1849 pânã în 1871, anul morþii sale.
Petru Ionescu s-a cãsãtorit cu Iuliana Caracioni de Lona din
Pecica, fiica lui Ghiga Caracioni, macedoromân înnobilat cu titlul
de Lona ºi a Anei Bonþilovici, fiica notarului din Miniº. A doua
fatã a notarului Bonþilovici, Maria, mãritatã cu Dumitru
Ciorogaru, a fost mama viitorului episcop Roman Ciorograru.
La rândul ei, Iuliana Caracioni a fost sorã cu Milca (Emilia),
mãritatã cu Svetozar Ciorogariu.
În felul acesta familia Ionescu ajunge sã se înrudeascã cu
Ciorogarii, o altã familie stufoasã, cu rãdãcini în Oci (comitatul
Zãrand), care fusese mutatã forþat, în 1785, la Pecica. În contextul acestor alianþe matrimoniale, menþionãm cã fiul primului
Ciorogar stabilit la Pecica, Ioan, s-a cãsãtorit cu Sofia ªiclovan,
veriºoarã primarã, dupã mamã, cu Moise Nicoarã, Ciorogarii
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înrudindu-se ºi cu Nicoreºtii, unul dintre cei mai vizitaþi de
Ciorogari fiind David (Vidu) Nicoarã din Arad.
Întorcându-ne însã la Petru Ionescu ºi Iuliana, aceºtia au avut
8 copii, 6 fete ºi 2 bãieþi. Prima fiicã a fost mãritatã cu preotul
Augustin Mihulin din Sebiº, cu care a avut o fatã, Elena, mãritatã
la rândul ei cu preotul Ioan Iosif Ardelean din Chitighaz.
Examinând viaþa preotul Mihulin putem spune cã a fãcut
parte el însuºi dintr-o dinastie de preoþi, care a funcþionat în
judeþul Arad pe parcursul a 100 de ani. Primul din aceastã serie a
fost un Teodor Mihulin, preot la Joia Mare în perioada 1835–
1840. Acesta a avut trei fii pe Nicolae, Vasile ºi Augustin, toþi
preoþi. Augustin (1849–1930) a fost hirotonit ca preot în anul
1871, în satul Prãjeºti, apoi a servit ca preot în Berindia (1878–
1892) ºi în continuare în Sebiº. În anul 1911 îl gãsim printre
membrii Comitetului aranjor a Adunãrii populare a aderenþilor
partidului naþional român din comitatul Aradului, care s-a þinut
în 4/17 septembrie la Buteni.2
Alãturi de fata mãritatã în Chitighaz, Augustin Mihulin a mai
avut doi fii, pe Virgil ºi pe Nicolae, ambii preoþi, ultimul ºi
profesor la Preparandie. În aceastã calitate, Nicolae Mihulin a
lucrat la câteva manuale de geografie ºi a tradus din maghiarã
Cursului de biologie al profesorului Mocar Miklos. De asemenea,
în 1909, în cadrul programului Asociaþiunii Arãdene, a þinut mai
multe conferinþe în satele din jurul Aradului. El a fost primul
director al Colegiului Moise Nicoarã dupã 1918. Vorbind despre
menirea liceului Nicolae Mihulin considera cã acesta trebuie „sã
creascã elevi care sã devinã buni cetãþeni români ºi oameni de caracter.”
În aceastã reþea de rudenie, Nicolae Mihulin a fost cumnat cu
preotul Ioan Iosif Ardelean, care în 1920 a pãrãsit Chitighazul,
ca optant, stabilindu-se ca preot în Micãlaca3.
Revenind la familia preotului Petru Ionescu, a doua fatã a fost
mãritatã cu Ioan Iercoºan, preot în Pâncota în perioada 1902–
1932.
Despre a treia fatã, Marta ºtim doar cã a avut o fiicã cãsãtoritã
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Vuia, mama avocatului ºi scriitorului Tiberiu Vuia (m. 1975),
licenþiat la Paris. Tiberiu Vuia a fost preºedintele Asociaþiei Ziariºtilor ºi Publiciºtilor din Arad ºi pentru un timp vicepreºedinte
al Asociaþiei Scriitorilor Români din Banat.
Întorcându-ne la stufosul arborea genealogic al familiei Ionescu4,
a patra fatã a preotului Petru Ionescu, Sofia, s-a cãsãtorit cu
protopopul Aradului Vasile Beleº. Vasile Beleº provenea ºi el
dintr-o familie de preoþi de tradiþie, tatãl sãu fiind preotul Iosif
Ierotei Beleº. Dupã absolvirea Institutului Teologic din Arad,
Vasile Beleº a funcþionat ca preot în Juliþa, satul mamei sale. În
1890 a fost numit protopop al Radnei apoi din 1902 protopop în
Arad. Fiica lui ºi a Sofiei s-a mãritat cu preotul Alexandru Popovici
din Giula.5
A cincea fatã a lui Petru Ionescu s-a mãritat cu notarul Barburã,
cu care a avut un bãiat, pe dr. Sever Barburã, ajuns, înainte de
1918, Prim preºedintele Tribunalului Brad ºi care, dupã 1920, a
intrat în Justiþia românã.
A ºasea fatã, Maria, s-a cãsãtorit tot undeva în Câmpia Aradului, cu un oarecare Mercea.
Primul bãiat al preotului Petru Ionescu, Lazãr, juristconsult,
figureazã în anul 1869 ca membru în Comitetul Central Electoral
al Partidului Naþional Român din Banat ºi Ungaria (1869–1875)
alãturi de Alexandru Mocioni, Meletie Drãghiciu, Mircea V.
Stãnescu ºi alþii6. De asemenea, în perioada 1869-1872 a fost
deputat în dieta Ungarã.7
Potrivit tradiþiei familiei, s-a cãsãtorit cu Gabriela Gavra, fiica
colonelului Gavra, cântãreaþã la Dresda, elevã a lui Marchezi.
Al doilea bãiat al preotului Petru Ionescu a fost Teodor Ionescu,
jurasor în Comitatul Arad.
Întorcându-ne la preotul Teodor Ionescu, ultimul fiu al acestuia a fost Nicolae Ionescu, nãscut în 1815. Dupã ce a urmat cursurile teologice în Arad, în anul 1844 a fost hirotonit ca preot în satul
natal, Semlac, de cãtre episcopul Gherasim Raþ.
Nicolae Ionescu împreunã cu Ecaterina Brancovan au avut ºi ei
mai mulþi copiii, fiecare aºezaþi la maturitate la casa lor.
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Astfel, una din fete, Liubiþa, a fost mãritatã cu Dumitru Ganea,
nãscut în 1847 în Semlac ºi ajuns preot în localitate alãturi de
socrul sãu.
Dumitru Ganea a servit la biserica din Semlac în perioada
1877–1908. El a avut împreunã cu Liubiþa 6 copii, patru bãieþi ºi
douã fete.
Primul bãiat, Silviu Ganea a ajuns director de ºcoalã, al doilea,
Dumitru, a fost preot în Milova între anii 1916–1954 ºi a fost
însurat cu o oarecare Deia, despre a cãrei familie nu avem nici un
fel de informaþii.
Al treilea fiu, Romul Ganea, însurat cu Lucreþia, a fost între
anii 1908–1918 preot în Semlac ºi a participat la adunarea de la
Alba Iulia din 1 decembrie 1918, ca delegat din partea Cercului
Pecica.
Al patrulea fiu, Adrian Ganea, a ajuns director de bancã ºi s-a
cãsãtorit cu Mãrioara.
Din fetele lui Dumitru Ganea, Aurelia, s-a mãritat cu Aurel
Borza, preot între anii 1910–1950 în Tauþ, iar cealaltã, Livia, cu
preotul Giurgiu din Rãdeºti. Preotul Giurgiu a avut patru copii,
pe Septimiu, necãsãtorit, mort pe frontul de vest, pe Ion preot în
Ineu, cãsãtorit cu Tomuþa, o fatã Minodora, cãsãtoritã cu preotul
Vraci din Aldeºti ºi pe Letiþia, cãsãtoritã cu preotul Precupaº.
În sfârºit, întorcându-ne la preotul Nicolae Ionescu, primul
bãiat, ªtefan, a ajuns notar ºi s-a însurat cu Fodor Carolina, al
doilea, Dumitru, a fost sfinþit preot în Târnova s-a cãsãtorit cu
Orody Elena, iar al treilea, Lazãr, a funcþionat ca învãþãtor în
Semlac. El a avut un fiu botezat, dupã numele bunicului, Nicolae,
care a fost preot în Gai.
Ultimul dintre fiii preotului Nicolae Ionescu din Semlac, Gheorghe, a ajuns, notar în Vârfuri. Aici s-a cãsãtorit cu Rozalia
Costina cu care a avut 6 copii: pe Valeria, Valer, Gheorghe,
Lucreþia, Melania ºi Maria.
Traian Mager, care l-a cunoscut pe notarul din Vârfuri, îl evocã
în cartea sa Þinutul Hãlmagiului astfel: „Notarul Gheorghe Ionescu
era o personalitate binecunoscutã prin faptul, cã deºi se gãsea în slujba
statului, el întreþinea, în mod indirect, legãturi cu cercurile politice
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româneºti. Faima notarului Ionescu o rãspândeau cele douã fiice ale
sale, Melania ºi Lucreþia, de o sclipitore inteligenþã ºi frumuseþe fizicã,
a cãror apariþie fermecãtoare pe la întrunirile naþionaliste stimula
avântul tineretului luptãtor, la mulþi colaboratori ai ziarului „Tribuna”, în frunte cu marele poet Octavian Goga”.
În 1918, la 66 de ani, Gheorghe Ionescu s-a înscris în Corpul de
voluntari Horia. A murit în anul urmãtor, la vârsta de 67 de ani,
ca un martir.
În mod inexplicabil moartea sa a fost puþin mediatizatã în
presa româneascã ºi maghiarã a vremii iar informaþiile vehiculate despre împrejurãrile morþii sale au fost eronate.
Încercând sã restabileascã adevãrul, Traian Mager scrie în
aceeaºi carte:
„Adevãrul istoric este, cã: în luptele cu trupele maghiare a operat
numai Garda centralã, adecã Legiunea din Hãlmagiu. N-a participat
nici o Gardã ruralã, deci, nici garda din Ciuciu, care dealtminteri nu
mai era cea veche înfiinþatã la 3 Nov. ºi aparþinea chiar de a doua zi
comandei centrale din Halmagiu.
Nefiind implicat în atacul dat asupra Ungurilor, notarul Ionescu
nu s-a refugiat cu noi la Brad, sub protecþia armatei române; ci,
ºtiindu-se nevinovat ºi crezând cã are a face cu trupe disciplinate, a rãmas pe loc, sã-ºi facã datorinþa de slujbaº ºi sã pãzeascã
averea comunelor. Dar s-a înºelat amar. Dupã ce au ocupat
definitiv gara în 16 Febr, ungurii au intrat în comunã. Notarul
tocmai oficia o cãsãtorie civilã. Oamenii se împraºtie repede.
Ungurii trag, de la distanþã, dupã ei. Mirele, Crainic George a
Marinchii, este rãnit greu. Mai târziu un grup de soldaþi pãtrund
în cancelarie ºi someazã pe notar sã deschidã casa de bani cu
fondurile comunale. Notarul le-a cerut chitanþã. Atunci un soldat îi pune baioneta în piept, iar ceilalþi ridicã banii, fãrã scrisoare, ºi se împãrþesc pe ei. Vãzându-ºi viaþa periclitatã, iar calea
spre Brad închisã, notarul Ionescu s-a refugiat spre Budapesta, la
ginerele sãu8.
Peste o lunã, în care interval trupele maghiare fuseserã mãturate din
defileul Hãlmagiului ºi se retrãgeau în debandadã spre Tisa, bãtrânul
notar aflând ca Hãlmagiul este eliberat, s-a gândit sã se întoarcã acasã,
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în România Mare, acum. Era o încercare primejdioasã cãci trebuia sã
se strecoare peste frontul unguresc, – foarte primejdioasã pentru el,
îndeosebi, cãci odatã cu trupele ungureºti exasperate de înfrângerea
suferitã, se refugiau ºi elementele indezirabile din regiunea noastrã:
jandarmii, slujbaºi unguri. Îndrãzneala i-a fost fatalã. Dupã ce a stat o
vreme ascuns prin Kétegyháza, a fost recunoscut, arestat ca spion
român, deferit curþii marþiale ºi condamnat la moarte prin împuºcare,
în Mezõtur. Sentinþa de moarte i-a dat-o evreu Francisc Munch,
originar din Tokaz, în 25 Aprilie 1919 la ora 11 a.m. , iar la ora 3
dupã amiazi, a ºi fost executat, tot acolo în Mezõtur. ªi-a legat singur
ochii ºi strigând „Traiascã România Mare” s-a prãbuºit în groapã,
moºneagul ce singur fusese silit sã ºi-o sape, în faþa norodului din
comunã, adunatã sã priveascã acest spectacol.
Martirul Gheorghe Ionescu a fost exhumat la 1 sept. 1919, – fusese
depus numai la 60 cm adâncime, fãrã coºciug, despuiat de haine – ºi
reînhumat cu cinstea cuvenitã, la loc de onoare, în cimitirul Eternitatea
din Arad. Municipiul Arad, în semn de pietate ºi recunoºtinþã pentru
jertfa de martiraj, a dat numele de „Martirul Gh. Ionescu” unei strãzi
din Arad.”
Dintre fetele sale, Lucreþia s-a mãritat cu dr. Eugen Barbu,
subdirector la biblioteca statului din Budapesta, care a ajuns,
dupã 1919, profesor universitar ºi director al Bibliotecii Universitare din Cluj.
Traian Mager o evocã în cartea sa ºi pe Lucreþia, consideratã ºi
ea în zonã o luptãtoare pentru unire în contextul aceloraºi evenimente tulburi desfãºurate la poalele Apusenilor în anii 1918–
1919: „Când a izbucnit revoluþia, în toamna anului 1918, Lucreþia dr.
Barbu se afla la pãrinþii sãi în Ciuciu ºi vãzând cã sãtenii ameninþã sã
spargã depozitul de alimente- cum fãcuserã ºi pe la celelalte cancelarii
notariale, – ea a chemat în juru-i pe foºtii colegi de ºcoalã ºi tovarãºi de
joacã, din sat, ºi ºi-a format o Gardã. Au arborat ºi drapelul naþional
gãsit în podul bisericii, manifestând pentru România. Voind sã intervinã, – jandarmii au fost desarmaþi ºi puºi pe fugã din sat. Acestea
s-au petrecut în 3 Nov. 1918, sâmbata dupã amiazi, când oamenii se
întorceau din târgul de la Hãlmagiu, unde fãcuserã cunoºtinþã cu
practicele revoluþionare. A doua zi, în 4 Nov,. s-a înfiinþat Garda
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Secþiei în Hãlmagiu, întinzându-ºi imediat organizaþia asupra întregului cerc pretorial. Mai apoi, doamna Lucreþia s-a întors la Budapesta”.
Cealaltã fatã, Mãrioara, a fost mãritatã iniþial cu Teodor Banciu,
decedat în 1925 ºi apoi cu Dr. Paul Bãrbãteiu, Preºedintele Tribunalului Cluj.
În sfârºit, a treia fatã, Melania, de o frumuseþe rãpitoare, apare
în 1904, în acte ca naºã de botez la un oarecare Petru Faur.
Ulterior, prin intervenþia doamnei Marilina Bocu, fiica primarului din Sinaia ºi soþia cunoscutului publicist Sever Bocu, Melania
a ajuns sã fie primitã la curtea regalã românã ºi prezentatã acolo,
la vizita diplomaticã din anul 1909, ce le-o fãcea suveranilor
români, arhiducele Franz Ferdinand, moºtenitorul tronului
habsburgic, ca reprezentantã a Românilor ardeleni. Atenþia tandrã cu care a încunjurat arhiducele în zilele de 10–13 Iulie 1909
pe frumoasa ardeleancã în Sinaia, fãcea sã se întrevadã cã fiica
notarului din Ciuciul Hãlmagiului ar putea sã devinã o utilã ºi
influentã ambasadoare a Românilor din Ardeal pe lângã curtea
din Viena9. Nu s-a întâmplat însã aºa. Peste doi ani, la 6 Oct.
1911, Melania Ionescu moare de meningitã.
Din aceastã prezentare constatãm cã înrudirile familiei Ionescu
se întind numai pânã la Unire pe 6 generaþii iar alianþele matrimoniale încheiate acoperã o arie largã de oameni care s-au
susþinut ºi au luptat împreunã pentru un ideal.
Un alt exemplu remarcabil de alianþe de familie din acest þinut
de la poalele Munþilor Apuseni ne este oferit de protopopul
Cornel Lazãr (n. 1863–m. 1934), ajuns în 1918 preºed. Consiliului Naþional Român Hãlmagiu. Cornel Lazãr s-a nãscut în 1863
în Beliu, ca fiu al avocatului Ladislau Lazãr, primpretor ºi al
Amaliei Doboºiu.
A fost cãsãtorit cu Ana Groza, cu care a avut 4 copii: un fiu,
Emil, ajuns medic în Timiºoara; un altul, Iancu Cornel, procurist
la Banca Româneascã, sucursala Sibiu, o fiicã Ana, mãritatã cu
Teodor Guiu (copii: Viorica), funcþionar la Banca Victoria din
Arad ºi o altã fiicã, Valeria, mãritatã cu Dr. Mihaiu Veliciu,
directorul Bãncii Albina din Sibiu.
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În sfârºit, o menþiune meritã ºi familia de preoþi ºi învãþãtori
Þiucra din Bârsa, a cãrei rãdãcini sunt tot în Tara Româneascã
sau cea a preotului ºi învãþãtorului Ioan Silviu Tomuþia (1889–
1971) din Lupeºti10 .
Þiucreºtii sunt familia cu cea mai îndelungatã activitate clericalã (205 ani), cu cei mai mulþi preoþi, care au servit în Aldeºti,
Bârsa, Târnova,Tauþ, Bârzava ºi Alioº. Mulþi din aceastã familie
au ajuns învãþãtori.
Dintre membrii familiei Þiucra, o menþiune meritã pãrintele
Avesalom Þiucra ºi fiul sãu Petru.
În timpul primului rãzboi mondial, locotenentul Petru Þiucra,
fiul preotului Avesalom Þiucra (la acea vreme paroh in Alioº,
Banat), fiind înrolat în armata austro-ungarã, a trecut cu întreaga sa companie de partea trupelor române încã de la prima
confruntare cu acestea. În urma actului de patriotism, tatãl locotenentului bãnãþean, preotul Avesalom Þiucra, a fost crunt bãtut
de reprezentanþii autoritãþilor austro-ungare. Loviturile primite
atunci de pãrintele ortodox român l-au marcat pentru tot restul
vieþii (a rãmas douãsprezece ani imobilizat la pat, pânã la trecerea sa la cele veºnice).
De altfel, preotul Avesalom Þiucra a fost pus, în timpul rãzboiului sub pazã politicã (domicilu forþat) alãturi de alte personalitãþi de seamã ale vieþii culturale ºi spirituale româneºti din Banat.
Focalizând sumar pe localitãþile româneºti din Ungaria, un
exemplu de dinastie de preoþi este cea a preoþilor Ardelean din
Chitighaz, între care în ordine cronologicã menþionãm pe Florian
Popovici Ardelean, Michail Ardelean, Teodor Ardelean, Michail
Ardelean, Iosif Ioan Ardelean, Ioan Ardelean.
Dintre aceºtia, cum am vãzut deja Ioan Iosif Ardelean a fost
înrudit prin cãsãtorie cu familia de preoþi Mihulin.
Rãdãcini ºi o anumitã reþea de rudenii în comitatul Arad a avut
ºi preotul Simion Cornea din Bãtania.
Cum ºtim deja, Simion Cornea s-a nãscut la 22 decembrie
1868, în comuna Rãpsig, ca fiu al preotului Ioan Cornea din
aceastã localitate. Preotul Ioan Cornea a avut ºapte copii, din
care, una din fete, Floarea, s-a cãsãtorit cu Isaia Goldiº, preotul
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din Cermei (1869–1899). Din aceastã cãsãtorie s-a nãscut Vasile
Goldiº1. Isaia Goldiº provenea el însuºi dintr-o familie de preoþi
din care amintim pe tatãl sãu Teodor Goldiº ºi pe un Petru Goldiº,
ambii preoþi în Lunca Teuzului11.
Cât priveºte nãºitul ºi aceasta a funcþionat pe nivele de instrucþie ºi avere româneºti, între o generaþie mai în vârstã ºi una mai
tânãrã, naºii fiind conform tradiþiei ortodoxe pãrinþii spirituali ai
tinerilor cãsãtoriþi.
De pildã în societatea fruntaºilor români din Hãlmagiu, la
cãsãtoria lui Iacob Brediºan, avocat ºi vice fiscal al comitatului
Zãrand cu Amalia Moldovan, fiica protopopului Petru Moldovan, din 22 februarie 1862, au fost martori dr. Iosif Hodoº, prim
viceprefect al comitatului Zãrand, ºi Amoº Frâncu, prim notar.
Rolul de familie model al acestor intelighenþii de þarã în interiorul comunitãþii este foarte bine definit de doctorul Marius Sturza,
în referinþele sale la pãrinþii memorandistului dr.Iulia Traian
Mera: „Pãrintele Atanasie ºi soþia sa Elena, oameni cu frica lui
Dumnezeu ºi animaþi de cea mai curatã dragoste de neam ºi bisericã,
aveau cea mai bunã reputaþie între preoþimea ºi învãþãtorimea din jur
ºi se consacrau unei creºteri ºi educaþii cinstite româneºti a copiilor
lor”.
Acest exemplul poate fi multiplicat.
Cât priveºte reþeaua de alianþe matrimoniale, ea a funcþionat
pe relaþii de familie extinse, fiindcã în jurul fiecãrui nucleu familial format au existat unchi, mãtuºi, veriºori pânã la gradul III sau
IV etc.
Vorbind despre rudele familiei preotului ºi învãþãtorului Ioan
Silviu Tomuþia, ºi despre atnotãrile fãcute de acesta în dreptul
unor nume ( moºul meu, veriºorul moºului, moºul soþiei, unchiul
soacrei, tata socru, unchiu, cumnatul etc.) istoricul Dan Demºea
sesizeazã cãldura solidaritãþilor familiale, proprii satului românesc tradiþional.12
Toate aceste neamuri se vizitau, se consultau, se ajutau ºi când
era cazul se mobilizau în spirit românesc, ca un bloc.
Despre asemenea vizite ºi reuniuni în familie povesteºte Hermina Ciorogarul în jurnalul ei.13
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O primã casã deschisã, la care se referã Hermina, a fost cea a
familiei lui Dumitru Ciorogaru din Pecica, unde, în diverse ocazii
obiºnuiau sã se adune rudele din ªiclãu, Cintei.
Aceleaºi rude se deplasau periodic ºi la ªiclãu la preotul Ioan
Codreanul, cãsãtorit cu Cristina, sora episcopului Roman
Ciorogarul de mai târziu.
Preotul Ioan Codreanu ºi Cristina au avut trei fiice ºi un fiu,
Nicolae. Una din fete, Ecaterina a fãcut în 1877 o colectã pentru
rãniþii din România, care a fost expediatã principelui Ghica din
Bucureºti14. Este de presupus cã aceastã activitate a fost cunoscutã ºi aprobatã de rudele care îi vizitau.
Rememorând vizitele fãcute ªiclãu în casa preotului Codreanu,
Hermina Ciorogaru reface în jurnal acest mediu familiar erudit
de la þarã: „Era prima din casele preoþeºti ale judeþului. La unchiul
Ion am vãzut prima bibliotecã mai mare ºi gazete compactate în
scoarþe tari, sã rãmânã pentru fiul sãu Michi, urmã despre luptele
naþionale din timpul acela. Casã nu numai de preot ci ºi de cãrturar.
Dupã moartea sa i-a urmat ca preot fiul Nicolae ºi apoi fiul acestuia,
Ioan.” 15
În sfârºit, în activismul politic al vremii, adicã în implicarea
acestor întelighenþii în lupta naþionalã purtatã în comitatul Arad,
toate aceste familii se mobilizeazã pentru cauza româneascã. De
pildã, în momentul depunerii candidaturii protopopului de ªiria,
George Popoviciu, la alegerile electorale din 1887, i-au stat alãturi
toþi preoþii ºi învãþãtorii, din cercul electoral ªiria, cu familiile lor.
Campania protopopului este evocatã de un martor la eveniment, care ulterior a scris un articol în ziarul Tribuna, semnând
Strãjerul16. Dupã ce autorul articolului îi face candidatului român un frumos portret moral, el descrie aproape filmic drumul
acestuia cãtre Pâncota, unde urma sã-ºi prezinte programa
naþionalã :
„Poporaþiunea românã din Pâncota ºi jur a avut ieri, duminica
31 mai v.a.c., o zi de adevãratã sãrbãtoare naþionalã, cãci ieri ºi-a
þinut candidatul naþional pãrintele protopresbiter al ªiriei, desfãºurarea programei sale. Pãrintele Popoviciu e cu mult mai cunoscut de poporul din tractul sãu,17 fãrã deosebire de naþionalitate,
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decât ca sã aibã cineva nevoie a-l recomanda. E destul sã fie
cineva în curat cu el, sã scrie atâta, cã e un om adevãrat român,
verde ca stejarul, cu caracter de fier, care nu se încovoaie contra
voinþei ºi simþãmântului inimii sale nobile nici la dorinþele nici la
poruncile nimãnuia, dovadã destulã cã a avut curajul ºi bãrbãþia
sã pãºeascã cu program naþional în comitatul Aradului, unde
persecuþiunile ºi presiunile sunt la culme ºi plane din partea
bogatului domn de pãmânt Bohus László, care a împãrþit pânã
acum, spre coruperea poporului nu mai puþin ca 40 buþi de vin.
Pãrintele Popoviciu e om sincer, pãrinte iubitor ºi pãrtinitor
al preoþilor ºi învãþãtorilor, e consolatorul ºi ajutãtorul orfanilor,
e înmulþitorul ºcoalelor române… Acest bãrbat tânãr e vrednic
de iubirea cu care poporul îl întâmpinã pretutindenia, cãci în
activitatea sa pe terenul naþional-bisericesc-ºcolar, poate numai
pe pãrintele Simion Popescu, protopopul Sibiului, îl are de rival.
Pãrintele protopop G.Popoviciu a plecat din ªiria la 10 ore
dimineaþa, însoþit de pãrintele protopop gr.cat. Vasile Zsiros,
pãrintele Vasile Mangra, profesor de teologie din Arad, apoi
domnii avocaþi Dr. Nicolae Oncu ºi Aureliu Suciu, tot de acolo,
cari veniserã anume spre acest scop. Onoare lor! Dupã cãruþele
care duceau pe eroul zilei cu suita sa a urmat în vre-o 20 trãsuri
poporul ºirian, în frunte cu bravul preot Liviu Beldea ºi neobositul învãþãtor Ioan Vancu… Ajungând astfel în comuna vecinã
Galºa, locul naºterii ºi odihnei eterne a în veci pomenitul fost
comite suprem al Aradului, George Popa, am fost foarte plãcuþi
surprinºi.
Înaintea bisericii era adunat poporul, în frunte cu vrednicii sãi
preoþi Ignatie Sârbu ºi Ilie Arsici, iar bravul învãþãtor Iuliu
Grofºoreanu era în mijlocul elevilor sãi, care aveau în mânuþe
cununi ºi buchete de flori…”
Încheiem spunând cã, mai puþin vizibili în istoria naþionalã
decât marii politicieni din prima linie, aceste intelighenþii de þarã,
sprijinindu-se pe reþelele de rudenie ºi pe alianþe, au avut propria
lor misiune în satele în care au fost numiþi, aceea de a impune un
model de stabilitate ºi de educaþie.
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La acest model de intelectual de þarã, trebuie sã mai adãugãm
demersurile de cultivare a sentimentelor româneºti ºi un anumit
activism politic ºi cultural.
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Mihaela Bucin

Familii româneºti
din Partium ºi Ungaria
În articolul „Înstrãinarea unor familii ºi averi maramureºene
prin încuscrirea cu strãinii”1, din numãrul 10 al revistei Transilvania, organ al ASTREI, apãrutã la Sibiu, în 1942, dr. Al Filipaºcu
se ocupã de genealogia unor familii româneºti care ºi-au pierdut
însemnele identitare în urma cãsãtoriei cu maghiari. Autorul
articolului este el însuºi o personalitate interesantã a istoriei Maramureºului, zonã multietnicã de care s-a ocupat îndeaproape ca
genealog ºi istoric. El însuºi este urmaºul a douã familii maramureºene nobile, cu vechime de peste 300 de ani, ale cãror ramuri sau maghiarizat: familiile de Dolha ºi de Petrova.
Alexandru Filipaºcu2 s-a nãscut în 1902 la Petrova, în Maramureº – ºi a decedat la 20 decembrie 1952, la Valea Neagrã,
judeþul Constanþa. A fost primar al oraºului Sighetu Marmaþiei
în anii 30, în timpul guvernului Tattarescu; profesor ºi preot
român, deþinut politic din vara anului 1952, la Canalul DunãreMarea Neagrã, unde ºi-a gãsit ºi sfârºitul. Nãscut într-o familie
greco-catolicã, Alexandu Filipaºcu a fãcut studii secundare la
liceele din Sighet ºi Beiuº, iar pe cele superioare la Colegiul „De
Propaganda Fide” din Roma si la Facultatea de Teologie din
Lwow, unde a obtinut doctoratul (1928). Din 1929 este preot,
apoi profesor de Religie si Istorie la Liceele greco-catolice din
Sighet ºi Alba lulia. Din 1928–1948 lucreazã la „Centrul de Studii
ºi cercetãri privitoare la Transilvania” din Sibiu-Cluj, e profesor
la Seminarul pedagogic universitar din Cluj (1945–1948). Revine
la ortodoxie în 1948 ºi e numit profesor titular la Institutul Teologic Universitar din Cluj, la catedra de Istoria Bisericii Române. E
arestat în vara anului 1952 ºi dus la canal, unde decedeazã în
decembrie, acelaºi an, iar osemintele sale nu au fost identificate
niciodatã. O sã vã întrebaþi de ce am ales sã vorbesc despre acest
istoric. Vã spun: fiindcã el este una din victimele unei lumi care
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pare apusã, dar care s-ar putea reinstaura oricând, cãci omenirea
pare a nu învãþa nimic din istoria ei. Alexandru Filipaºcu, istoric,
preot greco-catolic iar, la urmã, ortodox, serios genealogist ºi
profesor, a murit la canal pentru cã … fãcea bancuri. Adicã,
efectiv el le inventa, le compunea. În anii 1950, securitatea avea
un dosar de urmãrire generalã a Institutului Teologic din Cluj,
pentru a vedea cine are atitudini „ostile” regimului comunist.
Din aceastã supraveghere a reieºit la un moment dat cã profesorul Alexandru Filipaºcu obiºnuia sã spunã cãtre colegi ºi studenþi
bancuri cu substrat politic. Urmare a acestor sesizãri, lui Alexandru Filipaºcu i s-a deschis dosar de verificare pe timp de ºase luni,
începând cu 5 decembrie 1951, pentru a i se stabili „activitatea
duºmãnoasã”, termenul fiind prelungit apoi încã ºase luni. În
dosarul sãu existã o adevãratã colecþie de bancuri, extrem de
savuroase pentru cel care cunoaºte contextul istoric de atunci
(evenimente ca: stabilizarea monetarã sau rãzboiul din Coreea).
Unele s-au perimat, nu mai pot fi înþelese în prezent, dar spicuiesc câteva mai accesibile ºi, din perspectiva noastrã, absolut
nevinovate: „Viaþa în regimul de democraþie popularã este grea,
pentru cã pentru toate facem coadã ºi pentru nimic stãm la
rãcoare” – sau „De la 23 august 1950, nu se mai spun braºoave,
ci stalisme, fiindcã s-a schimbat numele oraºului Braºov, în oraºul
Stalin”. De asemenea, am dori sã amintim o afirmaþie a sa,
extrem de valabilã într-o lume aflatã în confuzie de valori: „În
trecut, când venea un ministru în inspecþie se aplecau toþi în faþa
lui fiindcã era un om cult. Dar astãzi toþi inculþii sunt miniºtri.
Dacã omul are în cap o culturã, nimeni nu i-o poate lua, chiar
dacã ar veni orice partid”.
În decembrie 1952, pãrintele Filipaºcu, de altfel ºi fost primar al
oraºului Sighet, în timpul guvernului Tattarescu, a fost arestat ºi
supus unei foarte scurte anchete, din care s-a dorit stabilirea
activitãþii sale politice din trecut, ca fost membru PNÞ. Ce-i
interesa pe securiºti acum rezultã limpede din nota de trimitere
în colonia de muncã: „A fost un element activ în cadrul PNÞ
Maniu, depunând o vie activitate în judeþul Maramureº, fiind
delegat ca deputat în cadrul PNÞ Maniu, la fel mai rezultã cã
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studiile de pregãtire le-a fãcut în strãinãtate”. Menþionez cã
Alexandru Filipaºcu nu a fost niciodatã deputat al PNÞ! Totuºi, a
fost trimis în colonie de muncã, la Canal (lagãrul Poarta Albã), pe
timp de cinci ani. Din pãcate, la foarte scurt timp, pe 20 decembrie 1952, la ora 16:10, dupã cum scrie în certificatul de deces,
Alexandru Filipaºcu a murit, motivul oficial trecut în hârtii fiind
„uremie postsepticemicã”.
În articolul amintit, Alexandru Filipaºcu reconstituie genealogia unor familii româneºti din Ungaria veche, în special din zona
Petrova, zona sa natalã, familii care s-au integrat în lumea maghiarã renunþând la identitatea româneascã. În multe cazuri,
acest lucru se întâmplã în urma cãsãtoriei, ºi este vorba despre
familii din sfera economicã superioarã a societãþii, care sunt
implicate în politica, economia sau chiar cultura maghiarã, ºi
care au urmat ºcoli superioare în limba maghiarã.
Douã cazuri am ales pentru azi pentru a vi le prezenta, ambele
de la sfârºitul secolului al 19-lea, începutul secolului al 20-lea.
Primul caz este cel al lui Gheorghe Petrovay. Familia nobilã
maramureaºanã Petrovay este de origine românã, dar prin mai
multe cãsãtorii aceasta ºi-a pierdut, pânã la mijlocul secolului al
19-lea indicele identitar cel mai caracteristic, ºi anume limba.
Localitatea Petrova a aparþinut unei familii înrudite cu Petrovay,
familia Dolha (maghiarizatã ºi ea în parte). Un strãmoº al
Petrovailor, Mihai, e cel care prin 1670 a alcãtuit o colecþiemanuscris de versuri ºi istorioare locale, în care a adãugat ºi un
cântec românesc, ce începe cu versul „En parã de fok arde inima
mea…”.
Legatã de familia Petrovay existã ºi o povestire adevãratã
cunoscutã pânã azi de maramureºenii din zona Petrova, ºi anume cea legatã de baronul Püchler. Fiu de general austriac, acest
baron s-a cãsãtorit în 1795 cu Ana Petrovay din Leordina. Fiul
lor, Janos, se cãsãtoreºte însã cu Turda Agapia, o româncã dintro familie înstãritã din Rozavlea, localitate unde se ºi stabilesc.
Descendenþii lui Janos, nepoþii generalului Püchler, sunt þãrani
reromânizaþi înstãriþi, care însã poartã numele de Püchler, astfel
încât, dacã la începutul secolului trecut, cineva îi întreba cum îi
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cheamã rãspundeau semeþi: baron Piclãr3. ªi nu aº putea trece
totuºi peste informaþia cã, în martie 1913, în localitatea Petrova
din Maramureº, þãranii Ileana ºi Niþã Ardelean au cântat în
pâlnia gramofonului cu cilindri de cearã, al lui Bartók
Béla cântecul Hei tu mândriorule…, pe baza cãruia, mai târziu,
compozitorul a scris duetul pentru vioarã Máramarosi tánc.
În cele ce urmeazã veþi vedea un caz neobiºnuit în istoria
româno-maghiarã, cazul arhivarului Gheorghe Petrovay4. S-a
nãscut la 30 ianuarie 1845, ca fiu al jurisconsutului Petrovay
Laszlo (provenit dintr-o familie româneascã nobilã, parþial maghiarizatã ºi convertitã la romano-catolicism) ºi al baronesei Ioana Canale de Ehrenberg. Gheroghe Petrovay ºi-a fãcut studiile la
liceul iezuit din Ungvar ºi la academia de drept din Eger. Nu e
clar dacã ºi-a finalizat sau nu studiile de drept la Eger. Cert e cã,
atunci când a împlinit 25 de ani, tatãl sãu îi pune la dispoziþie o
mie de iugãre de pãmânt ºi îl îndeamnã sã se ocupe de agriculturã. Gheorghe alege pomicultura ºi chiar înfiinþeazã pe moºia sa
de la Nagykörû o ºcoalã de pomi (faiskola – livadã experimentalã), specializatã în primul rând pe cultura pomilor fructiferi
autohtoni, dar înfiinþeazã ºi o altã plantaþie experimentalã, bazatã pe cultura bradului. Participã la o serie de expoziþii unde
primeºte mai multe premii, ministrul agriculturii îi apreciazã
activitatea ºi îl numeºte inspector peste plantaþiile pomicole din 6
judeþe din nordul Ungariei. Pânã astãzi, numele sãu, bineînþeles,
fãrã specificarea cã ar fi fost de origine românã, se leagã de o
superbã livadã de cireºi care se întinde pe 200 de hectare ºi care
cuprinde încã pomi roditori care au peste 100 de ani. E vorba
despre plantaþia de la Nagykörû, judeþul Jász-Nagykun-Szolnok,
înfiinþatã de Gheorghe Petrovay în 1870, cu dorinþa de a cultiva
exemplare din toþi pomii fructiferi din Ungaria. În inventarul pe
care îl face cu 10 ani mai târziu, 1880, se vede cã cel mai
important pom fructifer de la Nagykörû este cireºul, inventarul
amintit cuprinde 65 de specii de cireº. Aceastã livadã existã ºi
astãzi, localitatea de pe malul Tisei este recunoscutã pânã în
prezent cu renumele de livada de cireºi a Ungariei.
În 1906, însã Petrovay pãrãseºte localitatea cu livezi de cireºi ºi

