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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 XX-a ediþie a Simpozionului nostru. Ne-a venit
într-ajutor douã autoguvernãri româneºti: cea din sectorul II din
Budapesta ºi Autoguvernarea Româneascã din Giula. Le mulþumesc ºi pe aceastã cale. Gestul autoguvernãrilor pomenite, plin
de responsabilitate intelectualã ºi moralã, a fãcut posibil ca tradiþia organizãrii simpozioanelor sã nu se întrerupã.
Se împlinesc 20 de ani, de cînd s-a orgnizat primul simpozion.
În 22–23 noiembrie 1991 urmãtorii colegi ºi prieteni au þinut
comunicãri: Maria Berényi, Ana Borbély, Lucia Borza, Mihaela
Bucin, Mihai Cozma, Elena Csobai, Eva Cozma Frãtean, ªtefan
Frãtean, Ana Hoþopan, Marius Maghiar, Emilia Martin, Gheorghe Petruºan ºi Gheorghe Santãu. Am pornit la drum cu dorinþa,
dar ºi cu ambiþia, de a reflecta prin munca noastrã istoria, cultura
ºi viaþa tradiþionalã a comunitãþii româneºti din Ungaria, în toate
aspectele ei, în care poate fi reconstituitã ºi valorificatã.
Douãzeci de ani, o picãturã în oceanul vast al istoriei ºi totuºi,
cînd stai ºi gîndeºti, cîtã cheltuialã de energie, cîtã fosforescenþã
de spirit, cîte gînduri ºi cîte nãzuinþe nu împestriþeazã acest petec
de viaþã. Se spune cã timpul nu existã, dar viaþa noastrã cea de
toate zilele este oricum mãsurabilã în ani, iar ei dau, pînã la
urmã, mãsura lucrurilor ºi uneori a faptelor noastre.
Dupã douãzeci de ani SIMPOZIONUL ºi-a fãcut o biografie.
Spre surprinderea noastrã, el a devenit un fel de bulgãre de
zãpadã, care o ia la vale ºi se face din ce în ce mai mare.
Colaboratorii institutului ºi colegii din România, care ne-au stat
în preajmã, a cãror devoþiune ºi seriozitate profesionalã a contat
decisiv la apariþia ºi la calitatea fiecãrui numãr al simpozionului,
finanþatorii care ne-au sprijinit, au fãcut posibilã continuarea lor,
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cititorii noºtri fideli ºtiu bine acest lucru. Le mulþumesc tuturor ºi
le sînt recunoscãtoare pentru solidaritatea lor.
20 de ani de apariþie a unei publicaþii este realmente un eveniment remarcabil! Mai ales în condiþiile noastre de tranziþie. Aº
cuteza a zice: un act de eroism!
Cu volumele Simpozion ºi cu celelalte publicaþii ale Institutului, astãzi avem o adevãratã BIBLIOTECÃ, care bibliotecã însumeazã 68 de volume! Da, chiar dacã la început, în primii ani, nu
au fost decît niºte fascicole. Astãzi, însã, fiecare ediþie se prezintã
ca o carte. ªi nu una oarecare, ci o carte de zile mari!
Cele 68 de ediþii se prezintã ca o arenã fidelã a dezbaterilor de
idei din aceste douã ultime decenii. ªi aceste dezbateri/discuþii sau derulat la un susþinut nivel intelectual, cu un serios grad de
obiectivitate, respectîndu-se opiniile tuturor celor angajaþi în dezbatere. În acest sens, aº vrea sã mã refer la rolul intelectualitãþii
noastre în viaþa politico-culturalã, la meritele dar ºi la scãderile ºi
responsabilitatea ei, pentru ceea ce am trãit ºi mai suportãm pînã
astãzi.
Peste ani, dacã va vrea cineva sã afle ce s-a produs în lumea
ideilor, a cercetãrilor, a deºteptãrii etnice ºi naþionale în acest
segment de timp ºi în aceastã zonã, va descinde în Biblioteca sus
amintitã ºi va simþi, pe viu, pulsul gîndirii ºi simþirii celor care am
fost ºi sîntem noi.