Simpozion

111

alþii îi continuã, pânã în prezent, munca. Nimeni din zonã nu ºtie
însã cã Petrovay a fost un nobil român, ºi ce l-a fãcut, de fapt, sã
renunþe la pomiculturã. Cãci Gherorghe Petrovay lasã moºia în
grija administratorului ºi se stabileºte la Sighet, unde se ocupã
exclusiv de genealogie ºi arhivisticã. Încã din 1879 lucra ca particular la arhiva Maramureºului, dar a cercetat ºi arhivele din
Husc, Teºeu, Visc, Seleuº, Gömörõ ºi Budapesta. Rãscoleºte toate
satele româneºti în cãutarea de hrisoave vechi care sã aducã
informaþii despre originea familiei Petrovay. În acest scop, învaþã
româneºte, dupã ce familia sa, de douã generaþii, renunþase la
limbã. Ajunge, în 1901, arhivar-ºef ºi întocmeºte tabele genealogice pentru toate familiile româneºti de viþã veche voievodalã ºi
cnezialã, din Maramureºul istoric. Sub semnãtura Kis János publicã zeci de articole precum ºi peste douãzeci de studii serioase
în reviste ca: Történelmi Tár, Századok, Turul. În 1900 îi apare în
revista Századok studiul „A máramarosi oláhok” în care infirmã
teoria imigraþionistã, bazându-se pe cercetãrile sale fãcute pe
documentele din Maramureº ºi din arhivele din Ungaria. Activitatea sa arhivisticã este puþin studiatã. Profesorul Cseh Géza, de
la Universitatea din Deberecen a publicat un studiu intitulat
Adatok Petrovay György, Máramaros vármegye fõlevéltárnokának
életérõl (Tiszabõ, 1845 – Máramarossziget, 1916). (Date cu privire
la viaþa arhivarului principal al comitatului Maramureº, György
Petrovay. (Tiszabõ, 1845 – Sighetu – Marmaþiei, 1916), în care
însã problema dilemei sale identitare, care l-a marcat toatã viaþa,
nu este atinsã. Gheorghe Petrovay ºi-a trãit sentimentele româneºti regãsite, moºtenite de la strãmoºii sãi, nobili români, lucrând febril pentru dezvãluirea originilor familiilor nobile româneºti din Maramureº. ªi-a reromânizat întreaga familie în 1900,
când a trecut mai întâi la religia reformatã, ca mai apoi sã poatã
sã intre în cultul greco-catolic. A murit modest, aºa cum a trãit, ºi
este îngropat în cimitirul din Sighet. Urmaºii lui sunt azi români,
trãiesc în România ºi în alte þãri din Europa, majoritatea sunt
intelectuali de marcã, profesori universitari, ingineri, cei mai
mulþi pãstrând pasiunea pentru istorie a strãmoºului lor ºi dragostea pentru Maramureº. L-aº aminti aici pe meteorologul clu-

112

Simpozion

jean pensionar Gheorghe Petrovay, care, cunoscând istoria familiei sale, maghiarizatã prin cãsãtorii, limbã ºi religie, din cauza, în
primul rând, a dorinþei de a-ºi pãstra poziþia nobiliarã a scris, pe
tema renegãrii originilor, urmãtoarele versuri satirice: „Vãd cã în
seara asta toatã lumea se sãrutã: Nu e bai cã se sãrutã/azi, în
public, slut cu slutã/baiu-i cã dupã sãrut /se mai naºte înc-un
slut!”.
Alexandru Filipaºcu, autorul articolului din revista Transilvania de acum 70 de ani considerã cã repercusiunile funeste ale
renegatismului s-au fãcut simþite mai ales în perioada unirii
tuturor românilor, dupã 1920. De exemplu, când membri ai
familiei maramureºene ungurizate Mihály, unul deputat în parlamentul maghiar, altul preot, ridicau unul cuvântul în parlamentul Ungariei, contra cauzei naþionale româneºti, celãlalt –
preotul – se opunea, cu ocazia intrãrii trupelor române în ªugatag,
la înlãturarea steagului maghiar de pe prefecturã. Astfel de cazuri nu au fost puþine: viitorul ministru Ioan Bud ºi avocatul Ion
Faur optau pentru Ungaria ºi pãrãseau locurile natale, când
vicepretorul ªtefan Rednic refuza sã depunã jurãmântul de credinþã cãtre statul român, când tineri studenþi români ca: fraþii
Bud, Gheorghe Mihalca, Vasile Radu, inspectorul muncii Andrei
Hodor cereau repatrierea în Ungaria, dupã 1920. Tânãrul elev
Ivaºcu, fiul unui inginer silvic român, e descoperit ca fãcând
parte, în 1929, dintr-un complot împotriva României, organizat
de un cerc iredentist maghiar din Satu Mare. Iar mulþi intelectuali maramureºeni continuã sã se maghiarizeze ºi dupã 1930,
chiar pe locurile natale, alegând limba maghiarã ºi cãsãtoria cu
unguroaice: Chiºiu Paul, ºef de serviciu la prefecturã, fratele sãu,
Chiºiu Tiberiu, medic, Dan Mihai avocat, viceprimarul oraºului
Sighet, prefectul român Flaviu Iurca, Hodor Vasile – secretar la
primãrie, ºi destul de mulþi alþii. Mai amintesc aici familia Oancea/
Vancea, tot de spiþã nobilã maramureºanã, familie maghiarizatã
dar care, precum ºtiþi, mai dã un „român” ºi anume pe boemul
ºef de catedrã din Seghedin.
Am pomenit numele lui Ioan Bud, nume pe care eu l-am
întâlnit pentru prima oarã într-un articol postat de un tânãr din
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Dragomireºtii Maramureºului, cu mândrie, pe Facebook. De la
acest articol a venit ideea lucrãrii de faþã, de la faptul cã mulþi
români cu rol important în viaþa societãþii maghiare trebuie sã fi
trãit în Ungaria, fiind conaþionali cu românii din Câmpia Aradului, din Bihor ºi din Banatul de Seghedin, ºi cã ei ar trebui
depistaþi ºi propulsaþi ca modele pentru micuþa comunitate de
azi. Însã lucrurile nu sunt atât de simple! În articolul amintit,
sunt scrise urmãtoarele5: „Maramureºul a dat cel mai important
specialist în economie pe care l-a avut Ungaria secolului al XXlea: pe dr. Ioan Bud, nãscut la 30 mai 1880 în Dragomireºti. Dupã
terminarea ºcolii elementare ºi a liceului la Sighet, Ioan Bud îºi
continuã studiile universitare la Budapesta, unde, în anul 1902,
obþine diploma de Doctor în ªtiinþe Economice. Datoritã calitãþilor sale, cariera tânãrului moroºan are o curbã ascendentã ca
specialist în economie ºi finanþe, primeºte însãrcinãri importante
din partea guvernului maghiar. Profesor al Facultãþii de ªtiinþe
Economice de la Budapesta, în perioada 1922 ºi 1924 ocupa
funcþia de ministru secretar de stat la Ministerul Alimentaþiei
Publice, iar între anii 1924 ºi 1928 este numit ministru al Finanþelor. În condiþiile dificile pentru economia afectatã de anii Primului Rãzboi Mondial, datoritã unei politici bine gândite, Ioan Bud
reformeazã sistemul bancar, reechilibreazã balanþa financiarã a
Ungariei ºi organizeazã Banca Naþionalã Maghiarã. De numele
lui este legatã introducerea valorii stabile a monedei „pengõ” ºi
reducerea impozitelor. Dupã încheierea mandatului de ministru,
Ioan Bud s-a dedicat pedagogiei ºi cercetãrii în domeniul economiei. A fost profesor la Facultatea de ªtiinþe Economice „József
Nándor” din Budapesta, redactor al revistei „Observatorul economic” ºi autor sau coautor al multor volume de specialitate, de
istorie ºi monografii dintre care amintim „Viaþa economicã ºi
sãnãtatea publicã” (1932), „Studii politice” (1937), „Politica comerþului interior” (1943), „Investiþiile ºi problema monetarã”,
„Cartelurile ºi politica de cartel” (1943), „Grof Szécsenyi István ºi
secolul XX” (1943). Ioan Bud a încetat din viaþã la 7 august 1950.
Bud János a fost într-adevãr o personalitate importantã a istoriei economiei ºi a politicii maghiare6. Precum ºi a bisericii greco-
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catolice maghiare, pe care a sprijinit-o în repetate rânduri. A fost
reprezentantul în Uniunea bisericilor greco-catolice maghiare al
comunitãþii greco-catolice din Piaþa Rózsák tere, din Budapesta.
La ºedinþa de înfiinþare a Uniunii greco-catolice a studenþilor
maghiari, care a avut loc în decembrie, 1943, profesorul Bud
János þine discursul festiv7.
Bud János / Ioan Bud a fost deputat de Bichiºciaba între 1927–
1938 ºi a fost ales cetãþean de onoare al oraºelor Bichiºciaba ºi
Senteº8. De numele sãu se leagã o serie de edificii din Ciaba, a
cãror ridicare a sprijinit-o: sediul Uniunii micilor agrarieni ºi
Hala comercialã, la a cãrei festivitate de dare în folosinþã a ºi
participat. În Budapesta, de numele sãu se leagã edificii la a cãror
ridicare a contribuit prin împrumuturi bãneºti: renovarea primãriei Budapestei, construirea liceului de fete ºi a bãii de aburi
Árpád.
Dupã primul rãzboi mondial, Bud a avut însãrcinarea de a
organiza ºi a conduce programul de alimentaþie naþionalã a
populaþiei Ungariei, într-o perioadã de grea penurie alimentarã.
Foaia sãptãmânalã „Corespondentul greco-catolic” scrie astfel
despre munca lui Ioan Bud din acea perioadã: „când mizeria
generalã s-a întins peste tot, pe lângã faptul cã viaþa milioanelor
de maghiari este asfixiatã de hotare nenaturale, un bici special al
lui Dumnezeu se abate asupra noastrã prin intemperii, ticãloasã
sete de înavuþire, parazitism – sarcina covârºitoare a alimentaþiei
poporului este în mâinile unei persoane responsabile, care îºi
îndeplineºte misiunea din scaunul ministerului celui mai afectat
în aceastã perioadã, de aceastã luptã pe viaþã ºi pe moarte: dr.
Bud János.”
În publicaþiile de analizã economicã ºi finanþe contemporane,
activitatea ministerialã a lui Bud, rezolvãrile impuse de acesta în
perioada postbelicã inflaþionistã dintre noiembrie 1924 – septembrie 1928, este comparatã cu perioada actualã din politica financiarã a Ungariei9. Politica monetarã a lui Bud a stat în slujba
guvernului Bethlen, de consolidare a intereselor clasei latifundiare, moºiereºti. Bud a reuºit atunci sã transforme moneda complet
devalorizatã a Ungariei, coroana, într-una stabilã: pengõ.
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Din pãcate, în arhiva din Dragormireºti (Maramureº) nu mai
existã documentele care sã certifice naºterea lui Ioan Bud ºi
eventuale date despre originea pãrinþilor sãi. Sunt ipoteze care
susþin cã, deºi s-a nãscut la Dragomireºti, familia Bud nu era din
pãrþile Maramureºului. Faptul cã în aceastã regiune sunt multe
familii cu aceste nume, Bud, ar putea fi doar o coincidenþã. Tatãl
lui János Bud ar fi fost funcþionar silvic delegat, originar din Nitra
(de pe teritoriul actualei Slovacii), iar mama, fata unui preot
greco catolic din localitatea Ladomérfalva, comitatul Zemplén.
Ca specialist ºi politician maghiar, a obþinut toate onorurile ºi
titlurile, nu a fost atacat de niciun partid, nici mãcar postum, de
comuniºti, cu toate cã a fost deputat în Parlamentul de la Budapesta din partea unui partid naþionalist Partidul Unitãþii (Egységes
Párt / oficial: Keresztény Kisgazda-, Földmíves és Polgári Párt).
Atitudinea sa faþã de naþionalitãþi este doveditã chiar prin modul
în care, în funcþia sa de deputat de Bichiºciaba, ales în 1926,
primeºte solicitarea din partea comunitãþii slovace din acest oraº,
pentru sprijinirea unui cerc de lecturã ºi o asociaþie a agricultorilor slovaci, lucru pe care îl refuzã10.
Nici o sursã contemporanã nu pomeneºte cã acest Bud ar fi fost
de naþionalitate românã sau cã mãcar cunoºtea limba românã.
Nu existã niciun text ºi niciun indiciu sã fi avut conºtiinþã de
român sau cã se considera de origine româna. ªi nici o lucrare
genealogicã sau istoricã nu vorbeºte despre originea sa românã.

NOTE
01. Transilvania, Revistã lunarã de culturã, organ al Asociaþiunii pentru literatura românã ºi cultura poporului român (Astra), Sibiu, 1942. 742–756.
02. http://www.fericiticeiprigoniti.net/alti-marturisitori/1009-preotulprofesor-alexandru-filipascu-o-moarte- pentru-o-gluma
03. Prof. Alexandru Filipaºcu de Dolha ºi de Petrova, doctor în filosofie ºi
teologie, Istoria Maramureºului, Editura „Gutinul” Baia Mare –1997 –
Textul este reprodus dupã prima ediþie a lucrãrii, apãrutã în 1940 Ia
tipografia ziarului „Universul” Bucureºti, p. 178.
04. Cseh Géza: Adatok Petrovay György, Máramaros vármegye
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fõlevéltárnokának életérõl (Tiszabõ, 1845 – Máramarossziget, 1916). http://
www.szolarchiv.hu/data/files/197151492.pdf
05. http://www.informatia-zilei.ro/mm/magazin/130-ani-de-la-nasterealui-ioan-bud-fost-ministru-al-finantelor-in-ungaria-interbelica
06. http://www.mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC00523/02376.htm
07. http://byzantinohungarica.hu/node/173
08. http://www.bekescsaba.hu/diszpolgarok.htm
09. http://hvg.hu/cimke/Bud+J%C3%A1nos
10.http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:Nm2vUiJhLGwJ:www.sulinet.hu/oroksegtar/data/
m a g y a r o r s z a g i _ k i s e b b s e g e k / 2 0 0 8 /
Fejezetek_a_mo_i_romanok_es_szlovakok_tort/pages/
006_szlovakok.htm+bud+j%C3%A1nos+szlov%
C3%A1kia&cd=7&hl=hu&ct=clnk&gl=hu: „1928. október 31-én Bud
János országgyûlési képviselõ Békéscsabán tartózkodott. Tõle kértek
tanácsot egy szlovák olvasókör vagy gazdasági kör felállításához. A
miniszter érthetõ módon a polgármesterhez utasította õket.”
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Vasile Dobrescu

Un intelectual de provincie
cu aspiraþii naþionale: Ioan Iosif
Opera ºi personalitatea lui Ioan Iosif sunt cunoscute societãþii
româneºti din perioada interbelicã, dovadã fiind înregistrarea
numelui ºi activitãþii sale în cele douã enciclopedii naþionale
„Minerva” la Cluj în 19301 ºi cea alcãtuitã de Lucian Predescu în
„Cugetarea”, în anul 19402 la Bucureºti, a intrat însã ulterior,
într-un adevãrat con de umbrã, nemaifiind citat nici de cãtre
specialiºtii din domeniul economiei financiar-bancare unde ºi-a
ilustrat calitãþile practice dar mai ales cele de teorie ºi analiza
economicã. Întâmplãtor, sesizaþi de iniþiativele unei inimoase
arhiviste care i-a gãsit ºi aranjat fondul personal la Arhivele din
Cluj3 am socotit, sã schiþãm, în linii generale, evoluþia activitãþii ºi
conþinutul lucrãrilor sale, mare parte încã în manuscris, cu menþiunea cã ne aflãm încã la începuturile unei investigaþii deosebit
de interesante ºi de atractive.
Ioan Iosif s-a nãscut, în 1 septembrie 1887, în localitatea ªoard
(Gorgiu) plasa Rupea (Cohalm), în castelul unuia dintre marii
latifundiari ai epocii, contele Szent Kiraly, al cãrui domeniu de
cca 1500 de iugãre fusese arendat de cãtre familia sa4, de condiþie materialã relativ bunã, cu preocupãri în domeniul agricol ºi al
creºterii animalelor. Pãrinþii, Gligor ºi Ana Iosif, se trãgeau din
localitatea Drãuseni de lângã Rupea, dar aveau ºi proprietãþi
imobiliare în aceastã localitate, ce reprezenta unul din centrele
economice ºi administrative mai însemnate din zonã. În fragmentele de amintiri lãsate de Ioan Iosif ni se relevã faptul cã
familia sa se trãgea dintr-o spiþã de nobili români din Tãºnad,
înnobilaþi în veacul al XVII-lea de cãtre principele Gheorghe
Rákóczi al II-lea, în anul 16585. ªtim, cã în epocã, se înrudea
îndeaproape cu familia protopopului Nicolae Mircea din Rupea,
iar dupã mamã era nepot de varã cu poetul ªtefan Octavian Iosif,
cãruia, mai târziu îi va dedica o serie de note ºi reflecþii interesan-
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te, parte susþinute ºi de o serie de surse documentare pãstrate
ulterior în arhiva sa personalã.
Studiile primare le-a efectuat în Rupea unde familia sa se
mutase dupã eºecul arendãrii domeniului contelui Szent Kiraly,
soldat cu pierderi materiale deosebit de mari. Totuºi pãrinþii au
gãsit surse materiale sã-l susþinã sã-ºi continue studiile liceale la
celebrul Gimnaziu Superior Românesc Greco-Oriental din Braºov, pe care l-a absolvit în anul 1905. În anii urmãtori datele
biografice despre activitatea sa nu sunt precise, dar cunoaºtem cã
dupã anul 1910 ocupa funcþia de director executiv al Bãncii
comerciale „Cetatea” din Rupea, unitate cooperatistã de credit
cu un capital relativ mare (100.000 coroane) pentru acest gen de
activitate comercialã6. Va urma, relativ târziu, faþã de colegii sãi
de generaþie, studiile universitare, înscriindu-se, pentru un foarte
scurt timp la Universitatea Tehnicã din Budapesta, pe care o
pãrãseºte în schimbul frecventãrii cursurilor de ºtiinþe comerciale
la Universitatea Lausanne din Elveþia, între anii 1913–1915, unde
îºi ia licenþa ºi apoi, foarte repede, doctoratul în ºtiinþe economice. În 1916 îºi echivaleazã licenþa în drept comercial la Paris. Dar,
între timp, bãnuit cã instiga tineretul român din armata austroungarã sã plece în România, va fi arestat în anul 1915 la Viena
pentru trãdare ºi spionaj, fiind transferat spre judecatã cãtre
autoritãþile maghiare care îl întemniþeazã, pentru scurt timp, la
Dumbrãveni ºi Tîrgu-Mureº7. Dupã intrarea României în rãzboi
va fi din nou arestat în toamna anului 1916, împreunã cu soþia sa
ºi deportat la ªopron. Datoritã condiþiilor mizere de transport ºi
apoi de cazare, soþia a murit de septicemie, cât ºi cele douã fete
gemene nãscute în timpul deportãrii8. Eliberat în vara anului
1917, se înscrie la Academia Comercialã Orientalã de la Budapesta, secþia Institutului Pedagogic, în anul universitar 1917–
1918, pentru a primi un atestat necesar integrãrii sale ulterioare
într-o ºcoalã gimnazialã de profil comercial9. Apoi, în toamna
anului 1918, se înscrie la cursurile celebrei „London School of
Economics and Political Sciences” de la Londra pe care însã nu
le-a terminat, întrucât evenimentele politico-naþionale din Transilvania, de la sfârºitul anului 1918, îl vor solicita în mod deosebit.
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Astfel, Ioan Iosif se numãrã printre intelectualii care au sprijinit ºi
realizat Unirea Transilvaniei cu România, fiind remarcat de membrii Consiliului Dirigent, ca un bun specialist în probleme economice. Iatã de ce, printr-un ordin din 21 mai 1919, al acestui
organism executiv, semnat de Iuliu Maniu, este trimis ca expert
economic pe lângã Misiunea transilvãneanã la Conferinþa de
Pace de la Paris10, unde activeazã pânã aproape spre sfârºitul
anului. La alegerile din octombrie 1919 este ales deputat în circumscripþia Rupea, pentru Parlamentul României din partea
Partidului Naþional Român, demnitate pe care o exercitã din
decembrie 1918 doar pânã în primãvara anului 1920, când vor
avea loc noi alegeri parlamentare.
În anii urmãtori este prezent în conducerea Bãncii „Cetatea”,
exercitându-ºi, în paralel, profesia de avocat în probleme financiar-comerciale în Baroul de la Braºov. Va ocupa, pentru scurt
timp, între anii 1928–1930, ºi funcþia de profesor la ªcoala Comercialã din Braºov. Se pare cã, îºi schimbã convingerile ºi orientarea politicã, raliindu-se liberalilor în anii ‘30 ai secolului trecut.
Din aceste motive îl vedem prezent, dupã 1934, ca funcþionar
superior, inspector, la Ministerul Muncii, Sãnãtãþii ºi Asistenþei
Sociale, fãrã a renunþa la practicarea avocaturii pânã la instaurarea regimului comunist, probabil pânã la pensionarea sa forþatã
la începutul anilor ‘50. Dar, anterior, în anul 1936 în urma unor
investigaþii ºtiinþifice temeinice îºi va susþine, cu succes, teza de
doctorat în drept comercial la Paris, publicatã în Editura Les
Presse Moderne sub titlul „Le problème de la responsabilité pénale
des Institutions de crédit en Roumanie et la crise économique
d’après guerre”11. Ca ºi alþi lideri ai elitelor intelectuale ºi politice
în epoca de început a socialismului în România dupã 1947, este,
pentru o perioadã scurtã de timp, mai întâi marginalizat din
viaþa publicã ºi profesionalã, anchetat, dar din fericire, nu va fi
întemniþat. Având în vedere mai vechile sale preocupãri în plan
cultural, autoritãþile comuniste îi acceptã reintegrarea într-o activitate colateralã pregãtirii sale profesionale, agreându-l, chiar ca
director al Muzeului Raional Rupea, înfiinþat ºi la sugestiile sale,
pe care-l conduce între anii 1953–195912. În aceastã perioadã,
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pânã la decesul sãu în 1970, Ioan Iosif a conceput o serie de
lucrãri cu subiecte istorice, etnografice, dar ºi creaþii literare
destul de originale ºi interesante.
Prin pregãtirea universitarã ºi prin majoritatea preocupãrilor
sale profesionale practice, Ioan Iosif se va afirma ca un economist
de prestigiu în perioada interbelicã, îndeosebi, în domeniul financiar-monetar. Calitãþile sale în acest sens sunt puse în valoare
încã din perioada participãrii la lucrãrile comisiei economice de
la Conferinþa de Pace de la Paris. Ele sunt relevate mai întâi, în
„Raportul confidenþial”13 trimis, în vara anului 1919, de la Paris,
Consiliului Dirigent, ce cuprindea însemnate sugestii referitoare
la controlul fluxurilor excesive ºi frauduloase de emisiuni monetare efectuate de guvernul de la Budapesta, mai ales dupã 1
noiembrie 1918, ce sunt transferate în România în valori extrem
de mari, insistând asupra efectelor lor speculative pe piaþa financiarã a Transilvaniei ce puteau agrava inflaþia, existentã de altfel
încã din timpul rãzboiului. De asemenea, solicita Consiliului
dirigent sã întocmeascã o statisticã cât mai exactã a efectelor
publice de stat ºi private de la societãþile industriale ºi comerciale,
ºi sã blocheze traficul de valori mobiliare, chiar sã anuleze contractele de vânzãri imobiliare majoritatea destul de suspect realizate, deoarece se evidenþia tendinþa transferãrii unor însemnate
valori în afara þãrii14. Apoi recomanda evaluarea concesiunilor
miniere cu capital strãin realizate în condiþii dubioase pentru ca
în viitorul apropiat România sã se debaraseze de concesionarii
indizerabili. Ioan Iosif informa Consiliul Dirigent despre atmosfera ºi condiþiile nepropice în care delegaþia României îºi desfãºura
activitatea la Conferinþa de Pace de la Paris, sesizând cã statul
român ca ºi alte state mici sunt desconsiderate de marile puteri în
privinþa recunoaºterii drepturilor lor economice ºi financiare legitime chiar ºi prin faptul cã se vehiculeazã opinii prin care socotesc cã trebuie sã li se asigure Austriei ºi Ungariei spaþii de
influenþe economice în toate zonele fostului imperiu austro-ungar 15
Prima lucrare, de dimensiuni relativ modeste, apãrutã în 1919,
la Sibiu, cu titlul „Socialismul ºi ordinea economicã socialã actua-
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lã” nu este caracteristicã tematicii socio-economice dezvoltate
ulterior de cãtre Ioan Iosif. Credem cã a fost scrisã sub impresia
radicalizãrii miºcãrilor social-politice postbelice, parte din ele,
impregnate de ideile socialismului. De altfel, abordarea subiectului nu se realizeazã în maniera unei introspecþii de specialitate,
fiind mai mult o prezentare sinteticã ºi cuprinzând opinii personale asupra evoluþiei curentului ºi doctrinei socialismului de la
faza sa utopicã spre „socialismul democratic internaþionalist” al
lui Marx sau „colectivist” al lui Lenin16. Socialismul este prezentat doar ca un curent social economic ºi politic reformist cu
orientare doctrinarã de stânga îndreptat spre ameliorarea economicã a unor clase nemulþumite de condiþiile existenþei lor, decât
ca o forþã revoluþionarã radicalã ºi ca atare cu posibile perpetuãri
ºi puseuri în viitoarea evoluþie a societãþii.
Ideile socialiste care susþin cã prin desfiinþarea proprietãþii
private ar instaura pacea universalã între diversele grupãri sociale sunt „utopice ºi nerealiste” deoarece întotdeauna vor exista
diferenþieri sociale ºi deci nemulþumiri generale. În acest sens,
reformismul social ºi socialismul se vor manifesta întotdeauna
fiindcã nemulþumirile sociale vor persista17. Introspecþiile întreprinse de cãtre Ioan Iosif asupra evoluþiei ideilor socialismului
sunt realizate pentru a demonstra caducitatea acestora, dar ºi
pentru a deschide discuþia asupra gãsirii unor soluþii viabile de
organizare socialã în noile construcþii politico-statale din centrul
Europei apãrute dupã primul rãzboi mondial.
Capacitãþile analitice ºi de sintezã economicã sunt dovedite de
timpuriu prin conþinutul amplului discurs þinut în Parlamentul
României în zilele de 26 ºi 27 februarie 1920, publicat apoi sub
titlul semnificativ „Politica economicã a României întregite”.
Aceastã intervenþie parlamentarã reflectã maturizarea concepþiilor economice ale lui Ioan Iosif, precum ºi capacitatea sa de a
furniza guvernului existent sugestii deosebit de realiste ºi de
pragmatice, prin trecerea în revistã a principalelor obiective ce
trebuiau sã aibã prioritate în dimensionarea structurilor economice ale noului stat naþional. Astfel, se insistã asupra luãrii unor
mãsuri legislative urgente ºi necesare precum: stabilizarea mone-
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tarã; pregãtirea ºi înfãptuirea unei reforme agrare democratice ºi
viabile pentru gospodãria þãrãneascã introducând cooperativizarea ca o acþiune economicã beneficã ºi productivã18; dezvoltarea industriei mari dupã un plan de lungã perspectivã19 menit sã
contribuie la înfiinþarea unor noi centre industriale ºi subramuri
economice solicitate de piaþa internã. De asemenea, cere etatizarea marilor întreprinderi dominate de capitalul strãin pentru a
stopa transferul de valori în afara þãrii20, precum ºi a exploatãrii
economice raþionale a fondurilor silvice, a cãderilor de apã prin
construcþii de uzine electrice21. Sugestiile sale se extind ºi asupra
industriei mici sau a celei de casã cu menþiunea expresã de a se
limita pe cât posibil practica subvenþiilor pentru activitãþile industriale de mai mare anvergurã22. Intervenþiile sale vizeazã
calitatea precarã a cãilor de comunicaþie, îndeosebi a transporturilor pe calea feratã, extinzându-se asupra stãrilor precare întâlnite în organizarea comerþului pe plan intern unde speculaþiile
comercianþilor provoacã creºterea artificialã a preþurilor la produsele de primã necesitate23. Nu sunt uitate problemele ce vizeazã comerþul exterior afectat de birocratism ºi favoritisme24.
Conþinutul discursului lui Ioan Iosif se încadreazã la nivelul cel
mai înalt al exigenþelor analitice de ordin economic ºi social pe
care le putea lansa un om politic ºi specialist în epocã, pornit ºi
structurat din cunoaºterea profundã a realitãþilor României postbelice, ce puncteazã, cu discernãmânt ºi pragmatism, posibilele
cãi ºi mijloace pe care trebuia sã le rezolve un legislativ responsabil pentru a crea capacitãþile moderne ale societãþii româneºti ºi a
împlinii aspiraþiile acesteia, pentru a atinge cele mai înalte standarde de performanþã europeanã.
Seria viitoarelor lucrãri de sintezã financiar-bancarã ºi monetarã este consemnatã dupã 1929, timp în care va fi absorbit de
practicarea avocaturii, de activitatea de conducere a Bãncii „Cetatea”, sau de scrierea a numeroase articole publicate în revistele
de profil economic sau social-culturale; aceastã fazã, fiind ºi o
perioadã de cercetãri ºi bogate acumulãri de informaþii din literatura de specialitate. Cunoscãtor al limbilor francezã, englezã,
germanã ºi maghiarã a avut posibilitatea sã se informeze ºi sã
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studieze, fãrã dificultãþi, literatura economicã strãinã ºi sã fie la
curent cu noutãþile de metodologie ºi de orientãri economice
contemporane. Din aceastã perspectivã anticipãm sã caracterizãm lucrãrile sale ca demersuri implicate în realitãþile economice
ale epocii la nivel naþional ºi european, subliniind, în plus, cã
sintezele sale sunt definitivate ºi transcrise în limba francezã,
probabil din dorinþa facilitãrii circulaþiei ºi receptãrii lor la nivel
internaþional. Din pãcate, trebuie sã menþionãm cã o bunã parte
dintre demersurile sale, au rãmas în faza de manuscris. Comparând conþinutul acestora cu al lucrãrilor cu tematicã similarã
realizate bunãoarã de mari economiºti ºi practicieni finanþiºti din
þarã, precum Victor Slãvescu25, Constantin N. Angelescu26, Ghe.
M. Dobrovici27, Ioan Loghin28 etc., personalitãþi marcante ale
lumii bancare ºi ale ºtiinþei economice naþionale interbelice, îndrãznim sã afirmãm cã metodele sale analitice, discursul economic folosit, precum ºi sugestiile formulate de Ioan Iosif sunt
calitativ comparabile cu ale acestora, conþinând multe elemente
de originalitate, neinfluenþate de partipriuri politice sau stãri
emoþionale subiective.
Sub semnul acestor caracterizãri generale, Ioan Iosif încheia în
anul 1929 masiva sintezã „L’histoire du régime monétaire en
Roumanie” de 684 de pagini de manuscris dactilografiat29, în
care, dupã o scurtã incursiune în istoria sistemului monetar
naþional de la 1867 pânã la primul rãzboi mondial, realiza, în
premiera scrisului economic românesc, o amplã ºi detaliatã investigaþie asupra evoluþiei sistemului monetar financiar din perioada anilor 1916–1926, urmãrind nu numai descriptiv ci ºi
analitic ºi critic structurarea sistemului monetar financiar al României, pornind de la situaþia BNR din timpul rãzboiului, pentru
a decela apoi efectele unificãrii monetare din 1920 ºi a evalua
încercãrile de stabilizare monetarã întreprinse de guvernele þãrii
în anii 1924–1925, problematici, privite în contextul internaþional
al evoluþiei relaþiilor financiare ºi a fluxurilor monetare. În anii
urmãtori impresionat de urmãrile agravante ale crizei economice
asupra sistemului bancar, pe fondul dorinþei de a obþine titlul de
doctor în drept comercial, îºi propune sa-ºi structureze teza de
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doctorat din perspectiva analizãrii responsabilitãþilor juridice ale
instituþiilor de credit în faþa perspectivelor declanºãrii crizei economice ºi a comportamentului ºi reacþiilor acestora în timpul
derulãrii efective a crizei din anii 1929–1933. Conceputã în anii
1935 ºi 1936 ºi publicatã în 1936 la Paris, tematica tezei30 cu titlul
„Le problème de la responsabilité pénale des Institutions de crédit
en Roumanie et la crise économique d’après guerre” reprezintã o
noutate sub raportul enunþãrii ºi tratãrii unor subiecte
interdisciplinare economico-juridice, prin care se relevau, adeseori în mod critic, carenþele legislative în domeniul financiar bancar, cât ºi erorile, chiar infracþiunile înregistrate în politicele de
creditare ale bãncilor din România. Structuratã pe cinci mari
capitole, lucrarea realiza o sinteticã introspecþie asupra legislaþiei
comerciale ºi penale referitoare la înfiinþarea ºi funcþionarea instituþiilor de credit româneºti31, prezentând erorile economice ºi
financiare întâlnite în activitatea unor bãnci din perioada primului rãzboi mondial pânã în 192932. Apoi sunt dezvãluite efectele
crizei economice asupra sistemului bancar din România prin
prisma mãsurilor de contracarare luate de instituþiile de credit,
multe dintre ele lipsite de eficienþã, dar ºi a unor infracþiuni de
ordin financiar-bancar33. În aceastã ultimã privinþã Ioan Iosif
întreprinde o pertinentã analizã asupra erorilor ºi infracþiunilor
înregistrate de cãtre instituþiile de credit, punând în discuþie
posibilitatea sancþionãrii acesteia de cãtre justiþia penalã34. În
ansamblul sãu lucrarea reprezintã un unicat în literatura economicã româneascã prin introspecþiile aplicate la starea realã a
sistemului bancar-românesc din perioada interbelicã, demers întreprins pentru asanarea ºi revigorarea acestuia în beneficiul
general al economiei naþionale.
Interesul stârnit în cercurile economice naþionale, dar mai ales
franceze, pentru acest gen abordare ºi de tematicã economicã, îl
determinã sã reia ºi sã aprofundeze mai vechiul subiect referitor
la evoluþia sistemului financiar monetar din România, dar ºi sã-l
extindã temporal ºi structural pânã în anul 1939, pregãtind o
vastã lucrare cu titlul „La stabilisation du change roumain”
publicatã la Paris, în acelaºi an, în Editura A. Pedone. Întocmirea
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acestei opere s-a efectuat prin conceperea a douã variante, una
dintre ele rãmasã însã în manuscris35. Lucrarea fundamentatã pe
o bogatã documentaþie de ordin statistico-economic ºi legislativ,
precum ºi pe o temeinicã literaturã de specialitate cu precãdere
strãinã, trateazã însemnata problematicã a stabilizãrii monetare
în România interbelicã, precum ºi momentele ce preced încercãrile36 ºi realizarea propriu-zisã a acesteia în anul 1929, consecinþele
sale asupra întregului sistem economic37, cu precãdere, asupra
creditului, finanþelor ºi comerþului intern ºi extern al þãrii. În stilul
caracteristic al investigaþiilor întreprinse anterior de cãtre Ioan
Iosif, chestiunea stabilizãrii monetare este tratatã nu numai din
perspectiva stabilirii ºi urmãririi parametrilor de istorie economicã, ci ºi din punct de vedere analitic, fapt care îi prilejuieºte
conturarea unor observaþii critice dar ºi formularea unor sugestii
ce vizau adoptarea unor soluþii pragmatice ºi viabile pentru
remedierea, în viitorul apropiat, a situaþiei economico-financiare
a României, sugestii, rezultate din învãþãmintele eºecurilor înregistrate îndeosebi în timpul crizei economice interbelice.
Lucrarea îºi extinde investigaþiile cuprinzãtoare surprinzând
caracteristicile evoluþiei economice ºi financiare din România în
perioada anilor 1929–1933 pe douã mari paliere temporale; primul cuprinzând ºi tratând domenii economice, perioada crizei
economice din anii 1930–1933 cu trimiteri consistente asupra
situaþiei economice româneºti în general dar ºi cu referinþe multiple
ºi consistente privind starea finanþelor publice, implicaþiile B.N.R.
în depãºirea efectelor crizei economico-financiare38. Cel de-al
doilea traseu temporal ºi tematic al cestor introspecþii se referã la
remediile de ordin legislativ ºi economic pentru depãºirea efectelor crizei ºi ameliorarea situaþiei economico-financiare cu trimiteri extensive ºi precumpãnitoare despre locul ºi însemnãtatea
Legii pentru comerþul de bancã din anul 193439. Cu o circulaþie
mai restrânsã în þarã, cele douã lucrãri tipãrite de Ioan Iosif la
Paris, deºi fundamentale pentru istoria ºi analiza fenomenelor
economico-financiare ale României interbelice, nu au fost receptate aºa cum se cuvine în epocã, iar ulterior au fost total neglijate
de exegeþii istoriei economiei ºi gândirii economice naþionale deºi
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autorul se numãra printre puþinii economiºti români ce au reuºit
sã facã vizibile problematicele financiar monetar ale þãrii în strãinãtate. Cunoºtinþele ºi expertiza practicã a lui Ioan Iosif în
domeniul economiei naþionale contemporane au fost valorificate
ºi într-un manual editat împreunã cu Al. Halunga tipãrit pentru
studiul elevilor din ºcolile medii comerciale intitulat „Studiul
economic al þãrii din punct de vedere al producþiei ºi transporturilor” 40în timpul funcþionãrii sale ca profesor la ªcoala Comercialã din Braºov. Conþinutul manualului schiþa elementele constitutive ale economiei naþionale precum: teritoriul, populaþia, activitatea productivã a privaþilor ºi a statului. De asemenea descrie
ºi analizeazã activitatea principalelor domenii economice începând cu agricultura ºi industria, continuând, apoi cu exploataþiile miniere, comerþul, transporturile ºi serviciile poºtale etc.
Ioan Iosif se remarcã ºi ca un veritabil animator al vieþii culturale provinciale prin promovarea producþiilor de literaturã folcloricã sau istorico-literare organizând în acest scop ºi cadrul
instituþional prin întemeierea, la Rupea, din anul 1922 a „Ateneului Poporului Junimea” ºi prin conducerea mai vechii societãþi
de cântãri „Doina”, care întruneau participanþi din lumea elitelor locale. Mai puþin sunt cunoscute calitãþile literare personale
împlinite în piese de teatru cât ºi într-un volum voluminos roman, toate rãmase în faza de manuscris, deoarece cea mai mare
parte a acestor încercãri, destul de izbutite, sunt realizate în
ultima perioadã a vieþii sale în condiþii improprii pentru a vedea
lumina tiparului, mai ales cã tematica ºi conþinutul acestora nu
erau conforme cu opþiunile ideologice ale vremii. Încercãrile de
dramaturgie cu subiecte istorice s-au finalizat în dramele „Diavolul” ºi „Mavida”, precum ºi în tragedia „Decebal”. De asemenea,
romanul „Nepoþii lui Pilat” cu subtitlul „Cei doi centurioni
Cornelius ºi Petronius” (în trei volume manuscrise) are tot o
tematicã istoricã, fiind inspirat de evenimentele ce au marcat
începuturile creºtinismului. Fãrã pretenþia unei evaluãri de criticã literarã din perspectiva cunoºtinþelor de literaturã ºi culturã
generalã ºi a gustului literar, putem caracteriza încercãrile de
dramaturgie ca ºi creaþii de valoare medie, încurajatoare pentru
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formaþia unui intelectual ce s-a folosit în preocupãrile sale dominante de limbajul economic mai frust caracterizat prin rigurozitate ºi exactitate. În cazul lui Ioan Iosif surprindem „in nuce” un
literat în formare ºi afirmare, la o vârstã relativ înaintatã, ce
dovedeºte calitãþile unui bun narator, înzestrat cu un deosebit
simþ ºi stil artistic, atractiv, chiar fermecãtor, calitãþi regãsite în
construcþia ºi conceperea romanului amintit. Mai mult, Ioan
Iosif, reuºeºte sã depãºeascã simpla naraþiune de facturã istoricã
ºi de înregistrare sau redare a evenimentelor certe sau ficþionale,
transformând incursiunea în istorie într-un pretext de analizã
psihologicã ºi filozoficã a unor stãri sufleteºti ce caracterizeazã
permanenþele firii umane atunci când se referã la iubire, gelozie,
ambiþie, invidie, orgoliu sau rãzbunare, ce strãbat secolele ºi se
regãsesc deopotrivã în viaþa ºi manifestãrile omului din epoca
anticã dar ºi a indivizilor din epoca modernã. Dacã printr-un
paradox, romanul istoric „Nepoþii lui Pilat” ar fi fost publicat, cu
siguranþã ar fi întrunit aprecierile publicului ºi ale criticii ca o
realizare deosebit de modernã ºi ca o reuºitã în creaþia literarã
naþionalã, la data când a fost terminat, adicã în anii ’50 ai
secolului trecut. Evident cã restricþiile de tip ideologic nu au
permis acest lucru ºi nu ºtim dacã autorul chiar s-a gândit cã
poate va fi publicatã aceastã lucrare, mai curând apreciem cã ea
a fost un exerciþiu de personal pentru a-ºi dovedi capacitatea de
creaþie literarã ºi de meditaþie filozoficã într-o atmosferã de restricþii ºi dogmatism cultural generalizat.
Interesat de istoria localã Ioan Iosif ne-a lãsat tot în manuscris
„Monografia localitãþii Rupea ºi cea a regiunii Braºov”41 cu numeroase referiri inedite la evenimentele istorice propriu-zise dar
ºi cu însemnate contribuþii referitoare la toponimia istoricã localã
ºi creaþiile etnofolclorice din zonã. În aceastã ultimã privinþã,
Ioan Iosif, concepe o lucrare aparte sub titlul „Din credinþa ºi
obiceiurile poporului român din raionul Rupea în perspectiva
originii lor istorice”, lucrare. definitivatã în 1957, rãmasã însã în
manuscris, în care sunt adunate o bunã parte din tezaurul manifestãrilor creaþiilor populare cunoscute, culese ºi comentate de
cãtre autor.
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În concluzie, putem sã afirmãm, fãrã dubii ºi exagerare, cã
economistul Ioan Iosif s-a remarcat prin creaþii ºtiinþifice pluridisciplinare deosebite în domeniul financiar bancar, ºi a împlinit în
subsidiar o activitate cultural-literarã apreciabilã, prezentândune efigia unui intelectual de marcã ce a depãºit aria preocupãrilor provinciale, lucrãrile sale impunându-l ca un specialist de
rarã valoare, care a avut însã neºansa sã-i fie mai puþin cunoscutã opera editã, cu atât mai mult cea rãmasã în manuscrise.
Rãmâne ca ºi prin aceastã comunicare sã lansãm un semnal
asupra necesitãþii redescoperirii însemnatei opere ºi activitãþi a
lui Ioan Iosif, care a avut pânã acum destinul ingrat de a fi intrat
într-un nemeritat con de umbrã ºi sã sperãm, sã-l scoatem din
aceastã nefireascã uitare prin redeschiderea dezbaterii asupra
operei sale ºi integrãrii, fireºti, în istoria gândirii economice naþionale, sã resensibilizãm pe cei interesaþi spre reeditarea ºi editarea
unei pãrþi însemnate din valoroasele sale manuscrise, pentru a
realiza imaginea cât mai completã a unui intelectual de prestigiu
ce face cinste patrimoniului culturii naþionale.

NOTE
01. ***Minerva. Enciclopedia românã, Cluj, 1930, p. 565
02. *** Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea, Bucureºti, 1940, p. 442.
03. Delia Socol, Fondul personal Ioan Iosif, în, Din istoria arhivelor ardelene. 75
de ani de la înfiinþarea arhivelor statului Cluj, coordonatori Ioan Drãgan,
Ioan Dordea, Cluj-Napoca, 1995, p. 230–235.
04. Arhivele Naþionale. Direcþia judeþeanã Cluj-Napoca, Fondul personal Ioan
Iosif, I/23, f. 1–3. Pretenþiile financiare exagerate de arendare pe fondul
unor recolte slabe au dus aproape la ruinarea economicã a familiei sale;
obligatã sã-ºi vândã pentru achitarea datoriilor o parte din proprietãþi.
05. Ioan Cavaler de Puºcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române,
Sibiu, 1895, partea I, p. 123 ºi partea II-a, p. 167.
06. Din 1914 aceastã cooperativã de credit se transformã într-o veritabilã
unitate bancarã care îºi sporeºte chiar în anii rãzboiului capacitatea
financiarã. Dupã 1919 sediul sãu central se va muta la Braºov, devenind una dintre bãncile româneºti provinciale însemnate. Din 1920 Ioan
Iosif va ocupa funcþia de director general al bãncii „Cetatea” din Braºov.
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07. Momentele dramatice trãite în aceastã perioadã vor face obiectul unor
succinte ºi expresive pagini memorialistice rãmase în manuscris. vezi
A.N.D.J.N.C. Fondul personal Ioan Iosif, IV/45, 1915–1916.
08. A.N.D.J.N.C. Fondul personal Ioan Iosif, I/22, 1956–1968.
09. Cornel Sigmirean, Istoria intelectualitãþii româneºti din Transilvania ºi Banat în epoca modernã, Presa universitarã clujeanã, Cluj-Napoca, 2000, p.
687.
10. A.N.D.J.N.C. Fondul personal Ioan Iosif, IV/45, ºi IV/46, „Memorii”
11. Paris, Les Presses moderne, 1936, 182 p.
12. A.N.D.J.N.C. Fondul personal Ioan Iosif, II/27, 1953–1959.
13. Ibidem, IV/47, f. 1–8.
14. Ibidem, IV/47, f. 1–3
15. Ibidem, IV/47, f. 7–8
16. Ioan Iosif, Socialismul ºi ordinea economicã socialã actualã, Sibiu, 1919, p.
10–16; 18–24.
17. Ibidem, p. 34.
18. Ioan Iosif, Politica economicã a României întregite, Tipografia „Cetatea”,
Cohalm (Rupea), 1920, p. 5–6.
19. Ibidem, p. 14, 19.
20. Ibidem, p. 15.
21. Ibidem, p. 10–11, 21.
22. Ibidem, p. 24.
23. Ibidem, p. 30–31.
24. Ibidem, p. 40–42, 43–45.
25. Victor Slãvescu, Istoricul Bãncii Naþionale a României (1880–1924), Bucureºti, 1925; Idem, Contribuþii la problema reorganizãrii creditului în România, vol. I ºi II, Bucureºti, 1938.
26. C.N. Angelescu, Politica monetarã a României, Bucureºti, 1929.
27. Ghe. M. Dobrovici, Evoluþia economicã ºi financiarã a României 1934–1943,
Bucureºti, 1944.
28. Ioan Loghin, Marile bãnci comerciale româneºti, 1920-1929, Bucureºti, 1930.
29. A.N.D.J.N.C. Fondul personal Ioan Iosif, V/60. Manuscrisul nu este datat
însã prin prisma conþinutului perioadei analizate privind evoluþia regimului monetar român de la 1867 pânã în fazele ce preced stabilizarea
monetarã, ne îndreptãþesc sã apreciem anul definitivãrii lucrãrii cel mai
târziu în 1929.
30. Teza a fost susþinutã în 18 mai 1936, pentru care a primit titlul de doctor
în drept comercial.
31. Jean Iosif, Le problème de la responsabilité pénale des Institutions de crédit en
Roumanie et la crise économique d’après guerre, Les Presses moderne, Paris,
1936, p. 7–38.
32. Ibidem, p. 39–71.
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33. Ibidem, p. 72–97.
34. Ibidem, p. 98–160.
35. Manuscrisul de 219 pagini dactilografiat se constituie într-o primã variantã a lucrãrii definitive trimisã ºi tipãritã la Paris, al cãrui conþinut este
mai bogat ºi mai extins ca paginaþie.
36. Ioan Iosif, La stabilisation du change roumain, Paris, 1939, p. 73–136.
37. Ibidem, p. 137–199.
38. Ibidem, p. 201–322.
39. Ibidem, p. 323–381.
40. Al. Halunga, Ioan Iosif, Studiul economic al þãrii din punct de vedere al
producþiei ºi transporturilor, manual pentru clasa III-a cursurilor comerciale serale a ªcolilor elementare de comerþ, ediþia I-a, Cluj, 1935, p. 95.
41.A.N.D.J.N.C. Fondul personal Ioan Iosif, V/57a, 1957.
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Gabriel Moisa

Iulian Cune. Un bihorean
ºi opþiunile sale central europene
Începând cu cea de-a doua jumãtate a secolului al XIX-lea
foarte mulþi români ardeleni au luat drumul lumii noi – America
– fie în cãutarea unui trai mai bun, fie pur ºi simplu mânaþi de
spiritul de aventurã. Mulþi nu s-au putut acomoda însã noului stil
de viaþã. Aceºtia s-au întors acasã dupã perioade mai lungi sau
mai scurte petrecute acolo. Alþii însã au rãmas pe loc devenind
cetãþeni americani, unii ajungând chiar la demnitãþi importante
în structurile politice, administrative ºi militare ale Stetelor Unite
ale Americii.
Cei mai mulþi dintre emigranþi erau, firesc dealtfel, agricultori1.
Tocmai aceastã îndeletnicire au încercat sã facã ºi în America. În
cazul acestora reuºita a fost absolut limitatã. Între cei plecaþi
regãsim însã ºi categorii sociale mai norocoase: meseriaºi, comercianþi sau liber profesioniºti, ale cãror posibilitãþi de exprimare
mai variate erau mult mai adecvate stilului de viaþã american2.
A existat o categorie de transilvãneni, nu foarte mare însã, care
au avut un succes deosebit în tentativa lor americanã. Este vorba
în primul rând de militari. Reuºitele lor se leagã în primul rând de
contextul pe care l-au gãsit acolo, anume tensiunile politice ºi
militare dintre nordul unionist ºi sudul secesionist, fundal pe care
a avut loc în deceniul ºapte al secolului al XIX-lea rãzboiul de
secesiune. Acesta a scos în evidenþã talentul unora dintre ardelenii intraþi în vâltoarea conflictului, ceea ce i-a ajutat sã acceadã
rapid în ierarhia socialã americanã, una care era în reaºezare în
epoca despre care vorbim. Poate cel mai cunoscut personaj din
aceastã categorie, pornit din cadrul blocului românesc din Imperiul Habsburgic (Austro-Ungar), a fost incontestabil giulanul
George Pomuþ3. Ajuns în Statele Unite ale Americii, acesta a
urmat o carierã militarã impresionantã. Ulterior a intrat în diplomaþia americanã, ajungând, începând cu anul 1866, consul al
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Statelor Unite la Sankt Petersburg, capitala Imperiului Þarist,
ulterior fiind ridicat la rangul de ambasador. Acolo a ºi încetat
din viaþã în anul 18824.
Aceleiaºi categorii i-a aparþinut ºi beiuºeanul Iulian Cune. Fãrã
a se intersecta în America, cu toate cã au fost contemporani pe
continentul american, destinele celor doi sunt surprinzãtor de
apropiate. Participant, asemeni lui George Pomuþ, la evenimentele paºoptiste din Imperiul Habsburgic, acesta a fost nevoit sã ia
drumul exilului dupã înfrângerea revoluþiei ajungând în 18525,
dupã un periplu îndelungat, tocmai în Statele Unite ale Americii,
aproximativ în aceeaºi perioadã cu George Pomuþ. Vreme de 8
ani de zile nu cunoaºtem nimic despre parcursul american al lui
Iulian Cune. Prin 1860 îl gãsim angrenat activ în tabãra aboliþioniºtilor în cadrul rãzboiului de secesiune, unde s-a remarcat în
mod deosebit. La terminarea conflictului s-a stabilit la Chicago
unde a devenit un om de afaceri de mare succes, ajungând unul
dintre cei mai bogaþi locuitori ai oraºului.
Date biografice
Datele biografice de care dispunem nu sunt dintre cele mai
bogate. Totuºi, cele de acestea scot în evidenþã apetitul pentru
aventurã al acestuia. Iulian Cune s-a nãscut în oraºul Beiuº din
comitatul Bihor în anul 1831. Primii ani de viaþã s-au desfãºurat
în tiparele unui beiuºean obiºnuit, nimic nelãsând sã întrevadã
viitorul extrem de aventuros al tânãrului. Pânã la vârsta de 16
ani a urmat ºcoala normalã din Beiuº unde a avut dasacãli iluºtrii
precum Ioan Bolcaº ºi Vasile Damºa. Cum în timpul revoluþiei de
la 1848–1849 ºcolile beiuºene ºi-au închis porþile, Iulian Cune a
renunþat la ºcoalã ºi s-a angrenat în vîltoarea evenimentelor. La
Beiuº s-a instalat pentru o vreme Comandamentul general revoluþionar ºi Curtea marþialã. ªcolile din oraºul Beiuº ºi-au reluat
activitatea abia în anul ºcolar 1849-1850. Din acest moment,
destinul a devenit foarte generos cu Iulian Cune purtându-l mai
bine de ºase decenii prin întreaga lume, de la Beiuº la Budapesta,
iar de aici în Turcia, Siria, Egipt, Anglia ºi Statele Unite ale
Americii6.
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Fire aventurierã, în contextul revoluþionar paºoptist Iulian Cune
a plecat de acasã ºi s-a înrolat în armata revoluþionarã condusã
de Lajos Kossuth. Dupã numai câteva luni acesta este avansat la
gradul de locotenent7. Nu peste mult timp îl gãsim pe Iulian Cune
în imediata apropiere a generalului polonez Joszef Bem, alãturi
de care participã la luptele purtate în arealul transilvãnean,
inclusiv la bãtãlia de la ªiria din august 18498. Moartea generalului Bem în 1850, de care a devenit foarte ataºat, l-a afectat foarte
mult, fiind una dintre cauzele care l-au determinat sã pãrãseascã
locurile natale.
Înfrângerea armatelor revoluþionare la ªiria a generat o întorsãturã aparent nefericitã în viaþa lui Iulian Cune. Acesta a fost
nevoit sã i-a calea pribegiei, asemeni multor revoluþionari din
Imperiul Habsburgic, urmându-l îndeaproape pe liderul revoluþionar maghiar Lajos Kossuth, cu care ajunsese în relaþii foarte
apropiate, dupã cum consemneazã presa orãdeanã de la începutul secolului al XX-lea9. Conform documentelor existente în arhivele orãdene, prin 1852 îi gãsim refugiaþi împreunã în Imperiul
Otoman10, pentru ca de aici sã i-a drumul Siriei, prin Alep ºi
Damasc, dupã care ajung în Egipt, la Alexandria. Dupã o scurtã
ºedere în acest oraº s-a îmbarcat pe un vapor, alãturi de alþi
revoluþionari, luând drumul Angliei. Nici acolo nu a rãmas foarte
mult întrucât nu peste multã vreme îl regãsim în America angrenat în rãzboiul de secesiune, înrolat în armata nordistã a lui
Abraham Lincoln, alãturi de alþi foºti combatanþi paºoptiºti, pe
care i-a ºi condus dealtfel, având gradul militar cel mai mare11.
Priceperea beiuºeanului Iulian Cune în mânuirea armei ºi actele de vitejie de care a dat dovadã au ajuns sã fie cunoscute de
conducãtorii armatei nordiste, context în care la cunoscut pe
însuºi Abraham Lincoln. Ca urmare a determinãrii sale pe câmpurile de bãtãlie, Iulian Cune a fost avansat la gradul de maior12.
Dupã terminarea rãzboiului de secesiune, Iulian Cune a avut o
tentativã de întoarcere în Beiuºul natal. În anul 1869 îl regãsim în
Beiuº cãutându-ºi rudele, însã fãrã succes deoarece apropiaþii sãi
plecaserã din oraº în România13. Dupã o scurtã ºedere în oraº,
probabil din cauzã cã nu ºi-a gãsit pãrinþii, renunþã la a se stabili
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aici ºi pleacã din nou spre America. Ajuns la Paris, a fost martor
ocular la cãderea regimului lui Napoleon al III-lea. Conform
informaþiilor documentare la Paris l-a cunoscut, prin intermediul
generalului german Sheridan cu care se cunoºtea din Statele
Unite ale Americii, pe cancelarul german Otto von Bismarck14.
Ajuns din nou în Statele Unite ale Americii, Iulian Cune s-a
stabilit definitiv la Chicago unde a intrat în lumea afacerilor,
devenind un important comerciant al locului. În câteva decenii a
ajuns unul dintre cei mai bogaþi locuitori ai oraºului15. Faima
acestuia a trecut în scurt timp Oceanul Atlantic, astfel cã despre
isprãvile acestuia au aflat ºi locuitorii oraºului Beiuº, din mijlocul
cãrora a plecat câteva decenii mai devreme. La începutul secolului al XX-lea, despre Iulian Cune, un „milionar la Chicago din
Beiuº”16 vorbea deja ºi presa orãdeanã.
În 1912, la vârsta de 81 de ani, Iulian Cune a încetat din viaþã
în Chicago, lãsând în urmã o avere considerabilã ºi o afacere
prosperã.17

NOTE
01. Petru Ardelean, Aspecte ale emigraþiei româneºti în Statele Unite ale Americii
de la începutul secolului al XX-lea, reflectate în corespondenþa unui emigrant
cu familia, în Crisia, 2010, p. 243–249.
02. Ibidem, p. 244.
03. Maria Berényi, Dezvelirea bustului lui Gheorghe Pomuþ la Giula, în Lumina,
2007, p. 28–32.
04. Sever Dumitraºcu, Românii de peste hotare, Editura Universitãþii din Oradea, Oradea, 1994, p. 40.
05. Arhivele Naþionale – Serviciul Judeþean Bihor. fond Pretura Plãºii Vaºcãu,
dosar 1, f. 61–62 (în continuare A.N.-S.J.Bh).
06. Ibidem, f. 62.
07. Ibidem.
08. George Bariþ, Pãrþi alese din istoria Transilvaniei. Pe 200 de ani în urmã, vol.
II, Braºov, 1994, p. 399–400.
09. Szabadság, 4 februarie 1912, p. 5.
10. A.N.-S.J.Bh, fond. cit., f. 61.
11. Szabadság, 4 februarie 1912, p. 5.
12. A.N.-S.J.Bh, fond. cit., f. 61.
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Tibor Hergyán