Aceste publicaþii constituie ipostaze ale istoriei noastre culturale: una de la începuturi, iar cealaltã din contemporaneitate,
avînd în faþã cele trei feþe ale timpului: are deja trecut, este
prezentã activ în viaþa culturalã ºi are, sperãm noi, viitor. Dorim
ca acestea sã devinã un brand cultural, care face cinste comunitãþii româneºti din Ungaria. O identitate se verificã, se consolideazã ºi îºi aflã perspectivele, ºansele evolutive, drumul în timp ºi
în istorie prin creaþie.
Trãind într-o lume traversatã de conflicte interetnice ºi de crize
identitare, trebuie sã spun, provocarea a existat mereu ºi ea a
fost cea care ne-a disciplinat ºi ne-a întãrit pentru a merge mai
departe. Institutul a fãcut eforturi eroice, uneori chiar disperate,
pentru a se menþine pe linia de plutire, ca sã supravieþuiascã. Este
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unul din rarele exemple cînd fapta a mers înaintea vorbelor, ºi
menþinîndu-ºi pe parcursul anilor rolul pe care ºi l-a asumat,
nobil, dar deloc simplu.
În acest ceas aniversar, trebuie sã mãrturisim ºi aceea cã, în
viaþa profesionalã a fiecãruia dintre noi, se aflã destule “ziduri
pãrãsite ºi neisprãvite,” peste care dãm, în genere, cînd cãutãm,
asemenea lui Manole, locul potrivit pentru o construcþie nouã.
Mãnãstirile vieþii nu se fac dintr-o datã. Clãdeºti ziua, iar noaptea - intervalul metamorfozelor primejdioase - tot ce-ai clãdit se
dãrîmã. Depinde ce faci cu “zidul neisprãvit” din profesia ta,
atunci cînd o iei de la capãt. Cu siguranþã cã resturile lui pot fi de
folos la o nouã clãdire.
Cu aceste gînduri declar deschise lucrãrile Simpozionului.
Giula, 27 noiembrie 2010
Maria Berényi
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Cornel Sigmirean

Petru Maior. Anii de studiu
O mare parte a studiilor dedicate procesului istoric al receptãrii
culturii europene ºi moºtenirea societãþii româneºti moderne au
pus în evidenþã rolul elitei intelectuale formate în universitãþile
din Europa Centralã ºi de Vest. Trecãtoare, indirecte ºi fãrã
urmãri esenþiale pânã în secolul al XVIII-lea, contactele românilor cu cultura Apusului prin tinerii formaþi în universitãþile europene au devenit constante odatã cu sãvârºirea unirii religioase a
românilor transilvãneni cu Biserica Romei.
Eugen Lovinescu, în Istoria civilizaþiei moderne române, într-o
încercare de a oferi o interpretare strict sociologicã asupra naºterii României moderne, dezvoltând cunoscuta teorie a sincronismului, referindu-se la unirea religioasã, afirma: E aproape de
prisos sã mai amintim cã, din punct de vedere cultural, întregul veac al
XVIII-lea este dominat de actul unirii unei pãrþi a românilor din
Ardeal cu biserica latinã. Oricât de înºelate ar fi fost speranþele politice
puse în acest act ºi oricare ar fi fost jocul diplomatic al Austriei în
Transilvania, importanþa lui culturalã dominã întreaga chestiune a
unirii: prin contactul cu însãºi obârºia neamului nostru, cu Roma ni sa întãrit conºtiinþa naþionalã 1.
Unirea religioasã a îndeplinit, potrivit istoricului Mathias
Bernath, funcþia unei porþi de acces a spiritului occidental [...] a creat
premisele pentru un învãþãmânt românesc ºi, în consecinþã, o pãturã
intelectualã purtãtoare a “naþionalizãrii” în veacul al XIX-lea2.
Unirea a deschis accesul românilor la colegiile din Transilvania
ºi la universitãþile din Europa, marcând – potrivit sociologului
George Em.Marica – primul pas spre occidentalizarea românilor3.
De fiecare datã când istoricii au analizat efectele unirii religioase asupra societãþii româneºti din Transilvania ºi rolul elitei intelectuale formate în universitãþile din Europa Centralã ºi de Vest,
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au avut ca reper reprezentanþii ªcolii Ardelene. Sigur, o opinie cu
totul îndreptãþitã, ei fiind fondatorii culturii moderne în cazul
românilor, interpreþii spiritului epocii iluministe în sensul intereselor poporului român.