Momentul estetic ºi momentul fizic
– Garabet Ibrãileanu –
În cazul unor prozatori cu veleitãþi teoretice ºi cu o solidã
activitate de criticã literarã ar fi de aºteptat ca scrisul sã fie
condiþionat de o prealabilã conturare a principiilor de care se lasã
apoi condus. Înclinaþia este mare de a vedea ºi la Ibrãileanu, în
singurul sãu roman, o manifestare a concepþiilor criticului despre
literaturã în general ºi despre roman în special. La o mai atentã
lecturã însã se vede cã, aºa cum la Camil Petrescu nu atât Noua
structurã… a definit proza autorului în cele mai profunde straturi, ci doar în privinþa folosirii unor procedee retorice mai noi,
nici ele respectate absolut, tot aºa ºi la Ibrãileanu Creaþie ºi analizã
se dovedeºte o scriere de referinþã, dar, fizionomia romanului
împrumutã mai mult structura psihologicã a autorului/naratorului decât a concepþiilor sale estetice, iar efortul scriitorului se
concentreazã asupra utilizãrii unor procedee stilistice adecvate
disimulãrii suportului psihologic dat. Criticul dispus prin profesie (ºi prin psihologie) mai mult creaþiei, dupã o ascezã ºi o
refulare a confesiunii, se „rãzbunã” printr-o capodoperã-analizã.
Un roman atât de mult esenþializat, încât Ibrãileanu era nevoit sã
naturalizeze discursul pentru a-i dizolva concentratul. Motive ºi
idei din Privind viaþa aici trãiesc, iar cele din Amintiri din copilãrie
ºi adolescenþã se ridicã la un sens metafizic printr-o dublã transfigurare, cãci realiile tinereþii au trecut deja, din cauza împrejurãrilor cunoscute, printr-o fazã de abstractizare, de „i-realizare”,
iar romanul devine terenul raporturilor relativizante ale unor
entitãþi deja despãrþite de real.
Adela este o tentativã eroicã de a re-construi (nu în sensul
evocãrii) ºi structura realitatea prin ficþiune, dar încercând la tot
pasul a-i submina impresia de literaturã – este unul dintre multele motive pentru care Emil Codrescu recurge la jurnal, ºi încã la
unul „dezinteresat” : literatura se practicã aici negându-se. Sa-
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voarea romanului – o bijuterie a literaturii române din toate
timpurile – provine nu atât din conþinutul sãu psihologic, ci mai
mult din psihologia disimulãrii ; nu sentimentele lui Codrescu sunt
interesante, ci efortul sãu de a le anula complicându-le. ªi asta
þine în primul rând de psihologie, nu de artã. Naratorul,
înspãimântându-se de propria sa capacitate analiticã, de atenþia
excesivã acordatã faptului infim dar cu posibile semnificaþii sufleteºti, neutralizeazã o parte a presupunerilor sau a concluziilor
prin altele noi, de regulã contradictorii. O deficienþã de existenþã
din trecutul sãu, manifestatã printr-o insuficientã raportare la
real sau printr-o neîmplinitã sesizare a lui transmisã de cãtre
autor naratorului, îl face pe acesta din urmã sã creeze printr-o
activitate mentalã acutã o realitate mai concentratã a prezentului, conºtientizatã permanent. Cum Ibrãileanu pierde în tinereþe
inconºtient realitatea, „îmbogãþindu”-i-se viaþa cu un trecut vag,
Codrescu o recupereazã printr-o existenþã conºtientizatã la maximum ºi printr-o corecþie esteticã compensatorie. Minimumul
realului din trecut invocã maximumul realului din prezent. Iatã
cã înainte de a fi o analizã, romanul Adela este o „creaþie”. Prin
urmare, capitolele romanului, cele dedicate exclusiv prezentului
din staþiunea Bãlþãteºti, unde doctorul ºi tânãra femeie îºi consumã ultimele lor întâlniri, sunt marcate de voinþa exploatãrii exhaustive a timpului. Efemerul staþiunii trebuie sã concureze cu
trecutul ºi sã acopere viitorul – acesta este sensul confesiunii
pentru Codrescu.
Dar pentru a exploata pânã la limitã ultima lor întâlnire, cea
decisivã, cãci Adela s-a maturizat între timp, Codrescu e nevoit
sã punã la cale o cât mai disciplinatã atitudine faþã de femeia pe
care – deºi neîntâlnitã încã în Bãlþãteºti la începutul romanului –
o iubeºte obsesiv fãrã sã-ºi fi clarificat sentimentele pentru luarea
unei iniþiative decisive, simplificând astfel lucrurile. Decât poziþia
ezitantã, una fermã ar fi fost mult mai simplã, dar firea structural
nehotãrâtã ºi fricoasã îl obligã pe doctorul Codrescu la o dureroasã manipulare a propriei sale psihologii. Cele trei volume pe care
le ia cu sine în staþiune – „biblioteca mea estivalã”1 – sunt complet suficiente, chiar ºi prea multe pentru naratorul dispus la
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imaginaþie. Dacã cataloagele îi servesc „pentru momentele de
lirism intelectual”2, dicþionarul e bun „pentru momente cînd
spiritul vrea sã ia contact mai concret cu lumea realitãþilor în
sine”3. De fapt, este indiferent ce citeºte Codrescu, literaturã sau
pagini dintr-un dicþionar, boala sa geneticã, o activitate imaginarã obsesivã, funcþioneazã mereu. Al treilea volum, al lui Diogene
Laerþius vine sã cenzureze intenþionat potenþialul de imaginar
din primele douã. Nu întâmplãtor Codrescu rãsfoieºte paginile
despre Epicur ale lui Laerþius : „Ataraxie. „Apatie”… Frica de
acþiune…”4, noþiuni care pot corecta elanul imaginar al doctorului. Ne reþine aici atenþia completa cunoaºtere de sine a naratorului care, conºtient de propriile sale slãbiciuni native, cautã totuºi
instrumentele remedierii, chiar dacã o face cu prea puþin succes;
Codrescu trece foarte repede de la termenii dicþionarului la imaginar : „Nu mai e dicþionar. E un roman în notaþii sugestive”5.
Simplificând lucrurile, am putea afirma cã doctorul trece la „roman” de la orice pretext livresc ; dincolo de lucruri ºi cãrþi se
ascund imagini cu femei (Eliza în titlul unui volum de poezii,
Adela în numele proprii din dicþionarul estival6), „romane” adicã. Pentru a-ºi frâna „vocaþia” de romancier, Codrescu recurge
la convenþia jurnalului, care echivaleazã aici cu o formulã voluntar antiromanescã. Astfel jurnalul devine ºi formulã literarã, ºi
terapie psihologicã împotriva maladiei fanteziste a eroului. Mergând ºi mai departe, putem susþine cã avem de-a face cu
devitalizarea literaturii înspre notaþii de jurnal, devitalizare necesarã ºi inevitabilã pentru naratorul care alterneazã între realitãþi
ºi iluzii, fãrã sã se identifice niciodatã cu unul dintre termeni :
„Peste câteva zile singur, prin munþi, sau (mai liric), prin munþii
tinereþii”7 (s. n.). Prin subliniere am ilustrat ezitarea naratorului
între discursul impersonal ºi cel personal, între stilul jurnalului ºi
cel al romanului. „Teroarea de rãspundere”8 se manifestã aºadar
ºi la nivel stilistic, nu doar la cel existenþial, producând astfel o
coerenþã extraordinarã între psihologie ºi expresie.
Un alt procedeu de a justifica apriori renunþarea la orice tentativã de acþiune ºi rãspundere faþã de Adela – tânãra femeie n-a
apãrut încã pe scenã – este cosmicizarea spaþiului ºi a timpului,
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relativizând prin minimalizarea fiinþei umane aportul individual
la misterele lumii. Munþii tinereþii sunt colosali, „încremeniþi în
gloria infinitului”9, paralizând voinþa, iar naratorul îºi aminteºte
(sau viseazã) imagini din „preistoria”10 vieþii, stând „într-o trãsurã micã”11 (s. n.). Biografia naratorului se compune din realitãþi
metafizice ºi din imagini ireale, vagi – elemente neasimilabile
unui program existenþial realist. Mama naratorului, moartã la o
vârstã prea tânãrã, se transformã într-o imagine arbitrarã, reconstituitã mai mult prin imaginaþie decât prin amintire, încât sentimentele eroului faþã de mamã sunt doar „ipoteze afective”12 sau
„nostalgii de amor pentru o fatã frumoasã, moartã demult”13.
Reþinem aici nu atât prevestirea imaginii Adelei prin evocarea
siluetei mamei, asemãnãtoare cu a Adelei, ci faptul cã în tinereþe
doctorul nu avusese prilejul unui raport afectiv real ºi conºtient,
întipãrit în suflet ca un posibil model de afecþiune sau punct de
reper psihologic. Trecutul lui Codrescu este în toate privinþele decontextualizat de realitate, „reconstruit” ulterior din imagini, sau
echivaleazã cu proiecþia lor într-o temporalitate indecisã.
Neobiºnuit cu realitatea, înclinat spre transfigurare, nepregãtit
adicã pentru a o întâmpina pe Adela, reala, Codrescu o întâlneºte „întâmplãtor” ºi – cu toate cã n-o vãzuse de trei ani – „aflã” cã
ea în acest rãstimp s-a cãsãtorit ºi a divorþat. Naratorul afiºând
dezinteres, se dovedeºte bine informat. Cei trei ani decisivi în
evoluþia spre femeie a Adelei – rãstimp în care doctorul evita s-o
vadã – sunt reduºi în jurnal la nu mai mult de douã fraze scurte,
telegrafic ºi neutru formulate : diminuarea textului anuleazã responsabilitatea. De menþionat aici cã în pãrþile romanului în care
angajarea sentimentalã a lui Codrescu ar fi la locul ei, sau unde
responsabilitatea lui în desfãºurarea relaþiei este indiscutabilã,
relatarea devine scurtã, impersonalã, sau se transformã într-o
cazuisticã extrem de transparentã ; sunt paginile de „jurnal”, iar
când momentele relatate nu implicã nici o mizã pentru Codrescu,
nici un pericol de afirmare, atunci textul se transformã în „roman”. Nu fragmentarea discursului este aºadar interesantã aici,
ci alternanarea celor douã discursuri, cel jurnalier cu cel romanesc. Altfel formulat, scenele „delicate” se transformã în jurnal,
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cele „gratuite” în roman. Dar nu numai la nivelul macro-textual
se observã eclipsarea, ci ºi la cel micro : frazele din „jurnal” sunt
scurte, parcã formulate doar pentru a sprijini o minimã logicã a
naraþiunii, în schimb cele din „roman” sunt lungi, pline de verbe
(pe când în cele din „jurnal” verbele lipsesc sau sunt substantivizate). În apropierea Adelei, predicatele cad, iar Codrescu rãmâne intact. Cum doctorul este conºtient de inhibiþia sa faþã de
acþiune sau ºi numai faþã de atitudini univoce, el încearcã, tot
conºtient, prin „poetica” eclipsãrii, sã-ºi mascheze slãbiciunile ºi
sã transfere responsabilitãþile, lãsându-se „întrerupt” de legile
jurnalului ºi „supus” canoanelor literaturii. Mimând o spontaneitate a scriiturii, autorul de jurnal mai intercaleazã în caiet fragmente din romanul trecutului sau câte o poveste despre personajele, puþine câte sunt, din staþiune. Procedeul l-am putea numi
amestecul voluntar al discursurilor, procedeu care va reveni ºi în
cazuistica doctorului prin alãturarea motivelor adevãrate cu cele
false, producând o serie de rãspunsuri posibile la comportamentul sãu rezervat, fãrã nominalizarea celui esenþial. Cauzele adevãrate ale frustrãrii faþã de Adela – o mesagerã a realitãþii – se
ascund în umbra celor artificiale.
Psihologia lui Codrescu fiind extrem de complicatã, cititorul
poate intra foarte uºor în plasa explicaþiunilor afiºate de doctor
prin invocarea de cãtre acesta a unor argumente bune pentru
toatã lumea, ca niºte locuri comune, el însã ascunzându-se în
deliciile sale „unice”, parcã retras în al doilea plan al textului,
primul fiind oferit lectorului. Doctorul se trãdeazã însã nu prin
cele spuse, ci mai degrabã prin organizarea textului. Dar ºi aici se
descurcã de minune, producând în acelaºi timp o poeticã a
disimulãrii ºi o disimulare a poeticii. De pildã, pasajele ce evocã
trecutul prieteniei dintre Adela ºi Codrescu pânã la vârsta de
cincisprezece ani a femeii, vor sã întregeascã jurnalul înspre
roman (aici recunoaºtem o motivaþie poeticã), în esenþã însã
doctorul îºi recupereazã prin scris dreptul la continuarea prieteniei suspendatã de el însuºi : „povestea” devine tributul care
trebuie plãtit pentru comportamentul sãu „infidel”. Naratorul
sugereazã nenumãrate motive pentru fiecare gest de intimitate,
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precum ºi pentru cele de relativã rãcealã, producând o abundenþã a argumentelor, pe care le opacizeazã apoi ºi mai mult prin
procedee stilistice extrem de variate : folosirea noþiunilor cu sens
dublu, lungirea ori prescurtarea relatãrilor, folosirea nemotivatã
a conjuncþiei dar – cãci opoziþia dintre pãrþile „legate” astfel este
de fapt falsã ; sensul conjucþiei este, mai degrabã, de a scãpa prin
introducerea noilor raþiuni de fragmentele cu semnificaþii incomode etc.
Comportamentul ambiguu al lui Codrescu este structural ºi se
manifestã ºi pe plan existenþial, ºi pe plan stilistic, asigurându-i
temporar un joc liber cu logica ºi cu Adela, dar tânãra femeie
fiind supusã devenirii – „Frumuseþea ei creºte cu fatalitatea evoluþiilor naturale”14 –, sfârºitul relaþiei se prevesteºte încã de la
prima vârstã a prieteniei. Degeaba joacã „omul fãrã surori ºi
mamã” 15 rolul de tãtic sau mai târziu pe cel de maestru,
concentrându-ºi „asupra fetiþei blonde toate posibilitãþile de afecþiune”16, educaþia doctorului, nici nu se putea altfel, se încurcã
iarãºi în ambiguitate, cãci pe de o parte reuºeºte s-o familiarizeze
pe Adela cu prietenia sa, s-o iniþieze „pe viu, în ºtiinþele naturii”17, chiar s-o facã sã îl aºtepte, pe de altã parte în momentele
decisive o dezamãgeºte. Impresia pe care o lasã doctorul ia uneori forma nesinceritãþii : când era aºteptat la Bãlþãteºti de Adela,
mai mãriºoarã, gãseºte cauze false : „viaþa m-a îndepãrtat de
unica mea prietenã”18, dar când Adela e departe, el trece la
„roman” : „Ce scrisori lungi i-am scris din strãinãtate !”19 (s. n.).
Timpul inofensiv este prelungit, cel „ofensiv” prescurtat sau anulat. Adevãrat cã lipsa sinceritãþii se corecteazã, Codrescu fiind o
fire onestã, chiar dacã fricoasã. Ne lãmureºte, astfel, asupra
motivelor adevãrate ale blocajului pe care de fapt el însuºi ºi le
consolideazã : „era neputinþa de a trece de la o stare la alta”20. O
altã formã a ambiguitãþii se prezintã în felul cum doctorul reuºeºte educaþia Adelei, dar nu ºi pe a lui însuºi : „posibilitãþile de
afecþiuni familiale” nu sunt deloc exploatate ; verile întregi în
jurul copilei ºi apoi în jurul adolescentei nu îi sunt suficiente
pentru a se familiariza cu realitatea raporturilor familiale ; ba
chiar Codrescu este cel care o scoate pe fetiþã, ºi la propriu, ºi la
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figurat, din contextul real al familiei ºi-i oferã iluzia sentimentelor
sau literatura lor ; înainte poveºti, apoi lecturi romaneºti. Omul
lipsit de copilãrie fericitã adevãratã, transfigureazã realul,
refuzându-l : Adela va deveni mai târziu victima acestei viziuni
scindate a lui Codrescu, o femeie „compusã” din douã identitãþi
– una realã ºi una abstractã. Acesta este complexul lui Codrescu,
complexul realului, incapacitatea sa de a se familiariza cu datul
concret. Imediat (!) dupã o vacanþã plinã de bucuriile prieteniei
(Adela avea cincisprezece ani), „maestrul” converteºte realul în
imaginaþie ºi vis : „mi-a rãmas în amintire ca o splendidã viziune
de artã sau vis”21. Codrescu acceptã doar una dintre „identitãþile” Adelei, iar corecþia realului înspre estetic, cu toatã morala
frumosului, se transformã, totuºi, în trãdarea celeilalte identitãþi,
reale, a femeii.
Definitorie pentru întreg romanul este o atitudine de du-tevino a naratorului faþã de realitate, dar ºi faþã de imaginaþie – nici
unul dintre cei doi termeni nu îl satisfac pe deplin ; frica apare
însã nu doar faþã de realitatea completã, ci ºi faþã de imaginarul
absolut. Doctorul nu gãseºte ºi nu vrea sã gãseascã echilibrul
între cele douã obsesii ale sale, ºi cultivã un acrobatism al suspansului. În plinã trãire imaginarã râvneºte realul, în apropierea
realului îl transfigureazã repede în imaginar : „…Luna transfigureazã totul”22 (prin subliniere ilustrãm una dintre abilitãþile doctorului, ºtiinþa de a transfera responsabilitatea). Construcþia romanului, cum am mai spus, se „supune” unui mecanism al
disculpãrii ºi al justificãrii. Faþã de capitolele dominante, dedicate
prezentului din sãtuleþul „climateric”, Adelei „cu umeri largi”
adicã, cele secundare – în mare parte cu caracter evocativ – vin
sã „explice” anticipativ ezitãrile de mai târziu ale lui Codrescu,
producând impresia unei „evoluþii” naturale spre renunþare.
Critica romanului a exagerat mult importanþa portretului pe care
naratorul îl face retrospectiv mamei sale moarte prea timpuriu,
explicând frustrãrile doctorului faþã de Adela chiar cu un complex oedipian23, tânãra femeie invocând imaginea mamei ºi astfel
paralizând voinþa „seducãtorului”. Credem însã cã acest pasaj
evocativ este introdus la începutul romanului pentru a cuceri –
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prin sentimentul compãtimirii – înþelegerea cititorului ºi pentru a
motiva „facultatea” imaginarã a naratorului traumatizat de accidentul biografic. Astfel doctorul s-a ºi disculpat deja pentru
graba cu care plaseazã în trecut orice eveniment trãit în prezent –
moartea mamei este un atu care poate explica orice. Tot „întâmplãtor” (frecvenþa în text a cuvântului indicã contrasensul lui),
într-un alt pasaj, tot din prima parte a romanului, ºi - fapt încã
mai important - , tot înainte de a o întâlni pe Adela, naratorul îºi
„aminteºte” (aici ghilimelele sunt necesare) de alte scene din
copilãrie : „Eram copil ? Eram cu tata ? Sînt imaginile unor realitãþi ? Sînt imagini din vis ?”24. De remarcat aici voluptuoasa
durere cu care naratorul priveºte realitãþile trecutului ; exact
aceeaºi „nostalgie” o va manifesta ºi faþã de tânãra femeie care îl
aºteaptã pentru o ultimã confruntare cu ceea ce ea reprezintã : o
„teribilã prezenþã” (!). Înainte de a întâmpina realitãþile „teribile”, Codrescu se anesteziazã cu imaginarul, interpunând între el
ºi datul concret reflexul vizual al acestuia.
Înainte de a vedea cum trece doctorul dupã refuzul realului la
refuzul imaginarului, meritã sã-l surprindem în extrem de inspiratele ºi rafinatele sale cazuistici exprimate indirect, doar prin
intercalarea paginilor retrospective între paginile de jurnal dedicate prezentului. La nici un romancier discutat pânã acum (dar
nici mai târziu) nu întâmpinãm atâta ingeniozitate de organizare
a capitolelor ca la Ibrãileanu : textul comunicã nu doar prin
conþinutul ºi mesajul sãu propriu-zis, ci ºi prin raportul dintre
capitole. Dupã primele întâlniri cu Adela, consemnate în acelaºi
ton neutru, rezervat, Codrescu refuzã (cu cât masochism !) s-o
însoþeascã la Piatra, deºi se aflã la prima lui ocazie de a scoate
relaþia din „crizã” ºi a încerca disculparea. Doctorul, însã, în loc
sã se foloseascã de prilej, alege sã ne povesteascã experienþele sale
amoroase, „concludente”, din trecut. Pasajul este hotãrâtor, cãci
ascunde motivul adevãrat al frustrãrii lui Codrescu, deºi impresia pe care doctorul vrea s-o insinueze este lipsa succesului sãu în
dragoste sau, altfel spus, sãrãcia vieþii sale sentimentale, predestinatã eºecului. Critica literarã s-a fixat ºi ea în aceastã presupunere, ghicind aici un alt complex sentimental al lui Codrescu, spriji-
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nind celãlalt complex, pe cel oedipian: „Cu douã moarte ºi o
fugitã, în epoca formaþiei, se elaboreazã imaginea iubitei intangibile”25, scrie Paul Georgescu în eseul sãu dedicat scriitorului.
Numai cã nu s-a observat cã aceastã experienþã de fapt este falsã,
absentã, imaginatã ºi ea de cãtre Codrescu tocmai pentru a se
justifica. Ibrãileanu, inspirat ºi temându-se de reflecþiile cititorului privind laºitatea eroului sãu, i-a împrumutat complexe dintrun trecut inexistent ºi închipuit, adicã proiectat dinspre prezent
în trecut. Studiind mai de aproape inventarul amoros al doctorului, ne dãm seama cã „iubitele” lui se împart în douã categorii :
unele sunt nominalizate, altele rãmân anonime ; primele toate
poartã în numele lor numele Adelei, prin trei litere (ela) : Emilica,
Leonora, Eliza, Elvira. Iatã cum o ascunde Codrescu pe Adela ;
nu doar în cuvintele din dicþionar, cum observase Marian
Papahagi, ci ºi în trecutul sãu imaginat. Autorul de jurnal, obsedat de bogãþia inhibitivã a realului, apeleazã la sprijinul imaginarului ! Ceea ce caracterizeazã în esenþã iubitele nominalizate ale
eroului este statutul lor neatins, curat, ideal pânã la modelul
idealitãþii, în schimb cele anonime reprezintã relaþii erotice „împlinite”. Femeile nu intrã aºadar în aceeaºi categorie, cum autorul Polivalenþei necesare o sugera, ci tocmai distincþia ascunsã
dintre ele ascunde adevãratul secret al lui Codrescu.
De asemenea, nu sãrãcia aventurilor sentimentale este concludentã, nici sfârºitul lor, ci faptul cã eroul „a fost” incapabil sã
producã echilibrul între spiritul contemplativ ºi spiritul senzual.
Femeile sunt ori intangibile structural, firi candide, ori exclusiv
carnale sau, cu o expresie a naratorului, femei-femele. Experienþa
se dovedeºte într-adevãr concludentã, dar numai în privinþa
acestei dihotomii a privirii ce aparþine naratorului, nu ºi femeilor.
Codrescu disimuleazã ºi aceastã opoziþie dintre cele douã categorii de iubite cu un principiu cronologic, sugerând trei vârste ale
iubirii : cea romanticã, cea realistã ºi, în final, cea cinicã. Ne
întrebãm atunci, cum de se întoarce, totuºi, lucid fiind, la vârsta
romanticã ? Rãspunsul ipotetic al lui Codrescu nu este deloc
lipsit de raþiune, cãci aceastã funcþie este extrem de dezvoltatã la
el : Adela reprezintã experienþa fatalã, unicã ºi ultimã a eroului,
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de aceea, pânã nu se va consuma, adicã pânã în final, trebuie
ascunsã cu grijã ºi de cititor. Adela, femeia, este miza colosalã a
lui Codrescu : ºansa împãcãrii tulburãtoare a frumosului abstract
cu senzualitatea cea mai concretã, fierbinte ºi imediatã ; ocazie
unicã, irepetabilã : momentul estetic ºi momentul fizic. Codrescu,
înfiorat pânã la paralizie de aceastã ºansã de a trece în domeniul
realului aducând cu sine moºtenirea frumosului abstract, se aflã
în faþa unei mari încercãri : cum sã atingã realul fãrã sã-i compromitã „estetica” ? De abia aici începe romanul ºi dificultãþile
eroului.
Din cauza imposibilitãþii eroice a situaþiei în care se aflã ºi se
vrea Codrescu, întreg romanul este constrâns la ºi pãtruns de o
totalã disimulare, necesitate de care naratorul nu poate scãpa,
fiind obligat sã-ºi ascundã mereu strategia absurdã ºi sã evite
sensuri transparente. Dar, vorba lui Roland Barthes, „totul semnificã neîncetat”, doctorul se trãdeazã prin „gramatica” sa.
Evocându-ºi „epocile” sentimentale, el trece de la confesiunea la
persoana întâi, oarecum neaºteptat ºi ciudat, la discursul la persoana a doua, ºi la un stil telegrafic, tocmai într-un capitol cu
„evenimente” de o potenþialitate româneascã. Autorul de jurnal
mimeazã jurnalul ºi atunci când adecvat s-ar cuveni romanul.
Codrescu evitã discursul la persoana întâi ca sã scape de responsabilitatea raþiunilor necesare confesiunilor – cãci empatia cititorului nu poate fi câºtigatã numai în cazul în care se face înþeles ºi
se explicã. Dar Codrescu vorbeºte lung numai când nu are ce
ascunde, ºi vorbeºte scurt când ascunde mult. Minimalizarea
prin discursul impersonal ºi rezumativ dã impresia de psihologie
calmã ºi de spirit obiectiv ; stãpân pe propria interioritate. Însã
constrângerea la disimulare se manifestã în lupta cu „gramatica” : „ªi, de-a lungul întregii tinereþi, colega de universitate, fina
ºi delicata Elvirã…”26 (s. n.). Folosirea conjuncþiei ºi la începutul
frazei sugereazã un fel de dezinteres faþã de propriul sãu trecut,
inventariat în spirit neutru, însã plasarea adjectivelor articulate
în faþa numelui colegei de facultate se face pentru a putea evita
articularea numelui ei ºi astfel evitând ºi similitudinea muzicalã
cu numele Adelei ; cãci Elvira este ºi ea o Adela (!) virtualã,
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prefigurare târzie, desenul ei schiþat, planul pentru viitor – ºi nu
trecutul : „cu frumuseþea ei abstractã, model schematic pentru
realizãri mai concrete…”27. Decât psihologia naratorului numai
psihologia gramaticii ºi a discursului este mai complicatã.
Prin aceastã retrospectivã imaginarã, Codrescu îºi creazã voluntar, înainte de a o întâmpina pe Adela, un complex care sã-i
serveascã mai târziu de scuze : fire idealistã ºi degustãtor al
frumosului, Codrescu „crede” cã iubirea numai în prima ei fazã
poate fi numitã „amor curat”28, când încã „n-ai fost niciodatã pe
punctul de a muri de pofta celor cîteva kilograme de materie
organicã”29, mai târziu se iubeºte „ºi ceea ce e mai inferior în
ea”30, iar, lucru ºi mai grav pentru Codrescu, dorinþa senzualã
pune în pericol facultatea sa de a crea iluzii ºi imagini. Carnalul
reprezintã, în aceastã epocã a primelor experienþe amoroase,
duºmanul esteticului ºi al stãrilor incerte, intermediare, atât de
mult preferate de narator. Experienþa este concludentã, pentru
cã dintre fetele/femeile cunoscute de erou nici una nu corespunde criteriilor lui Codrescu, adicã nici una nu dispune ºi de frumuseþe, ºi de senzualitate, încât sã-i aparþinã exclusiv lui. Fiecare caz
compromite gustul pentru absolut prin lipsa unui sau a douã
elemente pretinse de narator. De aici vine unicitatea experienþei
cu Adela, preþul scump al reîntîlnirii cu ea, cãci tânãra femeie
este „atît de femeie ºi de copilãresc suavã !”31, uneºte adicã într-o
singurã fiinþã toate calitãþile dorite de Codrescu, inclusiv pe
aceea decisivã cã „îi aparþine”, aºteptându-l mereu. Este prima
oarã când, fire contemplativã, Codrescu renunþã la raportul
indirect cu realitatea – „Cataloagele le ºtiu pe de rost. Dicþionarele nu-mi inspirã nimic”32 –, cãci realul îºi are acoperirea ºi justificarea în esteticul ce îl sprijinã. Cu o sintagmã forþatã poate, am
putea vorbi de o ispitã a senzualizãrii esteticului – „Existenþa ei a
început sã-mi neliniºtescã inima”33, de acea tulburare a imaginii
prealabile de cãtre prezenþa fizicã a femeii. Codrescu se lasã
implicat într-un proces de „inconºtientizare”, renunþã voluntarinvoluntar prima datã la luciditatea sa ºi la ce îi este ºi mai
scump, la imaginaþie. În mãsura în care este posibil s-o facã, se
lasã condus de vraja realului. Aceastã renunþare este, desigur,
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doar relativã ºi conþine mai mult abandonul unor facultãþi intelectuale, cãci imaginile sunt indispensabile naratorului, ele reprezintã instrumentele de construcþie ale idealitãþii, instituind ºi
pãstrând „ideologia” esteticului pentru naratorul atras de absolutul frumos. Codrescu nu-ºi dã seama imediat de posibilitãþile de
simbiozã armonioasã între frumos ºi real, acestea i se par categorii incompatibile. Descoperirea vine lent ºi, dupã rezervele de la
început, Codrescu îºi face un program din împletirea a douã
categorii într-adevãr greu de împãcat : abstractul (imaginea) cu
realul (corpul Adelei).
Dupã perioadele de consumare incompletã a vieþii, Codrescu
îºi elaboreazã o strategie de prelungire a contopirii momentelor
abstracte cu momentele reale. Adela se aratã involuntar partener
ideal pentru „experienþa” lui Codrescu, cãci, deºi mãritatã odatã,
venind dintr-o familie bunã, respectã coregrafia sentimentalã
impusã de codurile sociale ale sfârºitului de secol în care plaseazã
Ibrãileanu povestea. Doctorul chiar abuzeazã de discreþia femeii
exploatând-o cu abilitate ºi, dupã ce ºi-a satisfãcut planul minim
– de a o întâlni la maturitate – cedeazã iniþiativa, ceea ce, în
cunoºtinþã de cauzã, garanteazã o prelungitã perioadã de „prietenie”, un fel de suspans posibil de întreþinut cel puþin timp de-o
varã întreagã. Codrescu se foloseºte de atmosfera gratuitã a
staþiunii, de inutilitatea distratã ºi uºoarã a ambianþei, ºi nu ezitã
s-o familiarizeze ºi pe Adela cu atmosfera estivalã, cãzutã ca din
senin asupra lor, ca o singurã ºi infimã problemã care poate fi
rezolvatã cu niºte excursii în „naturã” sau cu discuþii pânã în
zori, în cerdac, sub asistenþa benevolã, tãcutã ºi semi-absentã a
doamnei M. Între realitatea „teribilã” a Adelei ºi cea mai puþin
teribilã a lui Codrescu se interpun codurile epocii. Spaþiul ocrotitor îi serveºte lui Codrescu ca prilej ºi rãgaz de reflecþii, de
interferare a realului cu prototipul lui, de meditaþii, „analize” ºi
rãsfrângeri de tot felul, pe scurt, acest timp mort devine timpul
scriiturii, oferit cititorului. Abundenþa amãnuntelor, ca elemente
de amânare a fazelor semnificative, copilãreºti în esenþa lor,
trãdeazã firea de naturã infantilã a naratorului, o fixaþie programaticã în reveria copilãriei, în acea neºtiinþã de a distinge între
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valoarea realului ºi reflexul lui. „Psihologia” lui Codrescu, desigur artificialã, îl serveºte de minune. Dar psihologia ascunde o
filozofie a iubirii care se preconceptualizeazã ºi poate fi rezumatã
în ideea lui Napoleon conform cãreia „victoria cea mai sigurã în
amor este fuga”34, idee care îi serveºte lui Codrescu drept justificare pentru refuzul iniþiativelor, dar nu ºi pentru refuzul bucuriilor „gratuite”. Ibrãileanu parcã îi transmite eroului sãu concluzia la care ajunge citindu-l pe Turgheniev, autorul sãu preferat :
„singura fericire este iubirea, dar cã aceastã fericire nu este
niciodatã posibilã”35. Contradicþia dintre atitudinea lui Codrescu
ºi cea a Adelei tocmai asta este : pe când femeia, în cel mai
neînsemnat gest al ei, tinde spre o idee neformulatã dar
subînþeleasã, ideea unei noi relaþii ºi noi cãsãtorii, doctorul parcã
împrumutã „oroarea de nuntã”36 de la Allen din Maitreyi, e
adevãrat cã din cu totul alt motiv, pânã la un punct inatacabil.
Ibrãileanu nu este un ideolog al experienþelor, nici autenticist,
cum nici Codrescu nu e un adept al experimentãrii, povestea lui
devine experienþã fãrã sã vrea, din simpla asociere a unui trecut
lipsit de obiºnuinþa raportului viu cu lumea cu a unei fiinþe
feminine înzestrate cu fluidul inefabil al vieþii. Doctorul fiind un
„darwinist”, conºtient de legile evoluþiilor exterioare ºi interioare,
precum ºi de formele de manifestare ale acestora, preþuind „momentul fizic” rar – întâmpinarea proceselor tranzitorii dinspre
femeie tânãrã spre femeie maturã –, el doreºte sã prelungeascã
oarecum artificial acest proces, încetinindu-l printr-o atitudine
plinã de echivoc ºi lipsitã de promisiuni. Problema vine din faptul
cã Adela este deja femeie, chiar mai devreme decât se aºtepta
doctorul. Desigur cã, privind lucrurile cu severitate, culpa lui
Codrescu devine vizibilã, ºi anume el opune principiului viu al
vieþii principiul inert al staticitãþii – ideea va fi exploatatã mai
târziu de Ivasiuc în romanul Vestibul, în care, în acelaºi mod,
apariþia unei tinere femei în viaþa unui intelectual matur provoacã, prin formula confesivã a epistolei, regândirea unei vieþi întregi. Neuromorfologul Ilea este însã mai radical decât Codrescu,
deºi iniþial tot laºitatea îl þine în confortul schemelor abstracte, ca
ºi pe Codrescu – doctor ºi acesta, ce întâmplare ! –, dar el va
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cunoaºte ºi clipa iluminãrii dupã o dureroasã confruntare cu
propriul sãu trecut. Codrescu însã nu-ºi epuizeazã biografia, ci,
din contrã, îºi alimenteazã cu ea teama de viaþã, mascatã într-o
filozofie a amorului sortit efemeritãþii ºi compromiterii prin împlinire. Ibrãileanu nu a plasat doar povestea doctorului în acei ani
„189…”, dar ºi-a imaginat ºi cititori din vremea lui Turgheniev,
priceput în exprimarea stãrilor indecise, plutitoare. Totuºi, modelul rus nu a fost respectat pe deplin de cãtre Ibrãileanu. „Procedeul negativ”37 al lui Turgheniev constã, în esenþã, dupã Ibrãileanu,
în „chipul cum înfãþiºeazã femeia în amor”38, ºi anume : la autorul rus în timp ce bãrbatul „se dã îndatã ºi mereu pe faþã”39,
„femeia tace, ori spune altceva decît ceea ce gândeºte ºi simte”40.
Autorul Adelei crede, aºa cum credea Turgheniev, cã femeile
numai atunci pot fi enigmatice în romane dacã se evitã analiza
sufletului lor. În acest ultim aspect Ibrãileanu este fidel crezului
sãu, dar, dacã urmãrim gesturile ºi cuvintele Adelei împrãºtiate
în text, ne dãm seama cã tânãra femeie într-adevãr nu a fost
analizatã, însã a fost „creatã” suficient, încât cititorul nu simte
nevoia de a o cunoaºte ºi „analizatã”. Autorul de jurnal s-a
dovedit un bun romancier de tip clasic, astfel evitarea analizei nu
produce automat misterul, Adela devenind un personaj coerent
ºi transparent. Problematic ºi enigmatic este, în schimb, doctorul.
Autoanaliza lui este artificialã ºi cauzatã de natura sa contradictorie : pe de o parte este un personaj lucid, inteligent, raþional, pe
de altã parte, orfan din copilãrie ºi cu un suflet permeabil, el cade
uºor în capcana sentimentalismului ºi romantismului. Când este
raþional, Codrescu vede în femeie o materie mãsurabilã în kilograme, când trece la cealaltã extremã, vede în ea un înger. Cele
douã componente decisive ale personalitãþii sale fiind incompatibile, mai ales cã ele iau forma ºi adâncimea excesivã, asociate
totuºi, cãci este vorba de una ºi aceeaºi persoanã, epuizeazã de
fapt criteriile enigmei. „Analizele” sale devin astfel aproape inutile – de aici aspectul melodramatic al discursului sãu golit de
sens prin conflictul sãu esenþial ºi structural. „Romanul” este
tentativa refacerii coerenþei interioare prin raportare permanentã la exterior. Adela reprezintã pentru Codrescu ºansa de a scãpa
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de obligaþia integrãrii, de a rãmâne scindat în cele douã ipostaze
care împreunã îi formeazã identitatea ; de a nu-ºi corecta dureros
personalitatea compusã din jumãtãþi, ci de a o salva prin iubire.
Revenind la ideile lui Ibrãileanu privitoare la enigmaticul feminin, trebuie sã observãm cã Adela, fãrã sã-i lipseascã farmecul,
nu e ºi enigmaticã, ci mai mult o tânãrã moldoveancã graþioasã
dar realistã, cunoscãtoare a celor mai bune maniere de conduitã.
Enigmaticã ea nu poate fi, deoarece lui Codrescu îi lipsesc iniþiativele faþã de care femeia ºi-ar putea cultiva ambiguitãþile specific
feminine ; cochetãria rafinatã nu-ºi are sensul din moment ce
Codrescu se fixeazã într-o ipostazã cvasi staticã. Preocupat de
disimularea adevãratelor sale intenþii, doctorul nu-i dã cuvântul,
se mulþumeºte sã fie mereu în apropierea ei, sã fie însoþit de ea
sau s-o însoþeascã el, în situaþii cât se poate de nevinovate. Lui
Codrescu îi displace dialogul, el preferã ºi la propriu, ºi la figurat,
sã stea, într-o perfectã staticitate contemplativã. Cuvintele îi par
periculoase, mai ales verbele Adelei – pentru potenþialul lor de
accelerare a relaþiei. Tânãra femeie este redusã la tãcere, dar mai
puþin din cauza adaptãrii procedeului turghenievian „negativ”,
ci pentru frica de sensul intenþional al cuvintelor. Când Adela îi
promisese, la vârsta de cincisprezece ani, întrebatã fiind de
Codrescu dacã va fi în vara viitoare ºi ea la Bãlþãteºti, dupã
aflarea rãspunsului afirmativ, Codrescu rãspunde cu tãcere ºi se
ascunde în „afacerile” sale, decepþionând-o pânã la ofensã. Tehnica lui Turgheniev este adaptabilã doar cu bãrbaþi care vor,
vorbesc ºi sunt în acþiune. Or, în Adela, cu toatã economisirea
dialogurilor sau, poate mai corect spus, cu toatã devitalizarea
acestora, atâta vreme cât vorbeºte, femeia este cea care preia
iniþiativa, pãstrându-ºi în acelaºi timp ºi mândria. Dar putem
merge mai departe ºi sã observãm cã doctorul nu ezitã sã nu
înþeleagã pragmatismul femeii, mascându-i apariþiile în niºte scene gen „jocuri de-a familia”. Pragmatismul feminin ºi ataraxia
masculinã e totuºi bãtãtoare la ochi la un autor „turghenievian”,
apologet al misterului feminin, dar astfel stau lucrurile : „am sã-þi
cânt câteva bucãþi, dupã aceea ne plimbãm pe deal… ªi seara, la
masã la noi…Ba da, ba da !”41. De remarcat în acest pasaj sufici-
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ent de banal, dacã vrem, sunt semnele intenþionalitãþii, spiritul
pragmatic al femeii, iar semnul exclamãrii presupune o virtualã
prudenþã din partea bãrbatului ! Din programul Adelei, doctorul
savureazã mai ales „andantele din Sonata I-a, supremã
debrutalizare a vieþii”42. Iatã cã la cea mai micã iniþiativã luatã de
femeie, bãrbatul o ia înapoi, lipsind-o de ºansa de a-ºi pãstra
misterul într-o discretã ºi echivocã atitudine de femeie curtatã.
În loc sã exploateze planurile sau, mai bine, aluziile – câte sunt
– ale Adelei, Codrescu le neutralizeazã pe rând sau le supune
„analizei”, anulându-le astfel deghizat ºi discret. Adela poartã
cu sine ideea neformulatã dar subînþeleasã a cãsãtoriei ; toate
gesturile o trãdeazã. Nu este o reminiscenþã copilãreascã gestul
de a-i doza þigãrile lui Codrescu, precum nu e fãrã semnificaþie
nici cum îi recomandã reorganizarea ºi îmbunãtãþirea locuinþei
etc. (sunt gesturi orientate spre viitor), dar ºi mai convingãtoare
sunt aluziile cu sens sentimental sau chiar erotic : „– ªtiam c-ai sã
vii dimineaþa asta la mine !”43 ; „– Închipuieºte-þi cã mi-ai lipsit”44 ; „Acum sînt mai grea decît la Vorniceni”45 ; „– Un ofiþer ºi
o maicã !”46 ; „– Eºti sigur cã existã o astfel de floare ?”47 ; „– Þi-a
fost urît singur?”48 ; „Iubitul meu prieten, te aºteaptã A…”49 (sublinierea aparþine autorului) ; „disearã trebuie sã facem o plimbare
lungã, lungã, lungã…”50 ; „Pentru prudenþã m-aº fi dat drept
sora matale”51.
Discursul Adelei, ilustrat prin câteva secvenþe, este discursul
unei femei dispusã ºi aºteptând sã fie cerutã în cãsãtorie ; un
discurs-preambul al unei femei care a aºteptat în trecut ºi aºteaptã pragmatic încã ºi în prezent, dovadã replica ei în momentul
când doctorul evitã ºi ultima ocazie de a se afirma („un sentimet
foarte curios”52) : „– Adicã bun de pus la muzeu ?”53. Felul de a
vorbi al Adelei nu poate fi calificat echivoc, discursul ei este clar.
Aceastã voinþã sau disponibilitate exprimatã fãrã ezitãri o despart de eroinele turghenieviene, nu-i scad însã din feminitate, din
eternul feminin râvnit de Ibrãileanu ºi de Codrescu ; cãci dacã
misterul se leagã de figuri mai puþin conturate ºi articulate,
meritul romancierului român este, în schimb, individualizarea
Adelei, unicizarea ei (nu în sensul exclusiv al idealizãrii). Eºecul
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misterului se compenseazã prin particularizare extrem de convingãtoare. Complexul bãrbatului îi sporeºte femeii ºansele de
afirmare, ºi astfel ea nu se mai bucurã de o ipostazã beneficã
misterului, fiind obligatã mãcar la o minimã acþiune ºi sprijinind
– vrând-nevrând – o altã idee a lui Ibrãileanu, formulatã în
acelaºi studiu programatic, Creaþie ºi analizã : „pentru cã personajul într-adevãr evolueazã, e mereu altul, se schimbã el însuºi din
cauza timpului ºi a împrejurãrilor, ºi ele schimbãtoare. Un scriitor care ºi-ar þinea personajul identic, nu s-ar supune la obiect”54.
Ideile esteticianului, în sine juste, luate împreunã ºi utilizate în
crearea portretului Adelei, produc desigur o contradicþie, cãci ori
mister ºi staticitate, ori renunþare la mister ºi evoluþie. În primul
caz rãmânem în domeniul analizei, în al doilea trecem în cel al
creaþiei, în sensul în care scriitorul înþelege termenii. Putem conclude cã în Adela Ibrãileanu a sacrificat tocmai o parte din ce i-a
fost mai preþios – din misterul eternului feminin –, cãci altfel nu
putea sã-l þinã pe Codrescu ascuns sub mãºtile sale. Complexul
realului îl determinã pe doctor sã transforme jurnalul, genul
notaþiilor adevãrate, în poveste ºi sã redistribuie rolurile ; sã
transforme fiinþa iubitã, persoana (cãci, din punctul de vedere al
doctorului, Adela e vie) în personaj, romanþând jurnalul pentru
cã deghizarea confesiunii ºi a sinceritãþii nu se putea duce prea
departe ; estetica invocã, la un punct, etica. Aici Codrescu seamãnã cu Sandu, fiecare trece de la jurnal la roman din cauza
unei insuficienþe vitale, încât se pare cã, dintre cele douã genuri
confesive, primul (jurnalul) este mai avantajos pentru amândoi.
Preþul romanului este abandonarea vieþii. Vieþii i se potriveºte
mai bine jurnalul.
Dacã misterul feminin a suferit din cauza ridicãrii involuntare
a Adelei la rangul de personaj, este la fel de adevãrat cã, studiind-o pe femeie la diverse vârste ºi apoi ipostaze, se vindecã de o
boalã parcã incurabilã ºi pe care am numi-o fixaþie în dihotomie.
Pentru Codrescu nu existau la început decât femei-imagini ideale
sau femei-materie. Individualizarea Adelei realizându-se prin
acest transfer spre statutul de fiinþã realã, spre o „prezenþã
teribilã”, procesul particularizãrii ei va echivala cu depãºirea de
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cãtre narator a îndelungatei ºi traumatizantei sale viziuni dualiste asupra femeilor. Codrescu va descoperi încetul cu încetul sub
coaja formelor abstracte ºi a imaginilor eterice senzaþia fizicã a
femeii, iar idealizarea femeii va lua o întorsãturã producându-se
prin diferenþiere ºi prin desprindere de schema generalului.
Operaþia doctorului începe cu mult înainte de sosirea Adelei în
staþiune. Cãci, de fapt, romanul îi aparþine lui, iar întâlnirea
„întâmplãtoare” cu femeia reprezintã un soi de tratament al
naratorului privat de evoluþia psihologicã organicã ºi de o desfãºurare a ei în etape naturale. La el semnele maturitãþii apar
precoce, iar ale infantilismului, târziu, încât nici inteligenþa nu i
le poate masca. Biografia naratorului ºi a Adelei suprapunânduse parþial, revederea la Bãlþãteºti în plinã feminitate a femeii, îi
prilejuise lui Codrescu ºansa de a-ºi „reface” viaþa lipsitã pânã
atunci de procesul evolutiv sãnãtos – „Nici o femeie (…) n-a avut
pentru tine atîta realitate acumulatã”55. Deficitul existenþial s-a
manifestat înainte într-o pronunþatã activitate imaginarã, în crearea unor tipare-model fictive ale lumii, ca puncte de reper orientative. Dar receptarea artificialã ºi mediatã a lumii îi produce
doctorului o sete de viaþã aproape bolnavã, exasperantã. În primã fazã, raportul cu Adela este supus acestui demers vindecator,
terapeutic, iar prezenþa fizicã a femeii va avea efect : dupã ce,
paralizate, facultãþile intelectuale ºi imaginare cedeazã, ºi dupã
ce gustã deliciile implicãrii în realitate, Codrescu „întinereºte”,
reface adicã altfel drumul odatã strãbãtut al vieþii. Îºi reîmprospãteazã ºi îºi reorganizeazã aparatul receptiv, demontând încetul cu încetul construcþiile mentale ºi imaginare inadecvate „momentului fizic”. Se desparte de modele construite artificial ºi se
supune, sub protecþia spontaneitãþii, „uitãrii de sine”. Amintirile
sunt recalculate ºi reapreciate ºi nu le mai salveazã nici estetica.
Traducând în termeni adecvaþi subiectului, am spune cã doctorul
parcurge drumul dureros/voluptuos de la simetria frumuseþii
abstracte – „modelul schematic”56 – a Elvirei la asimetria gurii
Adelei. Despãrþirea de modelul vechi, neindividualizat, se face
prin apropierea de un model nou, particularizat. Eroul lui
Ibrãileanu, exact ca ºi cel al lui Ivasiuc, prin contactul-ºoc cu o
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tânãrã femeie, trece de la un principiu absolut la un cu totul alt
principiu absolut.
Procesul iluminãrii este desigur lent ºi nu va transforma psihologia naratorului, îi va schimba însã gândirea ºi – naratorul fiind
ºi un „scriitor” –, estetica. „Criza” se prezintã fiziologic – „În
piept însã încep sã se zvîrcoleascã vipere”57 – ºi se va rezolva
filozofic. În apropierea femeii schemele cedeazã, iar Codrescu
observã la Adela ceea ce nu observase la Elvira, de pildã – o
polifonie a gesturilor, despãrþirea de profilul vag prin diferenþiere : „Era zîmbetul ei obiºnuit, acum mai complicat, ºi disociat :
uºoarã ironie în ochi, simpatie caldã în glas”58. Trecând de la
iluzii, reverii sau visuri, doctorul degustã voluptatea ºocului fizic,
necenzurat de spirit : „atingerea cu ea, prin uºoara smuciturã a
pãlãriei, ºocul fizic dintre noi m-a fãcut sã-i simt în mine fiinþa, sã
am voluptatea ei impusã mie”59. Îndepãrtarea de imaginea aproximativã se face prin descoperirea unor trãsãturi care vor duce la
unicizarea femeii – „Adela are în unele momente o altã voce”60,
trãsãturi sau gesturi care, fãrã sã-i afecteze frumuseþea de ansamblu, o particularizeazã, cum de pildã „tulburãtoarea asimetrie a gurii”61. Asimetria, ca deviere beneficã, se asociazã în noua
esteticã a lui Codrescu cu spontaneitatea ºi cu uºoara dizarmonie :
„Ce seducãtor de frumoasã era în tulpanul albastru, legat cu o
ispititoare neglijenþã pe frunte”62 (s. n.). Doctorul, fãrã îndoialã,
face progrese în reorganizarea preferinþelor sale estetice ºi îºi
adapteazã aparatul receptiv în funcþie de asta ; când Adela îi
face þigãrile, acesta nu ezitã sã-ºi manifeste spriritul critic afirmativ : „Cît îmi pare de bine cã nu sînt bine reuºite, cã-i simt în
fiecare defect miºcãrile, degetele, gîndul ei, urma vieþii ei misterioase… Perfect reuºite, ar fi impersonale !”63. Aici doctorul a
optat net pentru o nouã esteticã a feminitãþii, desigur nu fãrã o
uºoarã undã de fetiºizare, inclinaþie spre un alt fel de absolutizare – „Începe sã-mi fie scump tot ce e al ei ºi, mai scump decît totul,
uºoara asimetrie a gurii”64(s. n.).
Aceastã mirare exageratã în faþa „eternului feminin” trãdeazã
satisfacþia doctorului pentru descoperirea aspectelor particularizante ale femeii, dar ascunde ºi o tot atât de vizibilã strategie de
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retragere prin adoraþie. Dezarmat de „noua” frumuseþe a Adelei,
doctorul are toate justificãrile sã cultive defensiva : „mã simt tot
mai mic faþã de ea” ; voluptatea senzualã sprijinã filozofia „supunerii”. Cedând aparatul senzorial, cedeazã ºi conºtiinþa. Dominaþia prin structuri abstracte, ca ºi la Ilea din Vestibul, se
schimbã într-o sclavie voluntarã în faþa fenomenului indefinibil
al vieþii ; o adevãratã eliberare de sub teroarea propriilor viziuni
structurate în scheme inerte, provocatã de rebeliunea simþurilor.
Fantasmele ºi imaginile lui Codrescu, precum schemele desenate
ale lui Ilea au aceeaºi funcþie, de ocrotire împotriva spontaneitãþii
„periculoase” venite din exterior. Dar spontaneitatea nu mai e
nici la Codrescu, ºi nici la Ilea (dupã o retrospectivã analiticã)
duºmanul vieþii, ci agentul ei. Ilea renunþã la metoda de cunoaºtere, Codrescu îºi denunþã vechea esteticã. ªi, pentru asta, Adela
nu trebuia sã facã decât o singurã miºcare : „Dar când s-a dus sãºi ia batista de pe masã, geniul nemilos ºi-a luat revanºa. Estetica
nu-l poate învinge durabil. Dacã ar reuºi, ea ar fi un antidot al
amorului : frumuseþea ar deservi femeia”65 (s. n.). Estetica, adicã
principiul normativ, nu mai poate cuprinde nimic din ceea ce e
viu.
Indiferent de neîmplinirea iubirii dintre quadragenar ºi Adela,
apropierea fizicã a femeii devitalizeazã spiritul platonic al doctorului, reînviorându-i organele de receptare senzoriale, încât „seducãtorul” începe sã simtã mirosul florilor, sã aprecieze ondulaþiile miºcãrii, sã delimiteze tonurile vocii etc, ºi nu în ultimul rând,
fiind vorba de un raport fizic, „greutatea Adelei” : „a alunecat
peste mine cu toatã greutatea ei, cu ea toatã. Pînã acum o
vãzusem, o auzisem, uneori mã atinsese. Acum greutatea ei m-a
fãcut sã-i percep existenþa sub altã categorie a sensibilitãþii :
aceea care dã senzaþia realitãþii ultime, indubitabile”66. Mãrturia
doctorului nu putea fi mai clarã : prin „experienþa Adela”
Codrescu trece la un alt nivel al existenþei. Estetica armoniei
artificiale este schimbatã voluntar cu una a armoniei afectate :
„ce dureros de femeie era cu rochia sfîºiatã la poale ºi cu pãrul în
dezordine”67 (s. n.) ; „te arde un fier roºu prin inimã, acum cînd þio imaginezi dormind în dezordinea pînzelor albe !”68 (s. n.). Esteti-
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cianul visãtor salutã „compromiterea” esteticii, cãci este rãsplãtit
cu tulburarea ºi trezirea instinctelor, amorþite de prea multe
reverii.
Trezirea sensibilitãþii senzoriale n-a fost fãrã consecinþe nici
pentru Adela, care consimte apropierii doctorului ºi îi sugereazã
acestuia „o promisiune de intimitate”69, iar quadragenarul, tot
mai tulburat, îºi dã seama de apropierea inevitabilului moment
decisiv, pe care încearcã sã-l amâne ºi în continuare cu abilitate.
Marcat de ºocurile fizice, luciditatea nu-i mai vine în ajutor, prin
urmare argumentele pro ºi contra Adelei nu mai pot fi cântãrite
cu adevãrat, ci doar colecþionate, fãrã sã-i ofere vreun prilej de
ieºire cugetat. În plinã înflorire a relaþiei, se aratã deja semnele
epuizãrii : pe Adela o consumã „cochetãria” fãrã sens, pe doctor
„imoralitatea” inversãrii rolulilor ºi belºugul feminin. Strategia
doctorului este scoaterea femeii din contextul „neproductiv” ºi
banal al sãtuleþului ºi deplasarea scenelor în natura „semnificantã”
din împrejurimi, dar, vai, nu pentru a intensifica raportul dintre
cei doi, ci invers, pentru a-l paraliza „transfigurându-l”. Educaþia vilegiaturistã a Adelei ºi-a avut rostul (Codrescu nu face nimic
fãrã un anumit scop precis), sensibilizându-i femeii încã în copilãria ei receptivitatea faþã de naturã. Nimic nevinovat la prima
vedere, dar consecinþele plimbãrii prin munþii apropiaþi o tulburã
tot atât de mult pe femeie cât îl tulburã pe doctor apropierea
fizicã a Adelei. Am fi tentaþi sã credem cã pasiunea pentru
naturã vizeazã satisfacerea unor afinitãþi pentru altfel de frumuseþi, ori, Codrescu prin estetica naturii îºi justificã ºi îºi consolideazã complexul faþã de realitatea imediatã, concurând-o cu o
alternativã de un ridicat potenþial poetic ºi mai ales cu una
eternã, infinitã, reducând existenþa (ºi responsabilitatea) individualã la o importanþã infimã – exact cum mai târziu minimaliza
personajul lui Ivasiuc actele morale culpabile cu mutaþiile geologice. Cu aceste prilejuri, nedeprinsã cu experienþe „metafizice”
sau cosmice, distratã ori înspãimântatã, Adela îºi manifestã
„asimetriile”, „dezordinile” pe care Codrescu nu ezitã a le colecþiona senzorial ºi a le exploata literar. Aceastã cealaltã lume, de
„sus”, îi permite doctorului intimitãþi nepermise „jos” : „I-am
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propus pardesiul meu”69. Dar „priveliºtile neverosimile”71 au
efect dublu, cãci raportul doctorului cu natura nu e de asimilare,
ci de confruntare, raport pe care Adela – fãrã sã-l ºtie – îl simte.
Doctorul se înºealã când noteazã în jurnal : „O simþii înfiorânduse. În adevãr, razele soarelui nu mai aduceau cãldurã”72, deoarece motivul adevãrat al înfiorãrii femeii este implicarea ei în procesul „transfigurãrii”, ºi nu temperatura, de astã datã, scãzutã.
Codrescu supraapreciazã intenþionat apetitul pentru metafizicã
al femeii, ºi nu este prima oarã când îi transferã propriile sale
calitãþi sau afinitãþi – este o „maladie” a romanelor confesive, de
analizã, în care naratorul suferã deseori de o deficienþã a imaginaþiei creatoare (Ioana „seamãnã” ºi ea cu Sandu, precum doamna T. cu Fred Vasilescu, amândouã fiind alter-ego-urile feminine
ale bãrbaþilor) : „repeta fãrã sfârºit, ca într-o obsesie, cîteva mãsuri dintr-o mazurcã. Îºi acompania un gînd ? O imagine stãruitoare
din trecut ? De acum ?”73 (s. n.) – iatã cum Codrescu atribuie
femeii propriile sale dispoziþii defensive, visãtoare, nehotãrâte.
Cu un simþ al temporalitãþii infinite, cu toate cã prezenþa
Adelei anihileazã provizoriu atât trecutul cât ºi viitorul din conºtiinþa doctorului, acesta îºi recupereazã în naturã eternitatea
„pierdutã”, într-o realitate cosmicã, ºi o fixeazã pe femeie într-o
ipostazã atemporalã. Doctorul vâneazã imagi memorabile pentru vremea când Adela nu va mai fi. Procedeul conservãrii femeii
se executã prin întipãrirea în memorie a unor imagini-arhetipale,
asociate cu „amintirea” senzaþiilor-ºoc, de naturã fizicã. Fãrã a-l
schimba, doctorul ºi-a cultivat mecanismul de îmbunãtãþire a
memoriei, de data asta cu elemente palpabile, reale, amãgindu-se
cu posibilitatea reînviorãrii lor ulterioare ; ca urmare, el îºi arhiveazã ca un colecþionar meticulos ºi priceput la valori imagini ºi
senzaþii tari pentru viitor, ºi nu-ºi dã seama cã de fapt acestea
sunt ºi ele proiecþii, fantasmele sale de acum, impregnate de
sentimentul thanatic : „Culcatã pe cîmp, în stînga, pînã departe,
mergea în aceeaºi direcþie cu noi, cu o exactitate fatalã, o fantasmã apocalipticã, neagrã, imaterialã, în care se desluºea umbra
trãsurii, a cailor, a vizitiului, a coanei Anicãi, ºi una informã,
mare, bizarã : a mea ºi a Adelei. Contopirea asta, în umbra de pe
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cîmp, îmi era ascuþit de preþioasã”74. Trecutul începe, aºadar, cu
mult mai devreme în conºtiinþa doctorului ; despãrþirea de Adela
are un caracter apriori. Codrescu, deºi se înfiorã de „transfigurãrile” produse de el însuºi – „acum întîia oarã vãzui, cu strîngere de
inimã, deasupra buzei ei o umbrã idealã de puf auriu”75 ; „spunînd
cã n-are sã uite niciodatã soarele de pe Ceahlãu, îmi împlîntã o
sãgeatã ascuþitã în inimã”76 (s. n.) – îºi continuã depozitarea conºtiinþei cu stop-cadruri unice, ca un sinucigaº cãruia îi este mai fricã
de Adela („frica mea de ea”) decât de un viitor fãrã ea. Înainte de
„ultima zi. Ultima”, care în viaþa doctorului echivaleazã cu renunþarea la acea „realitate acumulatã”, singularã, el îºi încarcã
toate caturile sensibilitãþii cu Adela, toatã fiinþa, supraîncãrcatã
deja cu ea. Bãlþãteºti este locul unde Codrescu o înmormânteazã
virtual pe Adela ºi o transformã în trecut ; nu înainte însã de a-ºi
umple toate organele capabile de depozitare cu câte o parte din
ea, în vederea unei reconstrucþii ulterioare : ochii îi depoziteazã
asimetria surâsului, nãrile mirosul de ambrã, braþele greutatea
corpului, degetele fierbinþeala mîinilor, conºtiinþa ideea teribilei ei
prezenþe etc. Ce contradicþie ibrãileanã : teama de fiinþa iubitã se
transformã în cultul ei dus pânã la fetiºizare !
Problema esenþialã a romanului este, oarecum împotriva intenþiilor autorului, nu enigma Adelei, ci a lui Codrescu, adicã motivul capitulãrii în faþa femeii iubite, dorite ºi, de fapt, cuceritã.
Comentariile critice se reduc, în esenþã, la trei posibilitãþi : excesul
de analizã (George Cãlinescu : „acþiunea eroticã paralizatã de
prea multã disociaþie”77), complexul oedipian (Nicolae Manolescu)
ºi frica de viaþã (Ion Vartic). Mecanismul disimulãrii al lui
Codrescu, cum am încercat sã ilustrãm, constã din amestecarea
ºi colecþionarea a mai multor cauze posibile : de fiecare datã când
doctorul pune sub lupã un gest al Adelei, de fapt cantitatea
versiunilor se transformã automat în întrebãri ºi „nedumeriri”.
Analiza fiind de fapt inexistentã, trebuie sã renunþãm la concluzia lui Cãlinescu ; complexul oedipian poate intra printre cauzele
adevãrate, însã plasarea la începutul romanului a secvenþei referitoare la amintirea mamei, deci în partea concentratã cu deghizãri abile, face vulnerabilã teoria lui Nicolae Manolescu. Iar ideea
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criticului cã motivul frustrãrii i-ar fi necunoscut ºi lui Codrescu
(„naratorul din Adela nu cunoaºte adevãratul motiv al comportãrii sale”78) ar fi, în principiu, acceptabilã, dar, cum afirmase Ion
Vartic, „în acest jurnal nimic nu este întîmplãtor”79, e greu de
crezut ca un roman ca acesta, al disimulãrilor extrem de rafinate,
sã ne producã fie ºi numai o virgulã inconºtient. Tocmai aspectul
acesta, al ascunderii, îi scapã, ni se pare, lui Nicolae Manolescu,
susþinând cã Ibrãileanu a ales formula de jurnal din plictisul faþã
de roman – „o esteticã bazatã pe oboseala de ficþiune”80 – or,
Ibrãileanu nu putea sã scrie romanul în formulã de roman fãrã
sã-l dea în vileag pe protagonist. Prin urmare, a rãmas jurnalul,
genul nesinceritãþii, cum spunea Camil Petrescu.
Revenind la motivul frustrãrii, neexcluzând nici posibilitatea
ca motivele sã fie chiar mai multe (nu ar fi de mirare nici asta),
dupã opinia noastrã „eliberarea pradei” se datoreazã geloziei
virtuale sau, altfel spus, fricii de rival, idee care se suprapune
parþial cu cea a lui Ion Vartic, în mãsura în care frica de viaþã este
o atitudine sinonimicã cu frica de rival.
Codrescu fiind o fire cu gândire dihotomicã, produce ºi o altã
distincþie între femei ; în experienþa „lui” a întâlnit douã feluri de
femei, unele care încã nu au trãit viaþã sexualã, ºi altele care au
practicat-o sau o mai practicã încã (Adela este scoasã arbitrar din
aceastã categorizare : „Pe domnul L***, cauza eficientã a transformãrii, îl ignorez, îl neg. Negînd cauza, neg efectul”81). Experienþa
este sãracã - prima aventurã amoroasã desãvârºitã o are cu o
vienezã care seamãnã însã exact cu Adela („femeia aceea subþire
ºi înaltã, cu formele adolescente încã la vîrsta de douãzeci ºi cinci
de ani”82), prin urmare ºi cu mama lui, ºi totuºi, complexul
oedipian nu funcþiona !; a doua experienþã nu meritã prea multã
atenþie, fiind vorba de o „femeia-femelã”, doar prin singurul
aspect comun ºi esenþial cu prima, ºi anume cã nici ea nu-i
aparþinea exclusiv lui („într-o zi apãru omul de doi metri”83), la
fel cum ºi vieneza „aparþinea de drept altuia”84. Aºadar singurul
motiv al nemulþumirii faþã de tânãra vienezã care iubea „cu toate
fibrele corpului ei, cu cãldura ei exasperantã”85 este cã „aparþinea de drept altuia”86. Experienþa într-adevãr e sãracã, ºi acum
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vedem de ce e ºi concludentã. Imaginaþia doctorului, de data asta
negativã, se întoarce asupra lui : el o „vede” pe Adela în ipostaza
de soþie care aparþine de drept ºi altuia, prin urmare renunþã.
Cauza esenþialã a fugii este gelozia, sentiment care însã nu putea
fi dezvãluit sau mãrturisit în jurnal, nici mãcar lui însuºi, cãci, pe
de o parte i se asociazã un sentiment incomod, ruºinea, pe de altã
parte dãzvãluirea sincerã ar fi stricat jocul cu explicaþiile. Dar sã
evocãm gândul lui Codrescu dupã ultimul cuvânt al decepþionatei Adela („bunã seara”) : „ºi m-am despãrþit de dînsa c-un
sentiment de fericire, de durere, de ruºine, de triumf, de spaimã”87
(s. n.). De remarcat aici faptul cã, aºa cum am mai observat,
adevãrurile doctorului sunt plasate printre alte cvasi-adevãruri :
iatã cã sentimentul ruºinii (sentimentul principal) este situat exact
în mijlocul sentimentelor secundare. Cum literele din numele
Adelei (cele importante) au fost ascunse între alte litere (mai
puþin importante), aºa sunt ascunse cauzele adevãrate ale retragerii printre cele false.
Ar mai fi de adãugat, pentru a sublinia ºi cu argumente secundare concluzia, cã întotdeauna doctorul studia cu atenþie comportamentul femeilor cãsãtorite, întâlnite cu ocazia excursiilor ºi
vizitelor sale prin împrejurimi, nescutind de scrutãri nici mãcar
soþiile preoþilor, având convingerea, din prudenþã neformulatã,
dar prezentã, cã femeile cãsãtorite, cele care practicã amorul
fizic, sunt þintele-ispite ale dorinþelor masculine, ale rivalilor potenþiali adicã. La un popas din Humuleºti, doctorul auzi cum
crâºmãriþa cânta : „Suspine crude pieptu-mi zdrobeºte”, ºi comenteazã : „Desigur cã acela care o fãcea sã suspine atît de crud nu
era crîºmarul”88, altfel spus soþul, care întretimp „stãtea pe prispã, în vestã, cu picioarele goale în papuci”87. De aici nu e decât
un pas pânã s-o vedem pe Adela - aºa cum ºi-o imagineazã prin
analogie ºi înlocuire Codrescu – în locul crâºmãriþei, ºi pe doctor
în ipostaza umilã a crâºmarului. Tot în acest pasaj în care „(e)ros
plutea în atmosfera din valea Ozanei”90, doctorul observã cum o
femeie tânãrã, „teribilã cu sînii mici, cu coapsele fine, cu gleznele
goale (…) înainta din lan spre un flãcãu tomnatic”91 (s. n.). Nu
mai trebuie subliniatã ideea cã femeia teribilã este, de fapt, un
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alter-ego virtual al Adelei, precum nici gândul cã flãcãul însã nu
este identic cu quadragenarul. Identificarea Adelei cu femeia
care aleargã prin lan de dorul iubirii, pentru un altul, o face
naratorul însuºi când îi împrumutã acesteia din urmã un adjectiv
(„teribilã”) ºi un obiect (un turban92), aparþinând inainte exclusiv
Adelei (!), ºi niciodatã altei femei - tocmai când Adela e departe,
lãsatã în Bãlþãteºti. Dar putem continua firul demonstraþiei ºi sã
evocãm o imagine „transfiguratã”, din naturã, urmãrind felul
cum obsesiile reprezentative ale naratorului trec din conºtiinþã în
subconºtient : „ajunseserãm pe culmea înfloritã, din care se înalþã ici-colo mesteceni tineri cu trunchiuri albe, cu crengi subþiri
plecate în jos, cu frunzele blonde de toamna timpurie de pe
înãlþimi : apariþii graþioase, feciorelnice, fete neîmplinite, goale
sub veºmîntul pãrului despletit ºi mai departe, pe urma lor, brazi
înalþi, silvani iscoditori, veniþi din pãdurile negre”93. Iarãºi nu mai e
nevoie sã inventãm rivalii lui Codrescu, motivul geloziei lui virtuale, i-a arãtat-o el însuºi, de data asta „inconºtient”. Dar, fire
dialecticã, a fãcut-o ºi conºtient : „la apariþia lui, durerea mea, ºi
durerea ei cã mã ucide ori cã renunþã la viaþa ei”94. Sublinierea
aparþine autorului de jurnal.
Cu explicaþiile-justificãri ale doctorului, aceastã frumoasã analizã „negativã” ia sfârºit, cãci „tranzacþia cu natura”95 nu putea
fi dusã prea departe, fãrã compromiterea femeii iubite. Romanul,
acest discurs ºeherezadesc, cu tot eroismul sãu, se opune de la un
punct vieþii, precum prin eclipsarea adevãratelor mobiluri ale
eroului, convenþiei sinceritãþii, jurnalului ºi, astfel, literaturii.
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Ana Borbély

Evoluare de identitate de naþionalitate
româneascã în perioada 1990–2010
în Chitighaz*
Introducere: identitate de naþionalitate
Studiul de faþã îºi propune sã descrie, dintr-un anumit punct
de vedere, evoluarea individualã a identitãþii de naþionalitate
(sau a identitãþii etnice). Prin evoluarea identitãþii, în acest studiu, se înþelege traiectoria identitãþii pe care o parcurge un individ, trecînd prin anumite faze în viaþa sa. Identitatea este greu de
definit. Construcþia identitãþii este complexã, întrucît – printre
altele – acumuleazã emoþii, simboluri, procese cognitive, acomodãri la diferite contexte sociale, politice, istorice, situaþionale. Nu
este sarcina studiului de a sistematiza discuþiile legate de concept, mã voi concentra doar asupra studierii: ce schimbãri se
observã la românii din Chitighaz1 în ceea ce priveºte identitatea
de naþionalitate românã – în contextul limbã ºi identitate – întrun interval de 20 de ani.
John E. Joseph afirmã, despre corelaþia între identitate ºi limbã,
cã un individ ce spune sau scrie, atît în ceea ce priveºte forma cît
ºi în conþinutul celor spuse sau scrise de el, are un rol central în
definirea identitãþii acestuia (Joseph 2004: 225). Construcþia identitãþii lingvistice are mai multe dimensiuni. Coulmas în capitolul
volumului Sociolingvisticã cerceteazã limba ºi identitatea individualã, socialã alãturi de cea naþionalã (2005: 171–183). Pe lîngã
aceste trei aspecte de bazã ale identitãþii lingvistice, Coulmas
aminteºte cã, în studiile sociolingvistice din ultimele decenii ur*
Cercetarea s-a efectuat cu sprijinul proiectului Variabilitate ºi schimbare: studierea
procesului de schimbare a limbii minoritare în limba majoritarã în timpul real ºi în timpul aparent
– OTKA K 81574 – Institutul de Cercetãri Lingvistice – Academia Ungarã de ªtiinþe
(MTA NYTI) Budapesta.
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mãtoarele componente identitare relevante au fost cercetate: identitatea localã ºi regionalã (Trudgill 1974); etnicã (Fishman 1989);
naþionalã (Safran 1999); politicã (Hale 1997); de clasã socialã
(Honey 1989); de gen (Hall – Bucholtz ed. 1995); de orientare
sexualã (Jacobs 1995) (vezi Coulmas 2005: 179). Aceste identitãþi
– dupã Coulmas – nu se exclud, ci formeazã o structurã complexã, în care, relaþiile, obligaþiile, convingerile ºi emoþiile se încruciºeazã, realizînd împreunã o þesãturã. Despre intensitatea identitãþilor individuale afirmã cã, apartenenþa de grupuri sociale ºi
identitare a fiecãrui individ variazã ºi se schimbã sub influenþa
contextului ºi timpului (Coulmas 2005: 179). Pentru analiza de
faþã sînt decisive identitatea lingvisticã versus nuanþele de identitate localã ºi regionalã, etnicã, naþionalã, de clasã socialã, de gen
precum ºi influenþa contextelor legate de timpul aparent (vezi
generaþia subiecþilor) ºi de timpul real (cuprinzînd douã decenii).
Legea actualã (2011/CLXXIX) pentru cele 13 comunitãþi etnice
– cu limbã, culturã etc. proprie, care se aflã din moºi-strãmoºi
mãcar de un secol în Ungaria – foloseºte conceptul de „naþionalitãþi”. În studiul de faþã, pe baza acestui concept din lege, voi
analiza, deci, „identitatea de naþionalitate a românilor din Ungaria”; care, în consecinþã, se bazeazã pe principiile de etnicitate
româneascã (specificã a unui grup din populaþia þãrii) ºi cetãþenie ungarã (din moºi-strãmoºi).

Schimbãri istorice, sociale în comunitate
Comunitatea româneascã istoricã din Ungaria de azi, transformatã considerabil de dupã primul rãzboi mondial, încã ºi la
începutul secolului XX a trãit o viaþã tradiþionalã: vorbind limba
românã, respectînd prescripþiile religiei ortodoxe, trãind dupã
tradiþiile, regulile ºi normele caracteristice comunitãþii româneºti.
Aceste puncte comune i-au unit într-un grup ºi i-au separat de
unguri ºi de celelalte naþionalitãþi din þarã. De-a lungul secolului
trecut schimbãrile politice, ideologice, economice au adus schimbãri ºi în comunitatea româneascã. În Chitighaz la sfîrºitul secolului XX, în 1990, data primei anchete sociolingvistice2, cei în
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vîrstã ºi cei de vîrstã medie trãiau încã viaþa tradiþionalã româneascã, vorbeau încã aproape exclusiv româneºte, iar cu ungurii
aveau contacte tot mai accentuate (serviciu, reviste, radio, televizor). Cei tineri îºi trãiau deja viaþa modernã pãstrînd ºi unele
relicve din viaþa tradiþionalã a strãmoºilor (regulile familiale,
religia ºi ºcoala românã), dar vorbind tot mai puþin româneºte. În
amalgamul schimbãrilor petrecute în comunitate, coeziunea de
grup (tradiþional românesc) începe sã se dizolve. Dar cum?

Metode de cercetare – temã, subiecþi, date
Identitatea etnicã a unui individ poate fi cercetatã din mai
multe aspecte, cu metode diferite, privind discipline variate, cum
este filosofia, psihologia, sociologia, antropologia, politologia etc.
Cercetãrile de pînã acum ne conving cã, „încã ne aflãm la primele faze de a pricepe” fenomenul (Hale 2004: 458). În acest studiu
vor fi utilizate metode sociolingvistice.
Cercetarea sociolingvisticã longitudinalã din Chitighaz, pe baza
datelor culese începînd cu ancheta de teren în 1990 ºi continuînd
cu cea din 2000 ºi din 2010, îºi propune studierea schimbãrilor
lingvistice. În acest proiect longitudinal în total 361 subiecþi au
participat, dintre care 33 subiecþi au fost cei cu care am reuºit sã
realizez de trei ori ancheta (în 1990, în 2000 ºi în 2010). Subiecþii
au fost selectaþi dupã trei criterii sociale: vîrstã, sex ºi educaþie.
Toþi fiind consideraþi, de anchetator, ca reprezentanþi ai populaþiei româneºti din Chitighaz prin faptul cã au acceptat intervievarea în limba românã ºi fiind indivizi cu pãrinþi români, foºti
elevi la ºcoala româneascã, mireni ortodocºi sau baptiºti etc.
Analiza identitãþii de naþionalitate la românii din Chitighaz din
studiul de faþã face parte din acest proiect amplu, ºi are ca scop
cercetarea identitãþii de naþionalitate: (1) între generaþii, (2) într-o
generaþie între subiecþi (persoane), ºi (3) ce schimbãri s-au realizat în 20 de ani la nivel individual.
Datele ce urmeazã, ca sã fie analizate, au fost culese din
interviuri sociolingvistice dirijate de autoare, ca anchetator. În
aceste interviuri semistructurate limba folositã a fost graiul limbii
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române din Chitighaz. Subiecþii au fost întrebaþi despre identitatea lor de naþionalitate româneascã în ultima etapã a interviului
cu ajutorul urmãtoarelor întrebãri: Dumñeta t’e þîi rîmân/Tu t’e þîi
rîmân? La care am primit un da sau nu, ori ºi-ºi, adicã ºi român ºi
ungur (vezi tip întrebare închisã). Dupã care a urmat întrebarea
(deschisã): De ce? Cu întrebarea aceasta am vrut sã primesc acele
repere identitare cu care un chitighãzean român – vorbind româneºte în faþa microfonului cu un român originar din Chitighaz –
cum îºi defineºte identitatea de naþionalitate (româneascã), adicã
cum se autoidentificã.
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Figura 1
Rãspunsul da (în procente, pe generaþii) la întrebarea:
ñ eta t’e þîi rîmân/Tu t’e þîi rîmân? Chitighaz, 1990, (N = 60)
Dumñ

Date ºi rezultate din 1990
Rezultatele cantitative din 1990, referitoare la identitatea de
naþionalitate românã, aratã o schimbare de generaþii. Din eºantionul de 60 persoane 44 s-au autoidentificat români (adicã la
întrebarea închisã au rãspuns: da). Luînd aceºti subiecþi pe generaþii, proporþiile diferã. O deosebire însemnatã se aratã între
generaþia celor tineri: 60% ºi între cele douã generaþii mai în
vîrstã (generaþia medie: 80% ºi generaþia vîrstnicã: 80%; vezi
figura 1). Datele aratã o corelaþie între folosirea limbii române ºi
identitatea de naþionalitate românã. Cu cît se vorbeºte mai puþin
româneºte, cu atît se modificã numãrul acelora care se declarã
români. Ca exemplu aduc aici datele, pe trei generaþii, referitoare
la limba românã, privind rãspunsurile la întrebarea: În care limbã
vã rugaþ/În care limbã t’e roj? (vezi figura 2, Borbély 2001: 141).
Dar identitatea de naþionalitate poate avea ºi alte consecinþe de
generaþie. Bartha Csilla în generaþia pãrinþilor maghiari din New
Brunswick (New Jersey, SUA) a observat trei strategii folosite
pentru însuºirea limbii maghiare în a doua generaþie: cea
interacþionalã, cea integrativã ºi cea autoritativã. Autoarea a
relatat cã aceste strategii familiale vor ajuta ori vor împiedica în
mod divers în generaþia copiilor însuºirea limbii maghiare ºi
menþinerea limbii materne în generaþia pãrinþilor (Bartha 2002:
125–132).

Figura 2
Rãspunsul româneºte (în procente, pe generaþii)
la întrebarea: În care limbã vã rugaþ?/În care limbã t’e roj?
Chitighaz, 1990, (N = 60)
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În continuare, analiza calitativã-longitudinalã se va concentra
pe datele obþinute de la 5 bãrbaþi, care în 1990 au fãcut parte din
generaþia tînãrã (18–39 ani) ºi care au terminat mãcar 12 clase.
Cercetînd rãspunsurile lor la întrebarea închisã din 1990, reiese
cã 3 subiecþi au rãspuns nu (adicã nu se declarã români) ºi 2 au
rãspuns da (adicã se declarã români).
Ceea ce m-a motivat sã fac analiza calitativã-longitudinalã a
datelor culese de la aceºti 5 bãrbaþi este cã, în 1990, în comparaþie
cu ceilalþi subiecþi, aceºtia la întrebarea deschisã (De ce?) mi-au
dat rãspunsuri complexe. Din care am dedus cã pentru ei identitatea de naþionalitate româneascã este ceva de explicat pe larg,
ceva ce îi preocupã mai mult. De exemplu, un bãrbat de vîrstã
tînãrã cu numai 8 clase primare la întrebarea închisã (Tu t’e þîi
rîmân?) mi-a rãspuns: da, dupã care i-am pus întrebarea deschisã
(De ce?), iar rãspunsul lui a fost foarte scurt, concis:
Subiect 333
HÁT dacã ANYANYELV ºi tãt’e.
Subiectul a folosit doar 5 cuvinte ºi 2 schimbãri de cod din
limba românã în limba maghiarã (HÁT ’pãi’ ºi ANYANYELV
’limba maternã’).
În comparaþie cu acesta, un alt subiect (de aceeaºi vîrstã, dar cu
o educaþie mai mare, mãcar cu 12 clase terminate) la întrebarea
închisã mi-a dat rãspunsul: nu. Iar pentru întrebarea deschisã
mi-a dat un rãspuns foarte lung ºi puþin rãsfirat, folosind 250 de
cuvinte; aplicînd diferite caracteristici de discurs: 10 ezitãri, 7
pauze (respiraþie scurtã), 4 cuvinte neterminate, 4 întrebãri, 2
zîmbete ºi 1 suspin (respiraþie lungã); ºi un element caracteristic
de contact: 3 schimbãri de cod din limba românã în limba maghiarã4 (SZÁRMAZÁSOM. EZT ÖÖÖ? [Originea mea. Asta ããã];
NA IGEN [Pãi da]; TEHÁT [deci]).
Subiect 20
Mmm [pauzã/suspin] nu mã mai þîn rîmân, nnnu asta-i asta-i
mmmare lucru cã [pauzã] aºè s-auud’e ddda, dacã m-ar fi ruºine
ruºiñe dã dã limbã uã dã dã SZÁRMAZÁSOM. EZT ÖÖÖ?
[BA: Origine.] Or= NA IGEN, origine mmme= mèle [rîde].
Dar dar totuºi [pauzã] nu mã mai sînt rîmân, nu mã gînd’esc
rîmân’èºt’e, [pauzã] ããã nu nu sîmþ [pauzã] nu sînþãsc
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rîmân’èºt’e, dar totuºi ããã [pauzã] totuºi nu nu nnniciodatã
n-am, nu cunosc altu cuvînt dãcît io-l cum îl cum io-l folosãsc,
n-am tãgãduit limba mè, ºi n-am tãgãduit niciodatã în acarce
pri= ããã lu= loc am fost n-am tãgãduit cã io sînt român dîn
T’it’ihaz, dint-on sat rîmân, ºi sînt rîmân. Io tãt aºe am zîs cã
mi-s rîmân. Dar dacã mã gînd’esc nu sînt, nu mai sînt rîmân.
Doar aceiè-s rîmân’, aciiè pot sã... Nu-i bai cã vorbãsc aºè dã
mult? Aceiè pot sã zîcã cã-s rîmâñ care acasã în prejurul lor
vorbãsc rîmâñèste, sã gînd’esc rîmâñèºt’e. TEHÁT gîndurile lor
îi, ii rîmâñèste sã gînd’esc, aciiè doarã pot sã zîcã cã-s rîmâñ. Da’
io zic cã aciiè care sã gînd’esc ungurèºt’e, ºi vàrbilè lor mai tare
vorbãsc ungurèºt’e, nu-s mai rîmâñ. Dã ce-s rîmâñ? D-acèiè cã
pãrinþî lor or fost rîmâñ? Da’ io zîc cã pãrinþî mñei [pauzã] amu
d-amu sã ºi ii sã gînd’esc ungurèºt’ ºi mai tare vorbãsc ºi ii ºi ii
ungurèºt’e. Totuºi cînd ii or fost copii, io cred cã, ºi ii rîmâñèºt’e
s-or gînd’it, ºi rîmâñèºt’e or vorbit. Da’ s-or ungurezat, ºi io sînt
ããã rîmân ungurezat, aºe-i mai mai [rîde] mai frumos.
Dacã comparãm rãspunsurile acestor doi subiecþi, definiþi –
dupã criteriile prezentate mai sus – de autoare „români”, se
creioneazã douã tipuri de identitãþi. Unul, care continuã tradiþia
pãrinþilor, se declarã român pe baza limbii materne române –
limba fiind cel mai important component identitar. Celãlalt tip de
român chitighãzean – dat fiind cã nu vorbeºte româneºte, nu se
gîndeºte româneºte, ºi pentru cã, dupã pãrerea lui, deja nici
pãrinþii nu se gîndesc româneºte ºi vorbesc mai mult ungureºte,
cu toate cã în copilãrie pãrinþii vorbeau, se gîndeau româneºte –
nu se autoidentificã român. În cazul subiectului 33 un motiv
(limba) este de ajuns sã îmi explice de ce este român, cu toate cã nu
exclude nici alte componente („ºi tãt’e”). În cazul subiectului 20,
motivarea rãspunsului opus („nu”) necesitã mãcar patru elemente majore de motivaþie: vorbire, gîndire, simþire ºi pãrinþi. Însã
situaþia în care se gãseºte (vorbind în faþa microfonului româneºte cu un român originar din Chitighaz) îl „obligã” ca, în final, sã
îºi „corecteze” autoidentificarea, precizînd deja cã este un „român ungurezat”. Prin urmare, subiectul realizeazã o categorie
intermediarã între român ºi ungur – o fazã de tranziþie, ceea ce,
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în fond, reflectã situaþia actualã pentru întreaga comunitatea
româneascã din Ungaria. Aceste caracteristici de discurs, elemente de motivare ºi amintirea unor cuvinte emotive (tãgãdui,
ruºine) ne conving cã, pentru acest tip de subiect, identitatea de
naþionalitate este complexã, controversatã, o problematicã care
este greu de descris logic, simplu ºi clar.
Diferenþele între cele douã rãspunsuri ºi mai ales rãspunsul
subiectului 20 m-au convins, deci, sã fac cercetarea calitativãlongitudinalã, ca sã aflu mai mult despre acest grup de vorbitori:
bãrbaþi, nãscuþi între anii 1954–1971, cu o pregãtire de mãcar 12
clase. Datele longitudinale (din 1990, 2000 ºi 2010) ale acestor 5
subiecþi vor fi analizate conform ipotezelor de cercetare formulate pe baza unor probleme teoretice.
1) Gleason (1996: 468, citat de Stachel 2007: 13) analizînd
identitatea etnicã afirmã cã în discursurile politice se deosebeºte
opinia primordialiºtilor de cea a opþionaliºtilor 5 . Dupã
primordialiºti identitatea etnicã este moºtenitã, este un dat, ºi ca
urmare este un fenomen stabil. Opþionaliºtii (sau constructiviºtii,
vezi Hale 2004) au opinie opusã, identitatea etnicã o considerã
un construit dependent de context, ºi care poate fi transformat.
Prima ipotezã a cercetãrii se leagã de acest discurs al
primordialiºtilor. Dacã identitatea de naþionalitate româneascã este
moºtenitã prin naºtere, identitatea celor 5 subiecþi – a cãror rãspunsuri
urmeazã sã fie analizate – dupã 10, 20 de ani nu se va schimba (vezi
tabelul 1).
Tabelul 16
Prima ipotezã: identitatea de naþionalitate, fiind moºtenitã,
nu se schimbã
Anchete
Subiecþi
20
25
43
81
82

1990
U
U
U
R
R

2000

2010

U
U
U
R
R

U
U
U
R
R
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2) Contextul sociolingvistic, schimbarea limbii române în limba
maghiarã, cu alte cuvinte abandonarea limbii române în favoarea limbii maghiare, poate fi un factor care va determina schimbarea identitãþii de naþionalitate româneascã (vezi Borbély 2005).
Ca urmare, ipoteza a doua va fi formulatã în felul urmãtor. Dat
fiind cã, comunitatea cercetatã se aflã în procesul schimbãrii limbii
române în limba maghiarã, ºi folosirea limbii aratã corelaþie cu identitatea de naþionalitate românã, dupã 10 ori/ºi dupã 20 de ani subiecþii
se vor declara unguri ºi nu români (vezi tabelul 2).
Tabelul 2
Ipoteza a doua: identitatea de naþionalitate, fiind influenþatã
de contextul sociolingvistic, se schimbã conform contextului
Anchete
Subiecþi

1990

20
25
43
81
82

U
U
U
R
R

2000
U
U
U
R/U
R/U

2010
U
U
U
U
U

3) Teoria de negociere a identitãþii (vezi de ex. Pavlenko–
Blacklegde 2004) pune accentul pe schimbãrile actuale sociale,
economice ºi politice, care influenþeazã opþiunile dintr-un anumit moment istoric ce vor sta la dispoziþia construcþiilor identitare.
Dar construcþiile identitare sînt supuse ºi acelor ideologii care
legalizeazã ºi valorificã într-un moment o identitate mai bine
decît cealaltã. În consecinþã, identitatea este totdeauna o negociere de context ºi de moment istoric. În cercetarea de faþã, contextele au trei nivele: (a) contextul social, economic, politic ºi ideologic; (b) contextul sociolingvistic de schimbarea limbii române în
limba maghiarã; (c) contextul situaþiei de interviu dirijat. Toate
aceste trei nivele se multiplificã, prin cele trei anchete, în timp.
Ipoteza a treia, bazatã pe teoria negocierii identitãþii, se poate
formula în felul urmãtor. Nu se poate modela schimbarea identitãþii
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atît de concret ºi hotãrît, cît s-a fãcut în cazul primelor douã ipoteze
(vezi tabelul 3).
Tabelul 3
Ipoteza a treia: identitatea de naþionalitate, fiind o negociere
a contextelor, se schimbã conform contextelor,
deci modelarea schimbãrii este imposibilã
Anchete
Subiecþi

1990

2000

2010

20
25
43
81
82

U
U
U
R
R

?
?
?
?
?