Dupã semnarea diplomelor de unire a românilor cu Biserica
Romei ºi naºterea Bisericii Greco-Catolice, fidelitatea clerului pentru noua bisericã se putea dobândi prin educaþie, prin culturã.
Într-un memoriu adresat Congregaþiei de Propaganda Fide, cardinalul Kollonich, unul dintre artizanii unirii, se referea la legãtura cauzalã dintre extraordinara neºtiinþã a acelor preoþi ºi episcopi
(nimia eorum sacerdotum et episcoporum ignorantia) ºi „nestatornicia” (inconstantia) ortodocºilor din Ungaria, pe care el s-a strãduit
sã-i aducã la adevãrata credinþã4. Din proprie iniþiativã, sau
inspiraþi de promotorii unirii, reprezentanþii elitei româneºti, în
frunte cu episcopii, au formulat în documentele legate de unirea
religioasã dezideratul accesului românilor în ºcoli. În Declaraþia
de Unire, rezultatã în urma Sinodului din februarie 1697, la
punctul trei, se solicitã: laicii români uniþi sã fie admiºi în orice
funcþie ca ºi laicii celorlalte naþiuni transilvane, iar copiii lor sã fie
primiþi în ºcoli latine ºi sã aibã dreptul de a primi stipendii 5. Înfiinþarea de ºcoli s-a discutat de altfel încã din primii ani de existenþã a
Bisericii Române Unite. La 7 aprilie 1701, în Juramentum et reversales
Episcopii Atanasii, la punctul 11 se prevede înfiinþarea unei ºcoli
româno-latine pe lângã reºedinþa episcopalã de la Alba Iulia:
Schola Valachica latina Albae erigatur, satagam Magistrus Scholarum
eligam callenles linguam valachicam, et latinam 6. În a doua diplomã
a unirii, din 19 martie 1701, la articolul 8, se face din nou referire
la ºcoli, la deschiderea unor instituþii de învãþãmânt la Alba Iulia,
Haþeg ºi Fãgãraº: Et ut unitarum filii majus incrementum scientae
valeant haurire, desideramus, ut Albae, Haþeg et in Fogaras oppidis,
scilicent in praeattacta Transilvania existentibus, scholas instituant, et
ut templa, ubi plures fuerit Valachi valeant erigere, annuimus7. În
Sinodul Bisericii Unite din 8 iunie 1702, s-a hotãrât ca cinci tineri,
cei mai bine înzestraþi, sã fie trimiºi la „ºcolile mari” din Viena,
Tirnavia ºi Roma, ad artium liberalium studia et ad sacras liberas
diligentur informadi 8.
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Dezideratele elitei greco-catolice s-a împlinit doar în parte. Din
cauza rãzboiului, proiectele de trimitere a tinerilor români în
colegiile de la Tirnavia ºi Roma nu s-au putut concretiza în
primele douã decenii ale secolului. În schimb, s-a permis accesul
românilor în colegiile catolice din Transilvania, de la Cluj, Bistriþa, Alba Iulia, Braºov º.a. În anul 1703, la Colegiul Iezuit „Sf.
Iosif” din Cluj învãþau 45 de elevi români, proveniþi din pãtura
subþire a nobilimii româneºti din Transilvania 9. Doar un singur
român a studiat la Roma, Ioan Giurgiu Pataki, prototipul tânãrului
român educat în ºcolile iezuite, a cãrui carierã (de viitor episcop) ne
oferã imaginea posibilitãþilor de ridicare culturalã a uniþilor10. A
studiat la Colegiul Catolic din Cluj, unde magistrul sãu, Csete
István, l-a recomandat pentru studii în Collegium Pazmanianum
din Viena. Rectorul colegiului l-a propus apoi pentru studii la
Roma. Aici a învãþat între anii 1705-1710, cu rezultate strãlucite,
devenind decan al studenþilor proveniþi din Ungaria ºi Transilvania, ºi prefect al Congregaþiei. La 16 august 1710 a susþinut
doctoratul la Universitatea Gregorianã, fiind primul român care
a obþinut un doctorat în filosofie.