?
?
?
?
?

Date calitative-longitudinale, fragmente din interviuri
semistructurate
Dacã literatura de specialitate atestã cã identitatea unui individ are mai multe nivele, componente ºi este greu de expus cum
se schimbã sau nu se schimbã în etapele vieþii individului, ori cum
variazã de la un individ la altul, de la o situaþie la alta – datele de
teren, ce urmeazã sã fie analizate, întãresc complexitatea rezultatelor de specialitate de pînã acum. În analizã – pe baza fragmentelor esenþiale extrase din 15 interviuri colectate de la 5
subiecþi ºi realizate în decursul celor douã decenii – mã voi
concentra sã demonstrez ipotezele formulate mai sus.7
Subiect 20
1990 (Nu.)
nu mã mai sînt rîmân, nu mã gînd’esc rîmân’èºt’e, [pauzã] ããã nu
nu sîmþ [pauzã] nu sînþãsc rîmân’èºt’e (...) n-am tãgãduit limba mè,
(...) [Pãrinþii, AB] s-or ungurezat, ºi io sînt ããã rîmân ungurezat,
aºe-i mai mai [rîde] mai frumos. [Rãspunsul integral vezi mai sus.]
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2000 (Nu totdeauna.)
ÁJÁJÁJÁJÁJÁJ! Greu lucru ai= m-ai întreabat! [pauzã] Nu tãdauuna.
Dacã ungur mã-treabã atunci zîc cã mi-s rîmân. Da dacã rîmân
mã-ntreabã nu-i sigur cã zîc cã mi-s rîmân. (...) [Cum sîmþãºt’i?] Ã
sã-þ spun, NEM VAGYOK BÜSZKE RÁ, HOGY ROMÁN VAGYOK
[Nu sînt mîndru cã sînt român].
2010 (Da.)
Dî ce pãrinþ
pãrinþ-îs, moºii mn’ei or fost rîm= uàmin’ rîmîn’ dîn Ungaria.
Dar tãdauna nu ºt’iu aºè strãmoº care nu dîn Ungariè.(…)
Subiect 25
1990 (Nu.)
Mi-s ungur, trãiesc în Ungaria, limba este românã
românã.
2000 (Nu.)
Ungur [pauzã] mi-s. (…) A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYOMBAN
BENNE VAN, HOGY MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR VAGYOK. (…)
MAGYARNAK ÉRZEM MAGAM. MINDIG IS MAGYARNAK
ÉREZTEM MAGAM [În buletin se aflã cã am cetãþenie ungarã
(…) mã simt ungur. Totdeauna m-am simþit ungur].
2010 (Nu.) [Singurul subiect, care la a treia anchetã nu a
fost de acord sã înregistrez interviul semistructurat. Dupã notiþele anchetatorului, rãspunsul subiectului a fost urmãtorul:]
MAGYAR SZIVEM VAN [Am inimã maghiarã
maghiarã].
Subiect 43
1990 (Nu, dar...)
Io aºè mã sînþãsc ca º-on ungur. Da’ tã sînþãsc în min’e cã mi-s
rîmân, nu mi-s ungur.
2000 (Da, dar…)
Io mi-s rîmân, aºe gînd’es’ io, da’ la votare tãt ungur tra’ sã fiu,
cã-n þara ungureascã mi-s. (…) Mi-s nãscut rîmân. Mã gînd’es’ io aºè
rîmân’èºt’e, numa nu le ºt’iu aºe sã le zîc afarã. NEM TOM
KIFEJEZNI! [Nu mã ºtiu exprima.]
2010 (Da.)
Da, m-am nãscut rîmân
rîmân.
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Subiect 81
1990 (Da.)
Avantaj nu-i cã ieºt’i român. Nici copiii n-au avantaj. Nici acèiè nu
zîc cã-i bin’e nici acèiè cã-i rãu. (...)
2000 (Da.)
Cum am spus mmm i-am învãþat pe copii sã vorbascã româneºte, sã
cit’ascã, sã înþãleagã limba, ºººi … Cã ii n-or umbla la ºcoalã rîmân’ascã.
[De ce sînt’em rîmâñ?] Cã aºa m-am nãscut [rîde] în familie
româñascã
româñascã.
2010 (Da.)
Cred cã d-acèiè cã, aºè ñ-am nãscut
nãscut. (…) Din naºtere
naºtere.
Subiect 82
1990 (Da.)
Nici acèiè nu zîc cã-i bin’e, nici cã-i rãu
rãu. În Ungaria m-am nãscut,
io rîmân m-am nãscut
nãscut. (...)
2000 (Da.)
Mmm! Ce sã spun? Ã da [pauzã] da, on rîmân dîn Ungaria
Ungaria.
Alcum nu!
Nu mã þîn aºè rîmân cã io ã ã ããã zîc a= aie cã io aºè român ã mi-s cã
numa România o vãd. Io io aiicea m-am nãscut. N’iº nu vrèu altind’e
sã trãiesc [pauzã] ºi num-aºè ºt’iu sã mã gînd’esc (…).
2010 (Da.)
ªtii dî ce mi-s rîmân? [pauzã] Cããã aºè m-am nãscut
nãscut. (…) ªt’ii
cum îi? Ã ca cînd uomu sã duce undeva [pauzã] ºi vii acasã, ºi ã vii
acasã ºi acar cî-dã biñe t’e simþ acarinde mergi, ºi vii acasã, acasã
ieºt’i [metaforã].
Analiza rãspunsurilor calitative-longitudinale
Aceºti 5 bãrbaþi, la întrebãrile referitoare la identitatea de
naþionalitate, au dat rãspunsuri individuale. Din rãspunsuri reiese cã, conceptele de identitate de naþionalitate ºi de cetãþenie, cu
toate cã în cazul unui grup minoritar ele sînt concepte diferite,
devin în strînsã legãturã, ba chiar uneori nici nu se face diferenþã
între ele. Dacã cãutãm asemãnãri, coincidenþe între rãspunsurile
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subiecþilor, se desprind ºi niºte asemãnãri, mai cu seamã între
subiectul 20 ºi subiectul 43, pe de o parte ºi, pe de altã parte, între
subiectul 81 ºi subiectul 82. Pe baza acestora, din punctul de
vedere cum îºi exprimã apartenenþa de naþionalitate, subiecþii se
grupeazã în trei tipuri (A–B–C).
Tipul A (subiectul 25): se declarã ungur ºi dupã 10 ºi dupã 20
de ani, cu toate cã pe parcursul acestor douã decenii argumentele
lui se schimbã. În 1990, dupã ce se declarã ungur, aminteºte
locul, þara unde trãieºte (Ungaria), adicã cetãþenia se îmbinã cu
identitatea de naþionalitate. Apoi apare limba românã, ca un
argument important de menþionat. Dupã 10 ani, cetãþenia ungarã rãmâne ca argument primordial, iar limba românã nu mai
apare ca un component al identitãþii ºi, ca un mod nou de
exprimare, rãspunsul este dat în limba maghiarã. Iar dupã 20 de
ani, subiectul nu este de acord cu înregistrarea interviului român
ºi, rãspunsul devine afectiv: am inimã maghiarã. Astfel, evoluarea identitãþii de naþionalitate este cu totul evidenþiatã: ungur cu
limbã românã; cetãþean ungur; ungur de la inimã.
Autoidentificarea acestui subiect în cei 20 de ani se realizeazã
mai cu seamã conform ipotezei a 2-a, influenþat de contextul
sociolingvistic: abandonarea limbii române în favoarea limbii
maghiare (vezi tabelul 2).
Tipul B (subiectul 20 ºi subiectul 43), pe baza rãspunsurilor, în
1990 se declarã ungur ºi în cei 20 de ani evolueazã, se
autoidentificã român. Subiectul 20 dupã 10 ani dã un rãspuns
nehotãrît (nu totdeauna român), deci evoluarea identitãþii se
poate descoperi prin trei etape. În 1990 ungur, în 2000 nu totdeauna român ºi în 2010 român. Subiectul 43 la prima anchetã, cînd se
declarã ungur, deja exprimã o ezitare: dar simt cã sînt român.
Peste 10 ani ezitarea rãmîne, dar în legãturã cu autoidentificarea
româneascã, prin amintirea sarcinilor de cetãþean ungar: dar la
votare ungur trebuie sã fiu. Dupã 20 de ani la acelaºi subiect, însã,
identitatea româneascã este declaratã fãrã nici o ezitare. Evoluarea identitãþii de naþionalitate românã la aceºti doi subiecþi se
realizeazã prin cele mai însemnate schimbãri. Ajung în 20 de ani
sã se declare români, cu toate cã la prima anchetã s-au declarat
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unguri. În acest tip de evoluare identitarã apar cele mai multe
ezitãri, explicaþii, confuzii. Evoluarea identitãþii de naþionalitate
româneascã la aceºti doi subiecþi se realizeazã mai cu seamã
conform ipotezei a 3-a, în concordanþã cu teoria negocierii identitãþii, conform contextului social, economic, politic ºi ideologic;
contextului sociolingvistic de schimbarea limbii române în limba
maghiarã; ºi contextului situaþiei de interviu dirijat.
Tipul C (subiectul 81 ºi subiectul 82) în 1990 se declarã român,
ceea ce nu se schimbã nici dupã 10, ºi nici dupã 20 de ani. Însã
argumentele, explicaþiile identitare aratã ºi aici o evoluare, un
progres. La prima anchetã amîndoi au þinut sã afirme cã, sã fii
român, nu este un avantaj (subiectul 81), ori nu este nici un bine,
nici un rãu (subiectul 82) – adicã rãspunsurile coincid. La a doua
anchetã aspectele se diversificã. Apare ca un argument limba ºi
generaþia copiilor la subiectul 81, care ºi-a învãþat copiii sã vorbeascã, sã citeascã româneºte, deoarece ei n-au învãþat în ºcoalã
româneascã. Celãlalt (subiectul 82) îºi explicã identitatea româneascã împreunã cu accentuarea locului, þãrii (Ungaria) unde
trãieºte. Peste 20 de ani identitatea româneascã la amîndoi se
explicã pe scurt ºi afectiv. Subiectul 81 revine la identitatea
primitã prin naºtere, la fel ºi subiectul 82, cu explicaþia unei
metafore: sã fii român, este sã fii acasã. Primul drum al evoluãrii
duce de la o identitate fãrã nici-un avantaj la o identitate primitã
prin familie, deci stabilã de tot (vezi subiectul 81). ªi al doilea
drum porneºte de la o identitate care nu este nici ceva bun, nici
ceva rãu ºi ajunge la faza cã este primitã prin familie, ca apoi sã
ajungã la o identitate care înseamnã sã fii acasã, deci în stabilitate
(vezi subiectul 82). În „final” evoluarea identitãþii de naþionalitate româneascã la aceºti doi subiecþi dupã 20 de ani este conform
primei ipoteze (identitatea româneascã este obþinutã prin naºtere, vezi tabelul 1), dar pînã ce traiectoria ajunge aici trece prin
faze care ating ipoteza a doua (dat fiind cã, în autoidentificare
apare ºi argumentul limbii, vezi tabelul 2), ºi ipoteza a treia
(contextul social, al timpului real ºi al timpului din viaþa subiecþilor hotãrãºte identitatea, vezi tabelul 3).
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Cum se explicã aceste evoluãri identitare? Care factori au
rezultat aceste tipuri de evoluãri în identitatea de naþionalitate
româneascã? Este greu de rãspuns la aceste întrebãri. Doar vag,
fãrã a ajunge la o concluzie clarã, voi aminti prin ce diferã, de
ceilalþi patru, subiectul 25 (singurul din acest grup de eºantion
care, nu numai în 1990, ci ºi dupã 20 de ani tot ungur s-a
declarat).
Familia este primul factor care poate determina identitatea:
pãrinþii (mai tîrziu soþia) fac parte din comunitatea românã sau
nu, ori ce educaþie a primit subiectul în familie în ceea ce priveºte
identitatea de naþionalitate româneascã. Cei 5 subiecþi au pãrinþi
români, ºi patru au soþie din familii româneºti. Unul, chiar subiectul 25, este divorþat, fosta lui soþie fiind pe jumãtate maghiarã, ºi
care nu vorbeºte româneºte. Acest factor, în consecinþã, poate fi
hotãrîtor. Dar poate este mai aproape de realitate sã explic cã, în
cazul subiectului 25, cãsãtoria cu o tînãrã care nu vorbeºte româneºte este un rezultat, o consecinþã, ºi nu un factor determinant
al identitãþii lui de naþionalitate.
Al doilea factor poate fi ºcoala primarã româneascã sau/ºi
liceul românesc. Dintre aceºti 5 subiecþi numai 2 au terminat ºi
ºcoalã primarã româneascã ºi liceu românesc. Dintre care unul
este chiar subiectul 25. Acest factor se exclude, deci, cu menþiunea cã, consider un factor important în pãstrarea identitãþii
româneºti ºcoala româneascã.
Statutul socio-economic poate fi un al treilea factor. Dintre cei
cinci subiecþi, patru s-au declarat realizaþi în ceea ce priveºte
locul lor de muncã, ca urmare ºi circumstanþele lor economice
sînt stabile. Numai unul singur, subiectul 25, a fost care s-a
caracterizat fãrã rezultate satisfãcãtoare atît în ceea ce priveºte
locul lui de muncã, cît ºi în propria sa situaþie economicã.
Biserica ar putea fi un alt factor. Patru subiecþi s-au declarat
religioºi, umblînd regulat la bisericã, ºi numai subiectul 25 mi-a
spus cã nu este religios, ºi nu are contact cu biserica românã
(ortodoxã) ori bilingvã (baptistã).
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Concluzii
În contextul limbii ºi identitãþii, tema cercetãrii este cum îºi
declarã aceleaºi persoane dupã 10, respectiv 20 de ani identitatea
de naþionalitate româneascã, adicã cum evolueazã identitatea de
naþionalitate româneascã în perioada 1990–2010 în Chitighaz. În
consecinþã, problema care se pune este în ce direcþie se orienteazã
noile valori. Ce se poate sesiza: o valorizare sau o devalorizare?
Am analizat rãspunsurile bãrbaþilor, dintre care în 1990 2 s-au
declarat români ºi 3 nu. Dupã 20 de ani dintre aceºti 5 bãrbaþi
numai unul s-a declarat ungur, ceilalþi patru români. Evoluarea
identitãþii de naþionalitate pentru fiecare individ este un proces
unic, cu unele asemãnãri ºi coincidenþe între indivizi. Din rezultatele analizei decurge cã identitatea de naþionalitate româneascã nu este stabilã pentru toþi (vezi prima ipotezã), ea se schimbã
în timp pe baza contextelor sociale, economice, ideologice, sociolingvistice ºi situaþionale (vezi a doua ipotezã ºi a treia ipotezã).
Totodatã, în viaþa fiecãrui individ se desfãºoarã o schimbare
cognitivã ºi psihologicã cu consecinþe identitare. Stabilitatea familialã, economia prosperã, apartenenþa la o comunitate bisericeascã pot fi factori care determinã sau/ºi ajutã exprimarea
identitãþii româneºti ºi în contextul sociolingvistic de schimbarea
limbii române în limba maghiarã, ºi privind contextul de situaþie
de interviu. Problematica construcþiei identitãþii ºi prin analiza
acestor date calitative-longitudinale s-a arãtat complexã, pornind, printre altele, de la faptul cã analiza nu se poate simplifica
la o singurã ipotezã, bazatã pe o singurã concepþie teoreticã, –
cum afirmã de ex. ºi Hale (2004). În concluzie se poate sublinia cã
autoidentificarea (în cazul de faþã, într-o perioadã de 20 de ani) în
viaþa unui individ (i) se schimbã, se transformã, evolueazã; (ii) identitatea moºtenitã (vezi prima ipotezã) pentru tineri nu are aºa de mare
importanþã (vezi prima anchetã, 1990, tabelul 4), dar se aratã importantã cu trecerea timpului în viaþa aceloraºi subiecþi (vezi a treia
anchetã 2010, tabelul 4).
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Tabelul 4
Traiectorii de autoidentificare la 5 subiecþi în 20 de ani
Anchete
Subiecþi

1990

2000

2010

25

U
(limba R)

U
(buletin,
cetãþenie
ungarã)

U
(inimã
maghiarã)

20

U
(limba R)

U
R
[situaþie:
(pãrinþi,
cine întreabã] strãmoºi)

43

U
(dar)

R
(dar)

R
(nãscut român)

81

R
(nu-i avantaj)

R
(familie)

R
(ne-am nãscut)

82

R
R
(nu-i bine/rãu, (român
m-am nãscut) dîn Ungaria)

R
(m-am nãscut;
metaforã: vii acasã,
acasã eºti)

În aceeaºi ordine de idei e de menþionat cã identitatea de
naþionalitate româneascã, precum ºi identitatea naþionalã româneascã este o temã actualã ºi în discursurile intelectuale (politice)
în România ºi în celelalte comunitãþi româneºti în afara graniþelor României. Identitatea naþionalã româneascã se trateazã în
concordanþã cu societatea româneascã de tranziþie, în legãturã
cu globalizarea, ºi nu în ultimul rînd, în relaþie cu românii din
România ºi românii stabiliþi în afara þãrii ca emigranþi sau care
lucreazã o perioadã mai scurtã ori mai lungã în strãinãtate (vezi
de ex. Ichim 2011, Manolescu 2009, Mãrcuº 1995, Mungiu 1995,
Olariu 2010, Pânzaru 2008, Sigmirean 2012).
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NOTE
01. Denumirea regionalã a localitãþii este T’it’ihaz. În monografia satului,
apãrutã prima datã în 1893 la Arad, toponimul apare sub o formã veche
de transcriere: Chitichaz (vezi Ardelean 1893/1986). Iar cãlãtorii de tren
pe linia Curtici–Békéscsaba, ajungînd în gara localitãþii, vor citi toponimul maghiar: Kétegyháza.
02. Cercetãrile de teren dialectale în Chitighaz au început în 1984 (vezi de
ex. Borbély 1986, 1988).
03. Fiecare subiect este identificat cu un numãr, care redã ordinea interviurilor realizate în 1990, la prima anchetã.
04. Secvenþele maghiare ale discursurilor vor fi notate cu litere majuscule.
05. Alãturi de primordialism este folosit ºi categoria constructivism, de ex. de
Hale, care afirmã cã, aceste douã categorii pentru analiza identitãþii de
etnie nu sînt suficiente, ca urmare, urgenteazã pe tema aceasta cercetãri
consistente de psihologie (2004: 458).
06. În tabelele 1–4 litera R (român) desemneazã rãspunsurile da ºi litera U
(ungur) desemneazã rãspunsurile nu primite la întrebarea Dumñeta t’e
þîi rîmân/Tu t’e þîi rîmân?.
07. În fragmentele citate din interviuri, dupã data anchetei, în parantezã
rotundã, se aflã rãspunsul subiecþilor la întrebarea închisã Dumñeta t’e
þîi rîmân/Tu t’e þîi rîmân?, dupã care urmeazã fragmente din rãspunsurile la întrebarea De ce? În parantezã pãtratã apar unele caracteristici de
discurs, cele spuse ori explicate de anchetator, uneori informaþii suplimentare despre anchetã, traduceri. Cuvintele cu bold vor evidenþia cuvintele cheie din analizã.
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Emilia Martin

Ritualizarea manifestãrilor de absolvire
la liceul românesc din Giula
Pe baza ordinului ministerial apãrut în 1946, care prescria
înfiinþarea unei ºcoli de stat cu limba de predare românã, în anul
1946 ºi-a deschis, la Giula, porþile o ºcoalã româneascã cu 8 clase,
care la început funcþiona cu o singurã clasã cu 20 de elevi, clasa a
5-ea. În urmãtorul an, în anul ºcolar 1948–49, aceastã clasã avea
deja 23 de elevi, ºi a pornit ºi o nouã clasã, a 7-ea.
Liceul Nicolae Bãlcescu din oraºul Giula a fost inaugurat în
anul 1949, ca prima ºcoalã medie din Ungaria zilelor noastre.
Pentru a-ºi începe activitatea, liceul românesc a primit o clãdire
impozantã, fosta clãdire a primãriei din centrul oraºului de pe
strada Városháza nr. 13, în care azi funcþioneazã Biblioteca
Orãºeneascã Mogyoróssy.
În 1953, la 4 ani dupã înfiinþare, în anul absolvirii primei
promoþii, liceul a primit denumirea de Liceul Nicolae Bãlcescu.
Pînã în anul 1960 a fost liceu cu limbã de predare românã, în care
toate disciplinele se predau româneºte. Elevii care s-au înscris aici
erau copii din acele localitãþi din Ungaria, îndeosebi din judeþele
Békés, Hajdú-Bihar ºi Csongrád, care aveau în componenþã ºi
populaþie româneascã: Bãtania (Battonya), Bedeu (Bedõ), Ciorvaº
(Csorvás), Aletea (Elek), Chitighaz (Kétegyháza), Sãcal
(Körösszakál), Apateu (Körösszegapáti), Cenadul Unguresc
(Magyarcsanád), Micherechi (Méhkerék), Lökösháza, Otlaca Pustã
(Pusztaottlaka), Vecherd (Vekerd) ºi Jaca (Zsáka).1
La serbarea de un sfert de veac, în anul 1974, liceul a primit ca
donaþie bustul lui Nicolae Bãlcescu de la liceul Bãlcescu din
Bucureºti. În 1982 liceul este mutat în clãdirea modernã construitã în special pentru acest scop în cartierul numit Oraºul Mare
Românesc. Clãdirea liceului în care se aflã ºi un cãmin este
situatã în apropierea cetãþii medievale ºi a renumitelor bãi termale.
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Azi instituþia se numeºte Liceul, ªcoala Generalã ºi Cãminul de
Elevi Nicolae Bãlcescu, ºi este bilingvã în ceea ce priveºte predarea disciplinelor. La liceu sosesc tineri din mai puþine localitãþi
populate ºi de români: Aletea, Apateu, Bãtania, Bedeu, Chitighaz,
Micherechi, Otlaca-Pustã, Sãcal. Corpul profesoral este compus în
mare parte din profesori români din Ungaria, foºti elevi de la
Liceul Nicolae Bãlcescu.2
Conform prologului de pe pagina web a instituþiei scris de
Maria Gurzãu Czeglédi, directorul actual al unicului liceu românesc în Ungaria, instituþia îºi propune urmãtorul scop: „Liceul
nostru îºi propune sã devinã un focar de pãstrare ºi de transmitere a
valorilor strãmoºeºti, integrîndu-le într-un context cultural universaleuropean-naþional, al poporului român ºi al poporului maghiar”.3
În privinþa manifestãrilor de absolvire la liceul Bãlcescu, voi
încerca sã prezint din perspectivã antropologicã4 desfãºurarea
serbãrilor de rãmas bun, accentuînd elementele care se reproduc
ajungînd sã devinã elemente specifice. Pentru redarea fidelã a
practicilor care aparþin serbãrii de rãmas bun voi încerca sã le
prezint într-o oarecare ordine cronologicã, adicã în ordinea desfãºurãrii acestora, þinînd cont ºi de procesul de transformare ºi
dezvoltare de-a lungul deceniilor, din anii 1950 pînã în zilele
noastre.
La prezentarea subiectului voi þine cont de evenimetele cele
mai importante în desfãºurarea serbãrii: data, invitaþia, pregãtirea, balul panglicii, cadourile, serbarea propriu zisã, premiile,
distincþiile elevilor, masa festivã, banchetul.
În anii 1950,5 demersurile de pregãtire au luat început încã în
februarie, înainte de balul panglicii cu fotografierea la fotograful
din centrul oraºului. Elevii erau reprezentaþi în fotografii în uniformã. Puteau sã aleagã din douã variante fotografia care sã fie
montatã pe tabloul de absolvire. Tabloul cu fotografiile profesorilor ºi a elevilor ºi cu citate din versuri, texte de adio scrise doar în
limba românã era fãcut tot de fotograf. Deoarece în anii 50 toate
materiile se predau în româneºte, nici nu s-a pus problema sã
aparã pe tablou text în limba maghiarã.
În anii 1970 se fãceau deja invitaþii tipãrite, cu texte bilingve.
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La serbare, faþã de anii 1950, erau invitaþi foarte mulþi oaspeþi,
rude apropiate, finii, naºii care primeau invitaþiile prin poºtã
fiindu-le anexate ºi fotografiile absolvenþilor. Rudele mai apropiate ºi prietenii primeau fotografii de dimensiuni mai mari, la cele
mai îndepãrtate trimiteau mai mici. Pentru colegii de clasã sau
din clasele mai mici se dãdeau fotografii mici, de format timbru.
Pe versoul fotografiilor se scriau citate cu gînduri frumoase.
Fotografiile s-au fãcut la un fotograf local în alb negru, tot el s-a
ocupat ºi de confecþionarea tabloului de absolvire pe care deja au
apãrut texte bilingve.
Pagina web a liceului cuprinde multe fotografii, inclusiv toate
tablourile,6 imagini din viaþa elevilor de la începuturi pînã în
zilele noastre. Conducerea liceului în urmã cu cîþiva ani a publicat un apel cãtre foºtii elevi ai liceului sã trimitã fotografii din
viaþa licealã de odinioarã care apoi au fost încãrcate pe pagina de
web. 7
Redãm cîteva exemple din inscripþiile de pe tablourile de absolvire, care reprezintã – pe lîngã gãndurile bune destinate tinerilor
absolvenþi – ºi ideologia vremurilor:
„Socialismul deschide în faþa tineretului zori noi de belºug ºi viaþã
însoritã de fericire ºi luminã…” (1949–53)
„Apãraþi tezaurul cel mai scump ce-aþi moºtenit de la strãmoºi,
limba, adicã simbolul sacru al naþionalitãþii noastre.” (1953–57)
„Noi pentru viitor ne pregãtim
ªi-l populãm pe solul fericirii,
Cu braþele-ncordate sã-l sãpãm
ªi sã-l udãm cu ploile gîndirii.” (1963–67)
„Din zare acum îmi clãdesc
Înaltul destin omenesc.” (1970–74)
„Drumul omului prin viaþã trebuie sã fie împlinit cu fapte.” (1974–
78)
„Cel care arde, lumineazã.” (1977–81)
„Ca sã vezi în adîncuri,
Adu-þi lumina ta” (1986–90)
„Iubind ne-ncredinþãm cã suntem” (1988–92)
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„Eu cu lumina mea
Sporesc a lumii tainã” (1994–98)
„Timpurile se schimbã ºi noi ne schimbãm odatã cu ele” (2000–
2004)
„Nu înceta niciodatã sã zîmbeºti, nici chiar atunci, cînd eºti trist,
pentru cã nu se ºtie cine se poate îndrãgosti de zîmbetul tãu.” (Marquez)
(2003–2007)
„Te leagã de lume ce-i dai, nu ce-þi dã.” (N. Iorga) (2006–2010)
În anii 1950, balul panglicii se organiza ca ºi în zilele noastre în
luna februarie, fãrã mare festivitate în sala festivã a cãminului de
elevi, unde directorul cãminului a spus o micã cuvîntare, iar
elevii clasei a treia, au înfipt pe haina absolvenþilor ca însemn al
absolvirii o insignã rotundã de culoare verde pe care nu scria
nimic ºi nu avea panglicã. La petrecerea cu dans care a þinut
seara de la 8 pînã la miezul nopþii au luat parte toþi elevii liceului.
În anii 1970 balul panglicii a avut loc în restaurantul Hotelului
Parc, la care fiecare elev putea invita 5 persoane. Atît absolvenþii,
cît ºi profesorii primeau doar flori, nu se dãdeau nici bani pentru
elevi, nici cadouri pentru profesori. Evenimentul se desfãºura
simplu, cu fixarea panglicii – pe care scria Liceul Bãlcescu ºi
perioada anilor de liceu – pe haina absolvenþilor de cãtre elevii
clasei a treia, cu cinã ºi cu dans.
Serbarea de rãmas bun a fost anticipatã deja ºi în anii 1950 de
manifestarea numitã bolondballagás („defilarea mãscãricilor”).
Elevii cutreierau strãzile oraºului îmbrãcaþi în haine hazlii reprezentînd diferite meserii, personaje, roluri. Scopul obiceiului
rãspîndit în toate liceele este de a provoca o atmosferã veselã la
sfîrºitul anilor de liceu. Defilarea se desfãºura ºi în anii 70 la fel ca
în anii precedenþi, cutreierau pe strãzile oraºului cete de la toate
liceele, creînd o atmosferã veselã în întreg oraºul.
În anii 50 serenada pentru profesori nu era la modã, fiind
practicatã doar de la sfîrºitul anilor 1960. Absolvenþii înainte de
serbarea de rãmas bun, seara, se duceau la casele profesorilor,
cîntau sub fereastrã cîntece de adio ºi erau serviþi cu sandviºuri,
prãjituri, sãrãþele ºi sucuri.
Serbarea de rãmas bun s-a desfãºurat în luna mai, înainte de
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examenul de bacalaureat în scris, în clãdirea veche a liceului, în
curtea fostei primãrii. La manifestare elevii nu au invitat pe
nimeni din familie, pãrinþii erau prezenþi la serbãrile de rãmas
bun doar dupã anii 1960. Au participat corpul didactic, directorul ºcolii, oficialitãþile, invitaþii de la partid, din minister, de la
judeþ.
La începutul anilor 1980 liceul era mutat în clãdirea nouã,
modernã, însã cãminul de elevi urma sã se construiascã mai
tîrziu. Astfel, serbarea de rãmas bun a avut loc în sala de sport a
clãdirii noi. Absolvenþii au trecut prin toate clasele cîntînd, pe
umãr cu traista primitã de la colegii de clasa a treia, în care se
punea o pogace micã ºi un ban de 10 fileri. Cuvintele de adio ale
directorului ºi ale elevilor au fost rostite în ambele limbi.
Elevii la serbare se prezentau în uniformã. Spre exemplu, în
anul 1957 purtau costum negru cu bluzã albã, avînd pe guler
garoafe mici, frumos mirositoare ,cumpãrate din piaþã în dimineaþa serbãrii de rãmas bun. Absolvenþii ºi-au cusut haine la fel ºi
cu douã decenii mai tîrziu: costum gri cu cãmaºã bordo, sau
rochie albastrã cu guler albastru conform cerinþelor modei. Dupã
ideea unor diriginþi, în aceastã perioadã de mai multe ori îmbrãcau fetele iie cumpãratã din România la serbarea de rãmas bun.
Sãlile ºcolii erau îmbrãcate în flori de cãtre absolvenþii care,
trecînd prin toate clasele, ºi-au luat rãmas bun de la colegii lor din
clasele mai mici cîntînd cîntece de adio în limba maghiarã ºi
românã. Textul unicului cîntec de adio în limba românã a fost
scris, pare-se, de profesoara liceului, Lucia Borza.
„Tovarãºi dragi, acum vã las
ªi vã rostesc un bun rãmas
Rãmîi cu bine ºcoala mea
Cã eu în veci nu te-oi uita.”
Aceleaºi cîntece se cîntau ºi cu douã decenii mai tîrziu. Decorarea clãdirii s-a fãcut mult mai simplu faþã de anii anteriori, doar
cîteva decoraþii fãcute de elevii clasei a treia semnalau însemnãtatea momentului, nu era fãcutã cale de flori pentru absolvenþi.
În primii ani dupã înfiinþarea liceului, la serbarea de rãmas
bun, directorul, profesorii ºi oficialitãþile invitate stãteau la masa
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din curte. Cuvintele de adio au fost rostite în limba românã de
cãtre director ºi diriginte. Vorbirea în maghiarã s-a limitat la
cuvintele de salut rostite pentru oficialitãþi. Ca apreciere a muncii
din cei patru ani absolvenþii nu primeau distincþii, premii în plen,
doar laudã ºi cãrþi, în clasã de la diriginþi. La fel se proceda ºi în
deceniile urmãtoare. Absolvenþii au primit certificatul, cuvinte de
laudã ºi cãrþi în clasã, de la diriginte. Nu erau premii, distincþii, în
plen se înºira doar numele celor mai buni învãþãcei.
Dupã serbarea de rãmas bun în anii 1950 nu a fost masã
festivã, însã se organiza o cinã cu participarea absolvenþilor ºi a
profesorilor la Hotelul Komló din centrul oraºului. Masã nici în
anii 70 nu a fost organizatã dupã serbarea de rãmas bun, doar
dupã examenul de bacalaureat, dupã înmînarea diplomelor de
bac se organiza banchet pentru absolvenþi ºi profesori.
În ceea ce priveºte cadourile, la începuturi nu era la modã
cumpãrarea cadourilor pentru absolvenþi, aceastã practicã s-a
rãspîndit doar pe la sfîrºitul anilor 1970. În aceastã perioadã se
cumpãrau urmãtoarele cadouri pentru elevi: albituri de pat, ceas,
stofã pentru costum, halat, pijama, trusã de unghii. Pãrinþii le
cumpãrau îndeosebi lãnþiºor sau inel de aur. Cei care nu au fost
invitaþi la serbare, rudele mai apropiate, pînã la verii de gradul
întîi, cu o sãptãmînã dupã serbare se duceau acasã la absolvenþi
sã-i felicite ºi sã le dea cadouri.
În zilele noastre festivitatea este mult mai pompoasã decît în
deceniile anterioare ºi parcã toate evenimentele sînt exagerate.
Fotografiile absolvenþilor sînt în culori. Atît invitaþiile tipãrite,
cît ºi tablourile de absolvire sînt realizate ori de elevii însuºi, ori,
mai nou, de designeri. Însemnãtatea evenimentului este accentuatã prin podoabele de flori aºezate în întreaga clãdire.
La balul panglicii elevii invitã pe cine vor, de multe ori au vreo
20 de oaspeþi invitaþi la cina plãtitã de pãrinþii lor. Absolvenþii
plãtesc ºi masa celor invitaþi, din banii adunaþi în acest scop în cei
4 ani liceali. Elevii primesc cu aceastã ocazie cadouri ºi bani de la
rudele invitate. Numele liceului pe panglica primitã de la clasa a
treia poate figura în ambele limbi.
Defilarea are acelaºi rol, însã nu se mai desfãºoarã pe strãzile

Simpozion

189

oraºului, ci în clãdirea ºcolii, absolvenþii avînd ca parteneri în
jocurile glumeþe pe elevii claselor mai mici.
Serenada se desfãºoarã cu totul altfel. Elevii nu se mai duc prin
oraº pe la casele profesorilor, serenada se organizeazã în clãdirea
ºcolii unde copiii sunt aºteptaþi ºi ospãtaþi de cãtre profesori în
sala profesoralã.
La serbarea de rãmas bun nu mai participã toþi elevii liceului,
decît clasele a treia ºi a patra. Absolvenþii se adunã în clasa lor,
merg cîntînd pe coridorul liceului, intrã în sala profesoralã, iar
apoi depun coroane la bustul lui Bãlcescu. Serbarea are loc ori în
sala festivã, ori în curtea liceului. Dupã cuvîntarea în ambele
limbi a directorului, se împart pentru elevi diferite premii: Placheta Bãlcescu, Premiul Fundaþiei Pro discipulis, premii întemeiate
de fostele profesoare ale liceului pentru elevii cei mai buni la
matematicã ºi românã, etc.
Elevii de clasa a patra primesc multe buchete de flori ºi multe
cadouri, mai nou mai ales bani de la invitaþii lor. Rudele care nu
au fost invitate felicitã ºi ele absolvenþii cu o sãptãmîna în urmã
dupã serbare, ducîndu-le acasã cadourile sau banii. În funcþie de
starea materialã a familiei s-a întîmplat cã absolventul a primit
drept cadou o maºinã nouã terminîndu-ºi studiile la liceu.
Promoþiile organizeazã de obicei din 5 în 5 ani întîlniri la care
foºtii elevi de la Bãlcescu sosesc cu partenerii, soþii ºi soþiile lor. Cu
aceastã ocazie totdeauna se depun coroane la bustul lui Bãlcescu.
De obicei, reprezentanþii clasei se duc în cimitir ca sã depunã
coroane ºi la profesorii sau colegii lor care nu mai sînt în viaþã.
Dupã o orã de diriginþie la care fiecare povesteºte evenimentele
din viaþa lui, urmeazã o cinã comunã.
Riturile laice enumerate nu sînt identice, însã poartã multe
asemãnãri, multe dintre elementele acestora se reproduc. Elementul românesc în aceste manifestãri de absolvire este tot mai
puþin accentuat. Festivitatea se desfãºoarã cu tot mai mare pompã, cu multe formalitãþi, flori, cadouri, haine, evident þinînd
seamã ºi de starea materialã diferitã a familiilor. Asemãnãtor
sãrbãtorilor din ciclul familial, de exemplu nunta, ºi în aceste
rituri contemporane putem surprinde mentalitatea oamenilor
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care secole de-a rîndul au trãit izolaþi, în comunitãþi închise,
þinînd laolaltã „ºi la bine ºi la necaz”. Cadourile ºi banii daþi la
serbarea de rãmas bun de la liceu, înseamnã mai mult un ajutor
bãnesc pentru a-ºi continua viaþa, un împrumut pe care rudele îl
vor primi înapoi cînd va fi vorba de copiii lor, adicã dupã vorba
românilor din Ungaria: „Ce dai, aciie capeþi.”

NOTE
01. Despre istoria instituþiei vezi: www.balcescu.sulinet.hu
02. Istoria liceului va fi prelucratã într-o monografie în curs de apariþie.
03. http://www.balcescu.sulinet.hu/Infolapok/Prolog/prologro.html
04. Prezentarea omului ca fiinþã integratã cultural societãþii, ºi grupului
sãu.
05. Prezentarea manifestãrilor de absolvire din anii 1950, 1970 ºi 2000 s-a
fãcut pe baza interviurilor realizate cu foºtii elevi ai instituþiei.
06. http://www.balcescu.sulinet.hu/Tablok/tablok.html
07. http://www.balcescu.sulinet.hu/Weblap/Archivum/archivum.html
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Stella Nikula

Rituri de purificare
a spaþiului
„De aceea am venit pe aceastã lume,
ca undeva sã ne simþim acasã.”
(Áron Tamási)
Aþi intrat vreodatã într-o încãpere unde nu v-aþi simþit bine ºi
abia aþi aºteptat sã ieºiþi de acolo? V-aþi simþit vreodatã epuizat
de puteri dupã ce aþi întâlnit pe cineva?
Practic în aceste cazuri aþi intrat în contact cu un spaþiu impur,
unde bântuie energii negative, sub diverse forme: morþi care nu
au pãrãsit încã lumea noastrã din cauza unor motive, efectele
rãmase în urma unui eveniment tragic (moarte, boli, omoruri
etc.).
Toate acestea ne provoacã acele sentimente greu de trãit, la
care unii suntem mai sensibili, mai receptivi, alþii însã mai puþin.
De fapt, precum înaintãm în timp, aceastã sensibilitate manifestatã faþã de activitatea energiilor negative a devenit tot mai
puternicã.
Nu este deci de mirat faptul cã datoritã acestor lucruri încercãm sã creãm o atmosferã calmã, plinã de energii pozitive, favorabilã modului nostru de viaþã. Greu gãsim însã spaþiu perfect
din punctul de vedere al energiilor prezente, însã prin diferite
demersuri îl putem îmbunãtãþi. ªi câte nu facem pentru a trãi
într-un mediu mult râvnit! Demersurile fãcute în atingerea acestui scop nu sunt însã deloc noi, ºi nici ieºite din comun.
În cele ce urmeazã vom urmãri cum s-a manifestat omul de la
sat atunci când a intrat în contact cu astfel de energii, care sunt
demersurile pe care le-a întrebuinþat pentru a crea lumea perfectã pe care ºi-o dorea.
Însã înainte de a porni la drumul propus trebuie sã menþionãm
urmãtoarele:
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Se crede cã dincolo de ceea ce este ºi se vede, existã o lume care
nu se vede, dar se subînþelege ºi se face vizibilã prin mesajele ºi
efectele sale cu ajutorul cãrora omul se orienteazã prin spaþiul
lumii invizibile, cât ºi cã tot ceea ce existã este purtãtoare de
energii ºi este dotat ºi cu un câmp de energie propriu prin care
transmite ºi recepteazã informaþii din exterior, câmp prin care se
influenþeazã reciproc. Însuºi omul este o adevãratã fabricã de
energii, ºi nu numai prin miºcãrile sale, ci ºi prin gândurile ºi
sentimentele nutrite, ori prin cuvintele rostite, pentru cã fiecare
gând, fiecare cuvânt, fiecare sentiment este, la rândul sãu, purtãtor de energie, uneori beneficã, alteori mai puþin beneficã.
Încã din cele mai vechi timpuri omul cautã acel loc favorabil
activitãþii sale zilnice pe care, conform credinþei sale, îl poate gãsi
într-un spaþiu unde existã alãturi de divinitatea sa mult adoratã,
unde aceasta îi asigurã liniºtea sufleteascã ºi bunãstarea. Pentru
a întreþine o astfel de legãturã cu divinitatea avea nevoie de un
spaþiu cât mai curat, mai pur.
În gãsirea acestuia se baza pe douã lucruri: pe cãutarea unui
spaþiu (deja existent) pur sau pe purificarea spaþiului în care
trãia.
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În gândirea omului spaþiul este definit prin calitãþile sale specifice, astfel putând fi loc bun sau loc rãu. Primul este un loc rodnic
ºi aducãtor de bine, în timp cel al doilea este aducãtor de rele, de
necazuri. Puritatea spaþiului poate fi stabilitã ºi prin studierea
fenomenelor care au loc acolo, prin receptarea mesajelor pe care
acesta vrea sã ni-l transmitã. De exemplu, locurile bogate în
faunã ºi florã, pline de luminã dãtãtoare de viaþã, sau localitãþile
în care oamenilor le merge bine, sau sunt mai prietenoºi, locurile
unde a avut loc vreun miracol, pot fi considerate spaþii pline de
energii vitalizatoare. În timp ce locurile unde nici plantelor, nici
animalelor nu le merge bine, cât ºi bântuie boli, epidemii, au loc
tragedii, omoruri sau rãzboaie, s-a sinucis un om ori s-a înecat, se
practicã des vrãji în cadrul cãrora se contacteazã spirite malefice,
cât ºi dominã întunericul, pot fi considerate ostile vieþii umane.
Calitatea spaþiului depinde deci de activitatea care se desfãºoarã
acolo, de necesitãþile omului ºi de demersurile fãcute în atingerea
acestui scop, deoarece se crede cã tot ceea ce s-a întâmplat întrun loc, lasã urmã dupã sine.
„Inde s-o-necat cineva îi loc rãu.”,
„În casa unui uom rãu nici sã-þi traji aieru nu-i uºor.”

În concepþia omului de la sat lumea era foarte bine definitã ca
acel spaþiu în care trãia ºi activa ºi se rezuma în primul rând la
satul în care locuia cu împrejurimile sale, iar tot ceea ce se afla în
afara acestuia era considerat strãin ºi ostil vieþii.
Graniþa dintre cele douã lumi era trasã de linia alcãtuitã de acel
traseu pe care un om îl putea parcurge în cadrul unei zile sau a
unei zile ºi unei nopþi în jurul satului. Tot ce se afla dincolo de
acest teritoriu era considerat impur ºi dominat de spirite malefice
sau de oameni rãuvoitori (hoþi, ucigaºi etc.). Datoritã caracterului sãu, aici erau înmormântaþi oamenii rãi sau decedaþi de
moarte necuratã (uciºi, înecaþi etc.). Fiindcã acest loc era nefast,
aici niciodatã nu se construia nimic, se ridicau doar troiþe, care
veneau sã faciliteze trecerea oamenilor prin acele locuri.

afirmã oamenii.
Locurile unde forþele divine atingeau puterea lor maximã erau
considerate centre importante, unde se ridicau temple sau altare
ºi se efectuau rugi sau servicii divine. Însã cu cât mai mult se
îndepãrtau de locul acesta, chiar ºi spaþiul considerat pur, pierdea din eficacitatea sa, astfel se manifesta un deosebit interes
pentru perpetuarea acestei stãri cu efecte pozitive asupra prosperãrii fiinþei umane. În acest scop se efectuau rituri care aveau
menirea de a reîmprospãta puterea spaþiului, de a intensifica
forþa puterilor benefice, de a reîncãrca/reîmbunãtãþi calitatea
sfântã a spaþiului.
La sat acest centru era marcat de locul unde se ridica biserica,
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astfel cã dupã concepþia omului simplu, cu cât locuiai mai aproape de ea puteai beneficia de acele energii pozitive care îþi asigurau prosperarea. Datoritã acestei credinþe, oamenii îºi construiai
casele cât mai aproape de bisericã, privilegiu de care se beneficia
în primul rând þinând cont de rangul sau averea gospodarilor.
„Cei înstãriþ tãþ º-or fãcut cãºile pã dri bisericã. Tãþ acolo º-or
fãcut loc dã casã..., care o putut ºi câte douã, tri, ºi pântru ciledi.”
(informator Gheorghe Tripon din Chitighaz)
Printre demersurile care vin sã purifice spaþiul, sã elimine de
acolo energiile malefice, pentru crearea unui spaþiu strãbãtut de
o vibraþie vitalã, a unei lumi considerate perfecte, putem enumera urmãtoarele rituri:
 Fumigaþiile, despre care multora le vin în minte beþiºoarele
parfumate pe care le gãsim în magazine, uitând de cele mai
multe ori de obiceiul practicat de pãrinþii sau bunicii noºtri care la
anumite ocazii (vijelii, furtuni, alte evenimente înfricoºãtoare,
sau doar cu dorinþa de „a împrospãta aieru” , etc.) ardeau câte
puþinã tãmâie, crezând cã fumul acesteia are putere de curãþare.
„Când afarã iera vreme gre, mama tãdauna pune oleacã dã
tãmâie pã foc. Apu casa sã umple aºe, dã mirosu ii ºi tãtã lume sã
liniºte.” (informatoare Iuliana Nikula, nãscutã Rediº din Chitighaz).
Fumul este imaginea legãturii dintre pãmânt ºi cer. Fumul
animalelor sacrificate, a tãmâii sau a tutunului, are rolul de a
înãlþa ruga ºi omagiul oamenilor spre cer, de a lega omul de
divinitate, de a uni infinitul cu finitul, nemuritorul cu muritorul.
Din cele mai vechi timpuri face parte din riturile cele mai des
practicate de diferite popoare, de diferitele culte. Poate datoritã
acestui timpuriu rol important jucat în cadrul ceremoniilor la
începutul erei creºtine fumigaþiile erau considerate rituri pãgâne,

Simpozion

195

tãmâia începând a fi folositã în cadrul liturghiilor abia din secolul
al V-lea.
 Stropirea cu apã sfinþitã, este poate cel mai popular ºi cel
mai cunoscut rit practicat în rândul românilor din Ungaria, care
are menirea de a asigura prosperitate ºi bunãstare, cât ºi o pazã
pentru o mai îndelungatã perioadã a vieþii. Sfinþirea gospodãriilor se face odatã pe an, la Boboteazã, când preotul, trecând pe la
casele credincioºilor, stropeºte casa ºi anexele acesteia, cât ºi pe
cei care locuiesc acolo cu apã sfinþitã. Acest ritual este repetat
periodic. O sfinþire a casei mult mai complexã se face la construirea acesteia sau la renovarea ei, când se oficiazã aºa numita
„sfeºtanie/feºtanie” în cadrul cãreia fiecare încãpere este stropitã
cu apã sfinþitã, cât ºi fiecare uºã ºi fereastrã este pecetluitã cu
semnul crucii ºi cele douã litere „á” ºi „ù” pe cele douã pãrþi ale
acesteia, pentru a împiedica intrarea spiritelor malefice în case.
„Când sã ridica o casã noauã sã tema popa ºi o sfinþascã, cã nu
iera bine sã te muþ numa aºe în ie. Apu sã bãga pãstã tãt, ºi strope
pereþî cu apã sfinþâtã, iarã la uºi ºi la fereºti fãce aºe, sãmnu crucii, ºi
iscãle ceva cu oloi sfinþât.” (informatoare Sofia Muntean, nãscutã
ªimonca din Chitighaz)
 Stropirea cu sânge, obicei practicat pânã în prezent la multe
popoare, vine sã ocroteascã de cele rele lucrurile sau fiinþele
stropite de sângele animalelor sacrificate (casã, obiecte, instrumente, persoane º.a.m.d.). Acest rit, în cadrul cãruia de obicei se
sacrifica un porumbel, o gãinã, o caprã etc., este deseori descris ºi
în Biblie.
 Aprinderea lumânãrilor, care în ultimul timp a devenit un
obicei popular, deasemenea este un procedeu de a purifica spaþiul deoarece lumina este purtãtoare de energii creatoare ºi nu
distrugãtoare, precum întunericul. În rândul românilor din Ungaria în timpul furtunilor se practica obiceiul de a aprinde lumina adusã acasã la Paºti, pentru a proteja casa ºi pe cei care
locuiesc acolo.
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„Când vine aºe, o vreme gre, dã numa sã cutremura pãmântu dã
cum fuljera ºi tuna, mama luau lumina cu care am înconjurat beserica
la Paºti ºi uo aprinde, cã zâce c-atunci nu a trãzni în casã.” (informatoare Sofia Muntean, nãscutã ªimonca din Chitighaz)
 Aºezarea unor obiecte în diferite locuri ale încãperilor sau
a spaþiilor, este un alt obicei binecunoscut practicat în anumite
perioade considerate primejdioase ale anului ºi care coincid cu
cele patru momente cruciale ale acestuia, cum echinocþiile sau
solstiþiile, momente când spaþiile sunt pline de spirite malefice.
Prin intrãri se face contactul cu lumea celaltã, astfel cã acestea
sunt protejate prin diferite rituri.
Uºa, cât ºi fereastra sunt cele mai vulnerabile locuri ale casei,
astfel cã protecþia lor necesitã o deosebitã atenþie, mai ales în
unele perioade ale anului, când activitatea spiritelor malefice se
intensifica (Sfântul Gheorghe, Sfântul Andrei). În aceste perioade se aºezau lumânãri, crengi, urzici sau ustoroi pentru a opri
intrarea unor energii malefice în case.
„La Sânjorj punem crenguþã dã rug în fereºti ºi urzâci. Da le
punem ºi pân iºtalauã ºi pân alte locuri... Ca sã ne apere dã cile rele.”
(informatoare Zenobia Nikula, nãscutã Rediº din Chitighaz)
Pragul este cel care separã cele douã lumi, el are rolul de a pãzi
interiorul (sacrul) de exterior (profanul). Trecându-l, poþi aduce
în casã energii distrugãtoare, de aceea se practicã la multe popoare descãlþarea la intrare, lãsând încãlþãmintea afarã (vezi
popoarele asiatice, musulmanii la intrarea în moschei etc.), cât ºi
se trece cu pas mare pentru a nu spurca puritatea lui. Se crede cã
sub prag sãlãºluieºte rãul, de aceea se aduceau jertfe când se
construiau casele, deseori sacrificându-se chiar noi-nãscuþi. Însã
ºi obiceiul trecerii miresei în braþe peste prag vine de la aceastã
credinþã.
Pragul este pãzit cu obiecte (mãturã, usturoi, etc.), prin fumugaþii
fãcute cu lumânarea adusã acasã de la procesiunea din dimineaþa Învierii, prin inscripþii (fãcute la sfinþirea caselor, moment
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când noua casã este luatã în stãpânire de gazde) ori figuri de
paznici temuþi (de exemplu icoane cu sfinþi la creºtini sau în
China lei, º.a.m.d.). Vis-a-vis de intrare în cazul multor popoare
se aºezau icoane, cruci, candele aprinse sau alte obiecte în scopul
de a opri intrarea spiritelor malefice, pentru a nu îngreuna viaþa
celora care trãiesc acolo.
Pragul poate fi trecut doar de acea persoanã care este invitatã
înãutru (vezi de aici credinþa cã vampirul numai atunci poate
intra într-o încãpere dacã este invitat). Acesta este trecut printrun salut sau urare, care simbolizeazã gândurile bune ale vizitatorului.
Mãtura pare a fi un modest instrument casnic, ea este însã
simbolul puterii sacre. Cu ajutorul ei curãþim solul de toate elementele pângãritoare, ºi poate fi aºezatã în diferite locuri ale
casei, de exemplu în uºã sau sub patul noului nãscut, ca obiect de
protecþie. (Vizitând acum câþiva ani nordul României de la un
localnic am aflat cã în zonã de munte când pleci de acasã se
practicã obiceiul de a aºeza în faþa uºii o mãturã, care ar veni sã
atenþioneze strãinul cum cã îi este interzisã intrarea în casã - nota
autoarei.)
Cu mãtura însã poþi ºi ofensa, de exemplu sufletele morþilor,
tocmai de aceea nu se mãturã când este mort în casã, ori dupã
apus, pentru cã îndepãrtezi astfel fericirea rãnind sufletele celora
care îºi viziteazã noaptea fostele lãcaºuri. Mãtura mai poate fi ºi
un instrument malefic, acela pe care vrãjitoarele noaptea circulã
prin vãzduh.
 Prezentarea unor jertfe, de asemenea, venea sã asigure
puritatea spaþiului. De obicei cele mai curate roade ori animale
fãrã cusur, în trecut însã chiar ºi fiinþe umane, de la copii,
fecioare pânã la persoane care treceau printr-o perioadã de pregãtire pentru a fi sacrificate, veneau sã asigure bunãvoinþa divinitãþii prin inocenþa ºi puritatea lor.
Temelia clãdirilor venea sã susþinã construcþia, deci trebuia sã
fie solidã din toate punctele de vedere. Datoritã acestui lucru, se
practica aºezarea unor obiecte cu puteri magice la temelia edifici-
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ilor care aveau ca scop animarea ei printr-o jertfã adusã. Acestea
puteau fi de diferitã provenienþã, de la fiinþe umane, pânã la
animale, plante sau alte obiecte. Cu trecerea timpului acestea din
urmã au luat locul vietãþilor sacrificate la construcþii. Chiar ºi în
prezent se practicã aºezarea unor bani la temelia noilor case (ca
sã asigure bunãstarea gazdelor) ori zidirea unui cocoº (care prin
cântecul sãu alungã spiritele rele).
„M-aduc aminte cã atunci când s-o fãcut casa, a noºti or luat on
cocoº ºi l-or zidit în fundaþiie... Or zâs cã cântatu lui a pãzî pã ciie care
or ºide în ie.” (informator Gheorghe Tulkán din Chitighaz)
(Printre români, inclusiv românii din Ungaria, persistã ºi
credinþa cã în pereþii fiecãrei case locuieºte un ºarpe alb, numit
„ºarpele casei”, care este duhul protector al acesteia. Din când în
când acesta se ºi poate auzi cum miºcã, cât uneori se ºi poate
vedea când mãnâncã din laptele destinat copiilor - nota autoarei.)
 Separerea spaþiilor considerate bântuite de energii rele
de cele în care se trãia, este un procedeu care avea loc în cazuri
excepþionale, precum este ºi cel al unor epidemii, când se practica
tragerea unei brazde în jurul localitãþii, crezând cã cercul tras
putea proteja satul de transmiterea tuturor relelor. Acest obicei se
practica ºi pentru a proteja locurile de animalele dãunãtoare, de
exemplu în ajunul Bobotezei când se alungau rozãtoarelor prin
înconjurarea acesteia de cãtre copii care purtau la ei clopoþei ºi
alte obiecte cu care fãceau zgomot pentru a alunga animalele.
Riturile de înconjurare sau procesiunile (de exemplu de la Paºti
sau de la Rusalii) aveau, de asemenea, menirea de a curãþi
spaþiul, de a-l separa de cel rãu. Cercul tras cu aceastã ocazie este
un simbol al protecþiei localitãþii, a bisericii, a cimitirului unde se
efectua, pentru a opri pãtrunderea duºmanilor ºi a spiritelor
rãufãcãtoare.
Atunci când trebuia sã se protejeze o persoanã, cercul lua
forma unui inel (vezi ºi cazul mirilor, când se proteja noua
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cãsnicie), brãþãri, colier etc., aºezate în punctele cele mai vulnerabile. Purtarea lor însã era interzisã celora care trebuiau sã moarã,
pentru ca sufletele lor sã poatã pleca din aceastã lume. (Tocmai
datoritã acestui lucru se ia cingãtoarea, ºiretul, cureaua morþilor,
pentru a nu le opri plecarea din lumea celor vii.)
 Curãþirea spaþiilor cu ajutorul sunetelor sau a cântecelor,
este un alt procedeu practicat în scopul purificãrii spaþiului.
Clopotul alungã spiritele morþilor, þine la distanþã spiritele rele,
pãzeºte de furtunã ºi epidemii, aºa precum este menþionat ºi în
inscripþia unui clopot din Germania, datând din secolul al XVlea:
„Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango.”
El este simbolul auzului ºi al sunetului care este reflectarea
vibraþiei primordiale, astfel cã perceperea dangãtului sãu risipeºte limitãrile condiþiei temporale. Vine sã simbolizeze ºi chemarea
divinã, supunerea faþã de cuvântul lui Dumnezeu, o comunicare
între cer ºi pãmânt. Prin poziþia limbii care loveºte pereþii sãi,
evocã poziþia a tot ce este suspendat între cer ºi pãmânt, stabilind
astfel o comunicare între ele. Clinchetele clopoþeilor ºi a zurgãlãilor au pretutindeni putere de exorcism ºi de purificare, alungã
duhurile rele sau mãcar avertizeazã de apropierea acestora. Folosirea lor în cadrul unor rituri este chiar obligatorie, de exemplu
la întâmpinarea noului an, când “se face zoalã mare” în întreaga
lume pentru a asigura schimbarea perfectã a anului vechi cu cel
nou, alungând din spaþiu toate energiile negative.
Cântecele sunt ºi ele capabile sã alunge sau sã atragã un efect
asupra locului. De exemplu, un bocet este capabil sã influenþeze
în mod nefavorabil starea spaþiului, în timp ce un cântec vesel
vine sã-l împrospeteze.
„Când te duci la mort ºi auz cum sã plâng dupã cel rãposat,
parcã aºe sã lasã ceva greu pã tine, þî sã rupe sufletu... Da la cununiie
tãtã lume sã bucurã ºi uitã dã nãcaz!”(informator Gheorghe Rotar
din Chitighaz)
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 Evitarea contactãrii spaþiilor considerate pline de energii
negative este, de asemenea, un alt procedeu. Un spaþiu devine
impur atunci când nu se þine cont de practicarea riturilor de
purificare, vezi exemplul clãdirilor dãrâmate, a zidurilor pãrãsite, care cer prea mult sacrificiu uman pentru a le lua în stãpânire
(cum este ºi cazul binecunoscutului motiv din balada Mãnãstirii
Argeºului), ori se aflã în afara localitãþii, în hotarele dintre aºezãri.
Casa este acel spaþiu unde omul îºi petrece marea parte a
vieþii, deci i se acordã o deosebitã atenþie. Alegerea locului
viitoarei gospodãrii este de o mare importanþã. Înainte de toate se
studia mediul, þinându-se cont de cum se manifestau animalele
sau plantele care existau acolo, ridicându-se în locuri prospere,
luminoase. Se credea de exemplu cã dacã un animal poposeºte cu
plãcere într-un loc, atunci acolo se poate construi.
„Inde nu stã cânile, nu sta nici tu!”
„Inde-ºi face cuib rândunica, acolo-i bine sã te alipui ºi tu.”,
susþin informatorii.
Pentru a asigura prosperarea celora care locuiau în casã ºi a
menþine puritatea spaþiului materialul din care era construitã
trebuia sã fie pur, sã nu se refoloseascã dintr-o fostã construcþie
aºezatã într-un loc nefast ori din ziduri pãrãsite sau dãrâmate.
(Vezi ºi de aceastã datã motivul baladei Mãnãstirea Argeºului).
Direcþionarea caselor se fãcea spre rãsãrit (mai rar spre sud),
pentru cã acesta servea bunãstãrii celora care locuiau acolo
aflându-se sub influenþa luminii dãdãtoarea de viaþã, în timp ce
apusul ºi nordul puteau avea consecinþe negative asupra proprietarilor.
De asemenea, sunt ocolite spaþiile unde au avut loc omoruri,
evenimente brutale, cum nu se construiesc case nici în locuri
unde anterior funcþiona o cârciumã sau era situat un cimitir,
locuri unde ar mai putea bântui energii negative.
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 Evitarea efectuãrii unor lucruri care spurcã spaþiul, adicã
atrag sau absoarbã energiile negative, cum de exemplu acela de
a introduce într-un spaþiu pur obiecte de provenienþã necunoscutã, de exemplu gãsite pe stradã, care pot fi purtãtoare de energii
negative, este un demers de protejare a locului, deoarece cu cât
iubim mai mult un obiect, cu atât acesta preia mai mult energia
proprietarului sãu ºi atunci când îl luãm cu noi, practic preluãm
ºi caracterul acestuia, putând fi chiar ºi obiectele unor fiinþe
malefice. Acestea pentru a putea fi pãstrate trebuie întâi trecute
printr-un procedeu de purificare, de exemplu se aºeazã în sare
pentru cel puþin o zi, pentru a fi curãþate ºi umplute de energii
pozitive. Ele mai pot fi ºi spãlate, puse la soare, afumate º.a.m.d.,
pentru a deveni curate.
Un alt obicei este ºi cel de a nu înmormânta în cimitir (unde
mormintele ºi crucile sunt sfinþite) oameni care s-au sinucis sau
care nu au fost botezaþi, deoarece aceºtia puteau deveni moroi
care bântuiau apoi oamenii.
Deoarece cuvântul este purtãtor de energii, se evitã ºi rostirea
unor cuvinte care pot genera apariþia energiilor malefice, de
exemplu nu se rosteºte numele fiinþelor temute, sau nu se vorbeºte despre lucrurile de care ne este fricã: boli, sãrãcie, etc. Cine nu
cunoaºte zicãtoarea:
„Vorbeºti dã dracu ºi, iacãtã-l!”
 Evitarea consumãrii unor mâncãruri care erau spurcate
este un demers care asigurã puritatea trupului. De exemplu,
unele popoare se abþin de consumarea mâncãrurilor care sunt
considerate necurate (porc în cazul evreilor ºi al musulmanilor,
peºte în cazul preoþilor Egiptului antic, º.a.m.d.). De fapt, nu este
bine sã se bea nici apa aºezatã într-un pahar noaptea lângã pat,
pentru cã în timpul nopþii aceasta absoarbe energiile negative.
În rândul românilor este binecunoscut ºi obiceiul de a aºeza
lângã patul bolnavului o ceapã tãiatã în douã pentru cã aceasta
absoarbe bolile. Datoritã calitãþii sale de a „înghite” tot ce este
rãu, se crede cã aceastã plantã înzestratã cu o putere curativã,
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trebuie consumatã imediat dupã ce a fost curãþitã, fãrã a se
pãstra pentru mai târziu.
 Evitarea contactãrii unor persoane considerate impure,
cum vrãjitorii, oamenii roºcaþi, oamenii cu sprâncenile împreunate, care puteau cauza necazuri oamenilor, a femeilor aflate în
perioadã de ciclu, cãrora le interziceau intrarea în locuri sfinte ori
vizitarea noilor nãscuþi pentru a nu le fura somnul sau laptele
mamei, a celora care jucau turca ºi îºi vindeau sufletul dracului
pentru perioada de un an, etc., este un alt procedeu.
De asemenea, noaptea nu se intra în discuþie cu persoane
necunoscute, nu se rãspundea la voci de a cãror provenienþã
erau nesiguri, pentru cã aceºtia puteau fi figurile malefice ale
întunericului. De fapt, dupã înserare, cât ºi noaptea, se ocolea
efectuarea unor lucruri care veneau sã spurce spaþiul, de exemplu nu se arunca afarã gunoiul, nu se bãga nimic în casã ºi nici nu
se dãdea nimic din casã (de exemplu ouã, lapte, foc etc.), pentru
cã aducea nenorocire asupra familiei ºi gospodãriei, vaca nu mai
dãdea lapte, gãinile nu mai oau, º.a.m.d..
Omul de la sat mai credea ºi cã de cele mai multe ori tot rãul ce
se abãtea asupra comunitãþii sau a familiei este consecinþa intrãrii în contact cu un strãin, cu venirea unui strãin în localitate,
astfel încât în cazul ivirii unor semne rele, acesta imediat era
alungat din acel loc.
 Curãþenia regulatã a spaþiului, a mediului în care trãim,
este unul dintre cele mai eficiente rituri de purificare, prin care
eliminãm din jurul nostru toate acele obiecte de care nu mai
avem nevoie ºi care ne absorb energia, în timp ce acelea de care
avem nevoie le umplem cu energii generatoare prin faptul cã le
aºezãm la soare, le spãlãm, le aerisim ºi aºa mai departe. Cu cât
curãþenia este mai amãnunþit fãcutã, cu atât umplem casa, spaþiul cu mai multe puteri generatoare de bine. Cu cât spaþiul este
mai curat, cu atât avem mai mare ºansã de a beneficia de puteri
divine, care ne vor umple spaþiul de energii benefice.
Deoarece atunci când dormim suntem cei mai vulnerabili, cei
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mai receptivi ºi fãrã de pazã, dintre toate încãperile cea în care se
doarme trebuie sã fie cea mai curatã. Aceasta era protejatã de la
aerisiri, la aºezarea hainelor de pat la aer, „la sorit”, de la „scuturatu
strujacului/sãlmãjacului”, pânã la aºezarea unor cruci sau icoane
deasupra patului, cãrþi de rugã sub perne, care aveau menirea de
a pãzi ºi în somn oamenii. Crezându-se cã ultimele lucruri la care
ne gândim seara ne vor influenþa somnul ºi noaptea, omul credincios niciodatã nu încheia ziua fãrã rugãciune, cerând paza
divinitãþii ºi peste noapte.
Cel mai puternic punct al casei este altarul casei ridicat într-un
colþ pãzit al acesteia ºi direcþionat totdeauna spre rãsãrit. Aici se
efectuau rugi zilnic, ori la nevoie: vremuri grele, tragedii, la
porniri la drum sau la începerea unor munci la care se cerea
ajutorul divinitãþii, ºi tot aici erau prezentaþi pentru prima oarã ºi
noii nãscuþi ai casei. Puterea locului era întãritã prin aºezarea
unei lumânãri sau candele aprinse sau prin fumigaþii ocazionale.
Desigur, mai existã ºi alte demersuri care au menirea de a
purifica casa în care se locuia. Unul este de exemplu ritualul de
curãþire a acesteia dupã înmormântarea unui membru al familiei
care a murit acasã sau fusese priveghiat acolo. Ritualul se efectueazã dupã înmormântare, înainte de a se aºeza lumea la consumarea pomanei oferite în cinstea rãposatului. Preotul prin fumigaþii, rugi ºi alte procedee curãþã spaþiul, încuind încãperea pentru o perioadã, pentru ca sufletul celui mort sã plece sigur.
Un alt caz este cel când în casã cineva suferea timp îndelungat
de vreo boalã ºi se curãþa spaþiul încãrcat de energii negative.
Încãperea unde se afla bolnavul era des aerisitã pentru cã „lângã
on beteag ºi aieru îi mai greu”, iar hainele lui erau duse la bisericã
pentru ca prin rugãciunea fãcutã asupra lor acestea sã transmitã
forþã vitalã bolnavului.
 Curãþirea trupului pentru a putea intra în contact cu
divinitatea este, de asemenea, un procedeu esenþial. Datoritã
importanþei sale, toatã viaþa lui este atent sã trãiascã dupã legi
prescrise pentru a asigura bunãstarea sa ºi viitorul urmaºilor sãi.
Alãturi de perioadele dedicate unor pregãtiri sufleteºti ºi corpo-
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rale pentru a intra în contact cu divinitatea, cum sunt de exemplu ºi posturile de peste an, când se abþine de consumarea unor
alimente (vezi mai sus) sau executarea unor lucruri (distracþii,
vorbã urâtã, viaþã sexualã, etc.), însuºi comportamentul sãu zilnic trebuie sã fie fãrã cusur, trebuie sã trãiascã conform legilor
prescrise de Dumnezeul sãu.
Chiar ºi timpul poate fi pur sau impur, astfel cã efectuarea
unor rituri este legatã ºi de momente fixe ale zilei, intrarea în
contact cu cealaltã lume este favorabilã la perioade de tranziþie,
zorii zilei sau înserare, respectiv solstiþii sau echinoxuri. Puterile
negative ating forþa maximã la miezul nopþii, iar cele pozitive la
miezul zilei. Dupã înserare tocmai din acest motiv nu se efectueazã unele lucruri, de exemplu nu se lasã afarã unele obiecte sau
hainele copilului mic, pentru cã intrã în ele forþele malefice, dar
nici nu se introduc în casã, se aºteaptã ca ziua, cu putearea
luminii sã cureþe cele uitate sau gãsite afarã.
Dupã cum se poate observa în ajutorul purificãrii spaþiului
sunt utilizate cele patru elemente: lumina, focul, aerul ºi pãmântul.
Focul este singurul element care în cadrul purificãrii nu-ºi
pierde puritatea sa. El este purificator ºi regenerator. A trece prin
el sau a fi trecut prin el înseamnã o eliberare de condiþia în care te
afli. În ritualuri el este prezent prin lumânãri, candele, focuri
aprinse.
Pãmântul este cel mai liniºtit element. De puterea lui, de soliditatea lui avem nevoie ca sã devenim echilibraþi. El curãþã mai
încet ºi mai fin spaþiul, extrãgând ºi transformând energiile negative pe care apoi ni le redã curãþate. În cadrul riturilor el poate fi
înlocuit de sarea folositã la riturile de purificare sau la cele de
protecþie (fiind presãratã în punctele vulnerabile ale spaþiului sau
ale casei).
Apa este cel mai puternic element purificator, fãrã care nu se
poate concepe viaþa, este posesoare ale unor virtuþi tãmãduitoare. Este considerat totodatã ºi un element ambivalent, deoarece

Simpozion

205

este generator de viaþã, dar ºi de moarte, pentru cã creazã ºi
distruge. Apa bunã, curatã este purificatoare ºi creatoare, în timp
ce apa amarã aduce blesteme. Ea se aflã într-o perpetuã miºcare.
Este suficient doar sã stropim obiectele sau spaþiul cu ea pentru
ca sã beneficiem de efectele sale pozitive. În cadrul riturilor de
purificare se foloseºte apa sfinþitã sau apa neînceputã.
Aerul este elementul cel mai activ care, de asemenea, se aflã
într-o continuã miºcare ºi într-un continuu contact cu toate lucrurile. Cea mai simplã formã de manifestare a sa este aerisirea.
Altele sunt: fumugaþiile, sunetele clopotelor, clopoþeiilor ºi ale
altor instrumente. Sunetele mai puternice vin sã distrugã energiile mai vechi rãmase într-un loc, în timp ce cele mai fine îmbogãþesc vibraþiile existente în spaþiu.
În legãturã cu cele amintite pânã acum mai trebuie sã menþionãm ºi urmãtoarele: cu cât mai multe persoane participã la
efectuarea riturilor de purificare, cu atât sunt mai eficiente acestea. Datoritã acestei credinþe, procesiunile de înconjurare a edificiilor, cât ºi a altor locuri importante (de exemplu hotar, ogor)
erau ºi sunt practicate de aproape întreaga comunitate. Tot aºa
se proceda ºi în cazuri de epidemii, de atacuri ale diferitelor
animale º.a.m.d.
De asemenea, dacã toate aceste procedee despre care s-a vorbit
pânã acum nu se respectau, atunci, treptat, calitatea spaþiului
scãdea, locul energiilor pozitive era preluat de cele negative, forþa
divinã manifestându-se mai puþin în aceste locuri.
Deºi omul modern trãieºte într-o lume profanã, locuri sacre
încã existã ºi în prezent, ºi acestea vin sã asigure persistarea
calitãþii pozitive a spaþiului prin edificiile ºi templele ridicate în
locurile pline de vibraþii vitale. Omul secolului nou acordã o tot
mai mare atenþie spaþiului în care trãieºte ºi a cãrui calitate
încearcã sã o îmbunãtãþeascã tot mai mult prin diferite demersuri.
În lumea noastrã modernã am ajuns chiar sã ºi împrumutãm
câte un obicei de la alte popoare pentru a asigura prosperarea
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casei ºi a celora care locuiesc acolo, uitând de demersurile noastre, moºtenite de la strãmoºi, poate mult mai eficiente.
Vorbim despre feng-shiu, când aºezãm câte un obiect în casã ºi
uitãm de omul satului care odinioarã umbla cu bãþul în mânã
pentru a detecta locurile pe unde curgea un firicel de apã ca
eventual sã ne aºezãm patul în direcþia cuvenitã asigurându-ne
un somn mai dulce. Aprindem beþiºoare ºi uitãm de tãmâie...
Treptat apare o nouã generaþie a specialiºtilor care amenajeazã
spaþii þinând cont de toate acele lucruri despre care s-a vorbit în
aceastã zi, desigur fãrã a vorbi despre spirite malefice sau divinitate, ºi amintind doar de energii negative ºi pozitive.
Nu trebuie sã uitãm nici de faptul cã cel mai distrugãtor ºi
nociv element pentru un mediu este însuºi omul, care prin activitatea sa poate distruge vibraþia vitalã a unui spaþiu.
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Elena Platon

Alinierea procesului de predare-evaluare
a limbii române ca limbã nematernã
(RLNM) la standardele europene
Ani la rând, cercetãtori cu preocupãri dintre cele mai serioase
în domeniul limbii române ca limbã strãinã (RLS), respectiv, ca
limbã nematernã (RLNM), au scos în evidenþã statutul de cenuºãreasã atribuit acestei ramuri a ºtiinþelor filologice. Astfel, s-a insistat asupra faptului cã, încã de la începutul anilor ‘80, când a
debutat predarea RLS în universitãþile româneºti, aceasta a fost
„acceptatã de nevoie, privitã cu neîncredere sau suspiciune”,
mulþi dintre filologi vãzând în ea un fel de „excrescenþã suspectã” sau de „rãu necesar”1. Reconsiderând aceastã opinie, socotim
cã nici pânã astãzi eliberarea de complexul RLS nu s-a realizat pe
deplin, având în vedere mãrturisirile multor specialiºti referitoare
la faptul cã se simt, în continuare, intimidaþi de celelalte ºtiinþe
filologice – mult mai bine „cotate” pe piaþa intelectualã – sau
chiar excluºi din rândurile filologilor canonici.
ªi totuºi, în ciuda numeroaselor îndoieli legate de caracterul
mai mult sau mai puþin nobiliar al domeniului, cei cu adevãrat
implicaþi în procesul de predare-evaluare a limbii române vorbitorilor non-nativi au depus eforturi serioase sã se specializeze pe
cont propriu, strãduindu-se sã limiteze ponderea metodelor intuitive care îi împiedicau sã devinã niºte veritabili profesioniºti.
Mai ales dupã anii ’90, specialiºtii s-au arãtat interesaþi de tot
ceea ce se întâmplã peste graniþe în predarea propriei limbi ca
limba a doua, admirând mulþimea materialelor didactice moderne apãrute pe acest segment. În ultimul deceniu, când numãrul
celor doritori sã înveþe limba românã a crescut considerabil, iar
pretenþiile acestora au devenit tot mai greu de îndeplinit, profesorii au realizat cã trebuie sã profite de sfaturile marilor didacticieni
ºi sã urmeze standardele impuse de unul dintre cele mai ambi-
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þioase proiecte ale Departamentului de politici lingvistice din
cadrul Consiliului Europei, Cadrul european comun de referinþã
pentru limbi (CECR)2. Studiile numeroase de didacticã publicate
în cazul altor limbi, materialele ºi instrumentele didactice de
ultimã orã destinate predãrii acestora vorbitorilor non-nativi,
precum ºi documentele elaborate de instituþiile europene abilitate
sã conceapã ºi sã impunã o politicã lingvisticã unitarã ºi coerentã
la nivel european le-a arãtat acestora nu numai care este modelul
de urmat, ci ºi în ce stadiu s-ar cuveni sã se afle, în momentul de
faþã, cercetãrile în domeniul RLS, ca ºi materialele utilizate în
procesul didactic.
Unii specialiºti, ceva mai entuziaºti, s-au strãduit chiar sã
sensibilizeze instituþiile de profil cu privire la nevoia unei politici
lingvistice coerente, prin care destinul limbii române în lume sã
fie mai strict controlat. Sigur cã aceste instituþii au reacþionat
pozitiv, la nivel declarativ ºi pur teoretic, în faþa ideii de reformare majorã a domeniului RLS, în funcþie de standardele europene,
însã, în practicã, nu s-a gãsit pânã acum o modalitate concretã
pentru a reuni eforturile izolate ºi puþin eficiente ale tuturor
specialiºtilor din þarã ºi din afara graniþelor într-un proiect comun. Or, este un lucru bine ºtiut cã lipsa unei politici unitare ºi o
susþinere intermitentã din partea statului – cel care, vrândnevrând, gestioneazã predarea limbilor la nivel global – sunt
cauzele fundamentale ale unei situaþii inegale, adesea dramatice,
a statutului limbii române în universitãþile sau ºcolile din întreaga
lume. Lãsând – aºa cum s-a întâmplat de nenumãrate ori – ca
promovarea limbii române sã fie fãcutã mai cu seamã de personalitãþile care o administreazã într-o anumitã universitate, dispare, practic, garanþia unui proces de susþinere coerent ºi continuu.
Þinând cont de acest context prea puþin favorabil unor schimbãri de fond în domeniul RLS/RLNM, susþinute de instituþiile
statului ºi capabile sã influenþeze pe scarã largã modul în care
este abordatã limba românã destinatã vorbitorilor non-nativi, am
decis sã ne construim propriul proiect, menit sã acopere cât mai
multe din nevoile specifice RLNM. Astfel, în urmã cu un an, a
demarat proiectul Perfecþionarea cadrelor didactice din învãþãmân-
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tul preuniversitar care predau limba românã minoritãþilor naþionale
(POSDRU/87/1.3/S/63909), în cadrul Departamentului de limbã
culturã ºi civilizaþie româneascã al Facultãþii de Litere, de la
Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca. Este vorba de un
proiect cofinanþat din Fondul Social European prin programul
Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Domeniul major de intervenþie 1.3, „Dezvoltarea resurselor umane în educaþie ºi formare profesionalã”, având ca perioadã de implementare intervalul 1 octombrie 2010 – 30 septembrie
2013.
Dupã cum reiese ºi din denumirea destul de transparentã a
proiectului, obiectivul general
este asigurarea perfecþionãrii
cadrelor didactice care predau
limba românã elevilor proveniþi
din rândul minoritãþilor naþionale (maghiarã, germanã,
rromã, ucraineanã etc.), cu scopul de a creºte calitatea procesului de predare-învãþare-evaluare a românei ca limbã
nematernã (RLNM) spre a asigura profesionalizarea ºi alinierea acestuia la standardele europene.
Motivul principal pentru care
am considerat absolut necesare aceste cursuri de formare îl constituie lipsa oricãrei forme de specializare, la nivel licenþã sau
masterat, în domeniul RLS/RLNM, aºa cum existã în alte þãri
dornice sã-ºi promoveze propria limbã (Franþa, Germania, Cehia, Polonia etc.) ºi cum ar fi normal sã existe ºi în cazul limbii
române. Or, necesitatea unei asemenea specializãri decurge logic
dintr-un principiu ºtiinþific elementar, ºi anume acela cã o limbã
se predã dupã cu totul alte principii, metode ºi strategii în cazul
vorbitorilor nativi, decât cele utilizate în cazul vorbitorilor non-
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nativi. Pentru orice persoanã cu experienþã în domeniu, este
evident cã o „simplã” diplomã de studii în domeniul filologie nu
asigurã ºi nu garanteazã succesul în predarea propriei limbi ca
limbã strãinã.
Speranþa în posibilitatea apariþiei unor schimbãri profunde nu
doar la nivelul mentalitãþii specialiºtilor, ci ºi în privinþa stilului
de lucru adoptat pe parcursul procesului didactic a apãrut în
2008, anul în care am reuºit sã acreditãm un modul opþional de
masterat, cu o duratã de trei semestre, singurul de acest fel din
România, menit sã ofere studenþilor masteranzi o minimã iniþiere
în domeniul RLS. Entuziasmul de excepþie al studenþilor pentru
teoria ºi practica predãrii RLS, ca ºi pentru munca de cercetare ºi
elaborare de materiale ºi instrumente didactice adecvate publicului-þintã ºi pretenþiilor timpurilor pe care le trãim, ne-a arãtat cã
noua generaþie a scãpat, din fericire, de prejudecãþile bãtrânilor
filologi amintite mai sus, întrezãrind în acest domeniu noi ºi
generoase direcþii de cercetare.
Pe lângã reuºita acestui modul de masterat (unde sunt înscriºi,
în anul universitar 2011–2012, 37 de studenþi), mai aveam câteva
atuuri care ne îndreptãþeau sã aspirãm la un proiect de mare
anvergurã, prin care sã propunem o abordare sensibil diferitã a
procesului de predare-evaluare a RLNM, conform standardelor
europene. De exemplu, singura descriere detaliatã a profilului
unuia dintre nivelurile de competenþã lingvisticã corespunzãtoare CECR (A1, A2, B1, B2, C1, C2) pentru limba românã – nivelul
B1 sau nivelul prag – era deja realizatã de trei colege de la
universitatea clujeanã3. Beneficiam, de asemenea, de o descriere
minimalã realizatã la departamentul nostru pentru primele patru niveluri. Fãrã un asemenea instrument de lucru ar fi fost de
neimaginat sã vorbim de standardizare, dat fiind faptul cã, în
rândul autorilor de manuale, al cercetãtorilor ºi al practicienilor,
deopotrivã, domnea la acea orã o adevãratã confuzie în ceea ce
priveºte profilul acestor paliere pentru limba românã.
Nu în ultimul rând, ne bazam pe o serie de materiale didactice
realizate de echipa de cercetare a departamentului (primul volum de Exerciþii audio4 organizat pe cele ºase niveluri de compe-
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tenþã lingvisticã corespunzãtoare CECR, testele pe nivel publicate în 20085, ca ºi cele elaborate pentru Institutul Limbii Române
din Bucureºti ºi folosite pentru sesiunile de evaluare a competenþelor lingvistice de la Paris. În egalã mãsurã, suporturile de curs
elaborate pentru nivelurile A1-A2, B1-B2, B2-C1, aflate încã întro fazã de testare, constituiau o bazã serioasã pentru demararea
acestui proiect.

La toate acestea, trebuie adãugatã experienþa îndelungatã în
predarea RLS a echipei departamentului nostru ºi performanþele
deosebite obþinute în timpul acestui proces, care ne permiteau sã
afirmãm cã strategiile utilizate de noi erau extrem de eficiente
pentru asigurarea achiziþionãrii limbii române într-un timp record. Nu în ultimul rând, aveam experienþa succesului cursurilor
de perfecþionare organizate pentru profesorii de RLS din universitãþile româneºti sau pentru profesorii de limba românã de la
Liceul Nicolae Bãlcescu din Giula. Toate acestea au constituit
factori importanþi în decizia de a implementa un proiect care se
adreseazã cadrelor didactice care predau RLNM în trei zone de
dezvoltare ale României (vest, nord-vest ºi centru), cu concentraþia cea mai mare de cetãþeni de altã etnie decât cea românã.
În vederea dezvoltãrii competenþelor de predare diferenþiatã a
RLNM, conform nevoilor specifice vorbitorilor non-nativi, am
decis sã oferim prin proiectul nostru trei programe de formare
(P1-P3) axate pe profesionalizarea procesului de predare/învã-
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þare a RLNM în ciclul primar (P1), gimnazial (P2) ºi liceal (P3).
Prezentãm mai jos copertele volumelor de didacticã care constituie suportul de curs al acestor programe.

Pentru a dezvolta capacitatea de utilizare a Cadrului european
comun de referinþã (CECR) în vederea standardizãrii procesului
de evaluare a competenþelor de comunicare în limba românã, am
conceput încã trei programe, P4-P6, ce vizeazã standardizarea
procesului de evaluare a RLNM la ciclul primar (P4), gimnazial
(P5) ºi liceal (P6).

Nu ne vom referi aici în mod special la celelalte cinci programe
axate pe dezvoltarea competenþelor de proiectare, organizare ºi
evaluare a activitãþilor didactice prin însuºirea unei pedagogii
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centrate pe elev (P7-P8) sau pe dezvoltarea competenþelor socialcivile ºi a atitudinilor de empatie culturalã care intrã în atenþia
programelor P9-P10 (douã programe de educaþie multiculturalã).
Nici nu vom da detalii despre programul de TIC care îºi propune
dezvoltarea competenþelor de utilizare a tehnologiilor informaþiei ºi comunicãrii (TIC) ºi de integrare a lor în procesul de predare
a RLNM.
Vom insista în special asupra primelor ºase programe amintite
mai sus, care vizeazã direct didactica RLNM. Astfel, toate cele
ºase volume prezentate au o structurã paralelã, organizatã în trei
mari unitãþi, fiecare corespunzând unei întâlniri faþã în faþã cu
participanþii la curs, cu o duratã de ºaisprezece ore, restul activitãþilor desfãºurându-se on-line, pe platforma proiectului. Deºi au
o structurã similarã, fiecare din programele axate pe procesul de
predare (P1-P3) vizeazã altã grupã de vârstã, alte interese specifice elevilor ºi, bineînþeles, alt ciclu de învãþãmânt. Având în
vedere cã modelul privilegiat de noi în predarea limbii române
este cel comunicativ, prima unitate urmãreºte definirea ºtiinþificã
a celor patru competenþe de comunicare (receptarea unui text
audiat sau scris, producerea unui mesaj oral sau scris), precum ºi
a competenþei lingvistice (gramaticã ºi vocabular), inventariind,
totodatã, cele mai potrivite metode ºi strategii de formare ºi de
dezvoltare a acestor competenþe. Unitatea a doua analizeazã
corelaþia dintre programele ºcolare ºi manuale, urmãrind punctele tari ºi punctele slabe ale manualelor ºi oferind sugestii de
exploatare mai eficientã a textelor ºi a activitãþilor propuse în
manuale, în funcþie de principiile teoretice formulate în prima
unitate. Toate aceste activitãþi au un accentuat caracter reflexiv,
fiind menite sã ascutã spiritul critic ºi autocritic al cursanþilor,
pentru a putea lua decizii conºtiente ºi corecte în selecþia materialelor didactice cu care lucreazã, pentru a exploata mai eficient
manualele existente sau chiar pentru a realiza propriile materiale
auxiliare, mai adecvate pentru atingerea obiectivelor prevãzute
în programele ºcolare. Principiile elementare de care trebuie sã se
þinã cont în realizarea unor asemenea unitãþi de învãþare, ca ºi
câteva modele posibile pentru fiecare clasã din învãþãmântul
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preuniversitar sunt prezentate în cadrul celei de-a treia secþiuni a
fiecãruia din primele trei programe.
ªi programele de evaluare (P4-P6) sunt structurate în aceeaºi
manierã. Unitatea întâi abordeazã procesul de evaluare în sens
larg (definire, funcþii, etape, tipuri etc.), propunându-ºi familiarizarea profesorilor cu Cadrul european comun de referinþã pentru
limbi (CECR) ºi dezvoltarea capacitãþii de relaþionare a producþiilor verbale ºi scrise ale elevilor din fiecare ciclu de învãþãmânt cu
standardele testelor internaþionale pentru categoria de vârstã
respectivã. Cea de-a doua unitate vizeazã realizarea instrumentelor de evaluare a competenþelor în cazul RLNM: producerea
testelor (specificaþii, instrucþiuni, itemi); fiabilitatea ºi validitatea
testelor; evaluarea propriu-zisã (notarea testelor); standardizarea procesului de testare; tipurile de exerciþii adecvate evaluãrii
fiecãrei competenþe; analiza criticã a exerciþiilor de evaluare
sumativã ºi formativã din manuale; propunerea unui set de
exerciþii de evaluare pentru o unitate selectatã din manual, în
vederea completãrii exerciþiilor existente deja. În sfârºit, ultima
unitate este consacratã evaluãrii producþiilor orale ºi scrise ale
elevilor ºi plasãrii acestora pe nivelul de competenþã corespunzãtor. În cadrul acestui ultim modul se urmãreºte perfecþionarea
abilitãþii profesorilor de evaluare, pe baza procesului de
benchmarking – analiza câtorva producþii orale ºi scrise ale elevilor din fiecare ciclu de învãþãmânt. Scopul acestui demers este,
bineînþeles, acela de a obiectiva procesul de evaluare ºi, implicit,
de notare, oferind criterii ferme care sã ducã la dispariþia diferenþelor uriaºe care existã între profesori în acordarea calificativelor,
atunci aceºtia când se bazeazã doar pe propria intuiþie.
Marele beneficiu al proiectului nostru îl constituie faptul cã
participarea la cursuri le oferã cursanþilor, pe lângã accesul la
uriaºa bazã teoreticã de pe platformã, ºansa de a realiza un
schimb de bune practici, în mai multe sensuri: atât între formator
ºi cursanþi, cât ºi între cursanþii înºiºi. În acest mod, apare posibilitatea creãrii unei veritabile comunitãþi profesionale, dornicã sã
împãrtãºeascã colegilor de breaslã din propria experienþã de
predare, dar, mai ales, hotãrâtã sã aplice la clasã noile metode ºi
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sugestii de lucru propuse de experþii din cadrul proiectului. Mai
mult, unitãþile didactice ºi secþiunile de test organizate pe competenþe ºi pe diverse niveluri de competenþã din CECR, realizate de
cãtre cursanþi în timpul cursurilor de formare, se vor constitui
într-o imensã baze de date – în prezent avem peste 1000 de
asemenea mostre – care, la încheierea proiectului, va putea fi
accesatã on-line spre a fi folositã în procesul didactic de cãtre toþi
participanþii.
Considerãm cã prin intermediul acestui proiect s-a realizat un
cadru favorabil instruirii tuturor celor care predau RLNM cu
privire la utilizarea CECR în procesul didactic, astfel încât, de
acum înainte, se poate vorbi atât de o predare fundamentatã pe
principii didactice solide, cât ºi de o evaluare obiectivã ºi standardizatã, în deplin acord cu practicile internaþionale. Sperãm ca
nimeni, de acum înainte, sã nu mai afirme cã se simte pierdut,
abandonat sau izolat pe tãrâmul RLNM, aºa cum se întâmpla în
momentul în care am aplicat primele chestionare privind analiza
de nevoi în cadrul acestui proiect.
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Corneliu Cezar Sigmirean

Românii în presa spaniolã
de limbã românã
Migraþia internaþionalã joacã un rol important în structura ºi
dimensiunea populaþiei din Uniunea Europeanã1. Acest fenomen este principala sursã de creºtere a populaþiei în rândul
Statelor Membre ale Uniunii. Prima decadã a secolului al XXI-lea
a cunoscut mari valuri de migraþie atât în interiorul UE cât ºi din
afara sa. Astfel în anul 2008, 3.8 milioane de oameni au migrat
spre ºi între statele membre ºi cel puþin 2.3 milioane au emigrat
din acestea; rezultatul este câºtigul net a 1.5 milioane de rezidenþi
în statele europene.
Astfel fenomenul emigraþiei reprezintã astãzi una din marile
probleme, provocãri ale secolului XXI.
Pentru þãrile de imigraþie a crescut eterogenitatea culturalã,
ceea ce creazã probleme în planul armonizãrii relaþiilor sociale. O
atare situaþie, combinatã cu o dozã de intoleranþã (rasism cultural) a societãþii majoritare, poate genera marginalizarea socialã ºi
tensiuni interculturale, Sigur, migraþia poate crea un sentiment
de insecuritate pentru cetãþenii unor localitãþi, datoritã unor
practici infracþionale întâlnite printre unii imigranþi. Printre emigranþi se gãsesc foarte mulþi oameni cinstiþi, foºti muncitori,
studenþi, intelectuali, funcþionari, dar ºi aventurieri, cerºetori,
hoþi, etc.
De asemenea, se pot naºte tensiuni între noii sosiþi ºi localnici
(cazuri izolate), de teama impactului pe care emigraþia o poate
avea pe piaþa muncii, ridicarea ºomajului pentru autohtoni. Sigur, sunt ºi multe aspecte pozitive pentru þãrile de imigraþie.
Profitul angajatorilor, care se folosesc de munca ieftinã a emigranþilor, emigranþii reprezintã un factor de înviorare a evoluþiei
demografice, mai ales în societãþile unde are loc o îmbãtrânire a
populaþiei. Multe sectoare ale economiei þãrilor din Vest au devenit dependente de munca emigranþilor. Jean Philiphe Chauz,
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purtãtorul de cuvânt al IOM (Organizaþia Internaþionalã a Migraþiei) a declarat Agenþiei de Presã Reuter: Fãrã câþiva imigranþi
legali, europenii ar fi obligaþi sã lucreze mai multe ore, sã se retragã
mai târziu la pensie ºi, probabil, ar trebui sã renunþe la ceva pensii de
stat ºi asigurãri medicale, deoarece mai puþini lucrãtori vor plãti mai
puþine taxe ºi contribuþii la sistem. Imigraþia este un avantaj!
Dar fenomenul emigraþiei, pe lângã faptul cã reprezintã o
supapã de evadare din situaþiile de crizã, aduce dupã sine o serie
de urmãri negative: o pierdere masivã de capital uman pentru
þara din care pleacã, o crizã a familiei (scade rata cãsãtoriilor ºi a
natalitãþii), probleme de adaptabilitate, dobândirea unei noi identitãþi etc.
Multitudinea de probleme ale emigraþiei este reþinutã în massmedia. În aceastã idee am parcurs cotidianul Românul din Spania,
publicaþie reprezentativã pentru emigranþii din Peninsula ibericã.
Se pune întrebarea de ce am ales Spania ca obiect de analizã. În
decursul ultimilor douãzeci de ani, Spania a ajuns dintr-o importantã þarã de emigraþie, o þarã de imigraþie. Dupã ce a devenit
membrã a Comunitãþii Europene în 1986, o perioadã de creºtere
economicã prelungitã a transformat Spania într-o atracþie tot
mai mare pentru migraþia de muncã. În 1987, s-au înregistrat
aproape 300.000 de migranþi, numãrul lor crescând pânã la
aproape 500.000 cu zece ani mai târziu.
În ultimii cinci ani, Spania a devenit a doua þarã de imigraþie
din lume, dupã Statele Unite ale Americii, primind în medie pe
an aproximativ 600.000 de imigranþi. Confruntate fluxul numeros de imigraþi, autoritãþile spaniole, au încercat de-a lungul
anilor sã rezolve provocarea adusã de noul fenomen2.
Aºa cum reþin sursele oficiale, în Spania trãieºte o comunitate
de 830 000 de români, una din cele mai mari comunitãþi, dupã
latino-americani ºi magrebieni. Surse neoficiale indicã o cifrã de
peste un milion. Majoritatea românilor au venit în Spania în
ultimii 10 ani, fiind rãspândiþi pe întreg teritoriul Spaniei, dar cu
mari concentrãri de populaþie, de exemplu în regiunea Valencia,
în localitatea Castellon de la Plana, unde trãiesc circa 24.000 de
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români. Un procent foarte mare, raportat la populaþia oraºului,
de circa 180.000 de locuitori. Ei reprezintã minoritatea cea mai
consistentã din rândul emigranþilor în aceastã localitate, unde
totalul emigranþilor este de 38.000. Importante comunitãþi sunt la
Coslada din Madrid, unde trãiesc 22.000 de români sau la Torrejan
de Ardoz, cu 8500 de români, la Alcala de Henares 20.000.
Pe regiuni, cea mai mare comunitate înregistreazã regiunea
Madrid, cu 218.000 de români, dupã care urmeazã comunitatea
valencianã, cu 150.000 de români ºi Catalonia cu 100.000.
În ideea unei radiografieri a realitãþilor româneºti din Spania,
am parcurs cotidianul Românul din Spania din anul 2010, un an,
sperãm, al punctului maxim atins de criza economicã. Ziarul,
cred, se dovedeºte o oglindã fidelã a realitãþilor româneºti. Realizat în excelente condiþii grafice ºi dublat de un marketing inteligent, se publicã în 25.000 de exemplare. Românul din Spania este
un baromentru al problematicii românilor din Spania. Indiscutabil, ca tematicã, problemele generate de crizã ocupã cele mai
multe spaþii. Astfel, nr. 19 din 27 ianuarie 2010, înregistra o
deteriorare a condiþiilor de viaþã, prin reducerea salariilor ºi
apariþia fenomenului de ºomaj. Un studiu realizat pe un eºantion
de 3283 de imigranþi aratã cã jumãtate dintre ei au salarii cuprinse între 600–1000 euro. In general, salariile sunt cu 10% mai mici
faþa de anul precedent.
Situaþia emigranþilor români reflectã fenomenele generale ale
crizei din Spania, circa 4.231.000 de ºomeri ºi o diminuare
drasticã a salariilor. Potrivit datelor oficiale, la nivelul UE, Spania
se numãrã printre statele cele mai afectate de crizã. În cazul
românilor, al celor rezidenþi, ºomajul a afectat circa 65.790 de
persoane3. (nr. 45) Sigur, sunt ºomerii înregistraþi oficial, însã
probabil numãrul lor este mai mare.Un articol apãrut în luna
ianuarie 2010 (nr. 19) aratã cã în timpul crizei a crescut numãrul
celor care lucreazã la negru de la 18,4% la 22,3% ºi a crescut
numãrul celor cu contracte temporare de muncã.
O consecinþã a crizei pentru români, pentru emigranþi în general, a fost ºi scãderea fondurilor pentru integrarea imigranþilor,
aºa cum menþiona public ministrul regional al integrãrii din
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regiunea Valencia, Rafael Blasco. În compensaþie cu scãderea
fondurilor, s-au înmulþit gesturile de ajutorare a celor defavorizaþi, prin intermediul unor asociaþii caritabile.
Frecvent, pe parcursul anului 2010, este amintitã, de exemplu,
Banca de Alimente din Castellon, afiliatã la Federaþia Spaniolã a
Bãncilor de Alimente. În oraºul Castellon 300 de familii rãmase
fãrã mijloace de existenþã sunt beneficiarele unor asemenea ajutoare.
O mare parte din spaþiul cotidianului este destinat problemelor
identitare, reflectând preocuparea comunitãþilor de români din
Spania de a-ºi pãstra limba, obiceiurile, sãrbãtorile specifice, elementele identitare care-i conservã naþionalitatea.
Venind dintr-o þarã în care biserica este consideratã printre
cele mai sigure instituþii din viaþa publicã a românilor, comunitãþile românilor din Spania au reuºit sã-ºi creeze numeroase capele
ºi biserici. Frecvent, ziarul Românul din Spania înregistreazã sfinþirea unei capele, achiziþionarea unui spaþiu pentru cult, în general
cel ortodox, cãruia îi aparþin majoritatea emigranþilor.
La Madrid, unde este concentratã o mare comunitate de români, în 2010 s-a început construirea unei catedrale4. De asemenea, în ideea conservãrii identitãþii, comunitãþile româneºti cultivã obiceiurile legate de sãrbãtorile Crãciunului ºi ale Paºtilor. Mai
ales Crãciunul, este o sãrbãtoare trãitã cu emoþie, cu obiceiul
colindatului care se propune în locuri publice sau la casele credincioºilor. Aproape toate asociaþiile culturale din Zaragosa,
Madrid, Barcelona, Valencia, Toledo, Castellon etc sunt amintite
ca organizând concerte de colinde, atât din repertoriul românesc
cât ºi spaniol sau universal.
Cu toate cã se aflã la mii de kilometri de þarã, ºi uneori îºi
manifestã frustrarea cã au trebuit sã-ºi pãrãseascã patria, comunitãþile româneºti organizeazã sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României, sau alte zile din calendarul naþional care evocã evenimente din istoria românilor sau a unor personalitãþi din panteonul naþional. Astfel, în fiecare an, la 15 ianuarie se marcheazã
ziua de naºtere a poetului Mihai Eminescu, considerat poetul
naþional al românilor, un fel de Cervantes al spaniolilor sau L de
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Vega etc. Indiscutabil, ziarul Românul din Spania acordã un loc
aparte în a remarca preocuparea comunitãþilor pentru pãstrarea
identitãþii, relatând multe informaþii pe aceastã temã. De exemplu, în nr.23, se relateazã cã o familie de români din Sevillia ºi-a
adus o casã de lemn din România, specificã arhitecturii tradiþionale þãrãneºti5. Aproape toate comunitãþile invitã frecvent artiºti
de muzicã popularã sau de alte genuri din România.
O atenþie specialã se acordã în paginile ziarului aspectelor care
pun în evidenþã faptele pozitive din rândul comunitãþii, succesele
repurtate de românii din Spania, notorietatea pe care reuºesc sã o
dobândeascã. De exemplu: o salã de sport din Sevillia poartã
numele marii gimnaste Nadia Comãneci, succesul repurtat la
Toscana de cãtre Mihnea Ignat, dirijorul Filarmonicii Universitãþii din Alicante, succesul ºi notorietatea pictorului român Augustin
Ghebaru, cu colecþia Vis Flamenco etc.
Preocupat sã transmitã mesaje pozitive, ziarul surprinde atitudinea autoritãþilor faþã de români, în general una pozitivã, de
toleranþã: Primãria Toledo acordã sprijin românilor pentru a-ºi putea
marca Paºtile6. Românii ºi-au fãcut imaginea de oameni muncitori –
primarul din Torre, Jean de Ardoz; Românii au ajutat la dezvoltarea oraºului Castellon ºi contribuie la depãºirea crizei economice –
Carmen Amaros Granell, consilier la Departamentul de Bunãstare Socialã ºi de Crearea de Locuri de Muncã de la Primãria
Castellon. Madridul nu ar fi ce este acum fãrã români – Gabriel
Fernandez Rojas, viceprim-ministru de imigraþie º.a.
În general, ziarul insistã pe faptele pozitive, în ceea ce priveºte
imaginea românilor în Spania; mai ales faþã de presa din România, care înregistreazã aspectele negative din rândul comunitãþii.
Nu lipsesc bineînþeles, relatãrile despre faptele reprobabile sau
atitudinea uneori ostilã a unor forþe politice din Spania, cum este
cazul organizaþiei Espana 2000, partid de orientare neonazistã.
La nivelul anului 2010, mai ales în ultimele luni, o atenþie
specialã s-a acordat mobilizãrii românilor pentru participarea la
alegerile locale, sub lozinca Ai ales Spania, alege-þi primarul7. Ca
urmare a campaniei, s-a ajuns ca 102 182 de români au ajuns sã
poatã participa la alegerile din 22 mai 2010 din Spania, cu toate
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cã au posibilitatea sã voteze peste 650 000, din cei 830 000 de
români.
În cadrul campaniei susþinute de ziarul Românul din Spania
apar frecvent declaraþiile liderilor politici la adresa românilor,
miza pe care o acordã unii votului lor. Pentru ziar, participarea
românilor la vot reprezintã o ºansã de a-ºi marca identitatea, de a
transmite politicienilor spanioli cã românilor le pasã. Votul este o
datorie faþã de familie; sã nu ratãm ºansa de a arãta cã românii din
Spania au educaþie democraticã ºi nu sunt cetãþeni invizibili care
plãtesc impozite ºi consumã, dar nu au nimic de spus.8
Publicaþia românilor din Spania înregistreazã ºi alte evenimente din viaþa cotidianã, din preocupãrile majore ale comunitãþii,
viaþa de familie, cãsãtoria, botezul, tot ceea ce întregeºte universul comunitãþii.
În concluzie, migraþia nu mai poate fi apreciatã ca un fenomen
instantaneu, imprevizibil, circulaþia persoanelor are determinãri
multiple – istorice, comportamentale, economice, sociale etc – ºi
manifestãri dintre cele mai diverse, iar construcþia Europei nu
poate exclude acest fenomen, inclusiv migraþia informaþionalã,
comunicarea. În concluzie, migraþia reprezintã o problemã de
mare actualitate, atât în sine, ca fenomen cu multiplele probleme, consecinþe, pentru þara de origine a emigranþilor ºi pentru
þara de destinaþie, dar ºi de comunicare. Emigrantul este reprezentantul þãrii de origine într-un alt mediu cultural, într-o altã
civilizaþie, iar þara de origine este responsabilã în continuare, atât
pentru condiþia sa socialã, culturalã, cât ºi pentru imaginea lui, a
modului in care se reflectã el în (mass) media a þãrii de adopþie.

NOTE
01. Pentru fenomenul de migraþie vezi: Nicoleta Daniel Andreescu, Aurel
Teodorescu, Emigraþia în scop de muncã a românilor dupã 1990, Ed. Yes
SRL, Bucureºti, 2004; Dana Diminescu, Exerciþiul dificil al liberei circulaþii: o introducere în istoria migraþiei recente a românilor, în Sociologia migraþiei. Teorii ºi studii de caz româneºti, Ed. Polirom, Iaºi, 2009; V. Drãgoi, C.
Alexandru, Migraþia ºi azilul în contextul aderãrii României la Uniunea
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Europeanã, ed. Ministerului de Interne, Bucureºti, 2002; David Goldblatt,
David Held, Anthony McGrew, Jonathan Perraton, Transformãri globale,
politicã, economie ºi culturã, traducerea Ramona-Elena Lupaºcu, Adriana
Straub, Mihaela Bordea, Alina-Maria Turcu, Ed. Polirom; Istvan Horvath,
Remus Gabriel Anghel, Sociologia migraþiei: Teorii ºi studii de caz româneºti, Editura Polirom, Iaºi, 2009; Jeff Huysmans, The politics of insecurity:
fear, migration and asylum in the EU, Ed. Routledge, Londra, 2006; Peter
Stalker, Workers without frontiers: the impact of globalizacion on international
migration, Ed. Lynne Rienner Publishers, Londra, 2000.
02. Oana Ciobanu, Tim Elrick, Politici de migraþie ºi strategii ale migranþilor
transnaþionali între România ºi Spania, în Sociologia migraþiei. Teorii ºi studii de caz româneºti, Editura Polirom, Iaºi, 2009.
03. Ziarul Românul din Spania, Nr. 45, februarie 2011, p. 3.
04. Ibidem., Nr. 23, martie 2010, p. 4.
05. Ibidem., Nr 23, martie 2010, p. 14.
06. Ibidem., Nr 23, martie 2010, p. 5.
07. Ibidem., Nr 21, februarie 2010, p. 4.
08. Ibidem, Nr 42, decembrie 2010, p. 3.
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