Trimiterea de tineri la Roma s-a reluat dupã 20 de ani. Prin
documentul semnat la 21 august 1738 de cãtre împãratul Carol
al III-lea, pe baza cãruia Episcopia Unitã primea domeniul de la
Blaj, se prevedea ca 972 de florini proveniþi din venitul anual al
populaþiei sã fie atribuiþi întreþinerii a trei tineri români în Colegiul Urban de Propaganda Fide din Roma. Astfel, în 1740, Episcopia
de Blaj a trimis la Roma trei tineri, pe Silvestri Kalliany (Caliani),
Petrus Aaron ºi Gregorius Major11. Cei trei tineri au studiat în
Colegiul Urban de Propaganda Fide, instituþie aflatã în subordinea
Congregaþiei de Propaganda Fide, un departament al Vaticanului, care avea menirea sã promoveze catolicismul prin mijloace
specifice epocii. Înfiinþat în anul 1627, de cãtre Papa Urban al
VIII-lea, colegiul era considerat o adevãratã universitate mondialã a catolicismului. Durata studiilor era de cinci ani, din care doi
erau dedicaþi studiului filosofiei ºi trei ani teologiei. Dupã trei ani
de studii, Grigore Maior, viitorul episcop, a susþinut doctoratul în
filosofie, cu o tezã despre principiile newtoniene, intitulatã
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Conclusiones ex universa philosophiae selectae quae sacrae
Congregationi Eminentissimorum ac Reverendissimorum D.D.
(Dominomm n.n.) Sactae Romane Ecclesiae Cardinalium de Propaganda Fide Gregorio Maior S. Basilii Magni, Monachus Transylvanus,
Venerabilis colegii Urban de Propaganda Fide Alumnus D.D.D.
(Devotus Dedicavit – n.n)12. Teza i-a fost coordonatã de pãrintele
Thomas La Seur, din Ordinul Fraþilor minimi (adicã al paulinilor,
supranumiþi în Franþa les bons hommes), lector de filosofie la
Colegiul Urban de Propaganda Fide ºi consultant al Inchiziþiei
(Sancta Romanae et universalis Institutionis Qualificator).
La Colegiul Urban De Propaganda Fide au studiat, începând
cu 1753, Francisc László, Alexiu Mureºan, Sabatiu Metz, Iacob
Aaron, Vasile Keresztesi, Ambrozie Sadi, Ieronim Kalnaki,
Partenie Iacob, fraþii Benedict ºi Spiridon Fãrcaº.13
În anul 1774, episcopul Grigore Maior i-a propus pentru studii
la Roma pe Gheorghe ªincai, Petru Maior ºi Ioachim Pop.
Petru Maior, nepotul episcopului Grigore Maior, avea în momentul plecãrii la Roma 14 ani, fiind nãscut, conform majoritãþii
biografilor sãi, în anul 176014. Pentru aceastã datã, au pledat N.
Iorga, Atanasie Marian Marienescu, Alexandru Piru, Maria
Protase, Laura Stanciu. În schimb, Nicolae Albu propune ca datã
a naºterii sale anul 175615.
Dimitrie Popovici16, Alexandru Piru17 ºi Pompiliu Teodor18 au
optat pentru anul 1761. Matricola de studii de la Roma menþioneazã ca datã a naºterii anul 176019. Ca loc al naºterii, este
indicat Mezõkapus (Cãpuºu de Câmpie), infirmând oraºul TârguMureº ca loc al naºterii sale, aºa cum au propus o parte din
biografii sãi. Sigur este însã faptul cã tatãl sãu a fost protopop
greco-catolic al Târgu-Mureºului. Era dintr-o familie nobiliarã,
din Dicio-Sânmartin.
Aºa cum lasã de înþeles Matricola de la Roma, nu s-a nãscut la
Târgu-Mureº, dar cu siguranþã aici a urmat primii ani de ºcoalã,
mai mult ca sigur la Gimnaziul Romano-Catolic. Pledeazã în
favoarea studiilor la Gimnaziul Catolic, faptul cã a lãsat prin
testament internatului acestei ºcoli o fundaþie de burse, în valoare
de 7 200 de florini20. De asemenea, ne putem imagina cã un preot
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greco-catolic nu ºi-ar fi dat fiul la un gimnaziu reformat (la
Gimnaziul Reformat din Tg. Mureº a studiat Gheorghe ªincai).
Gimnaziul Catolic a fost fondat de iezuiþi la 1702, în casa lui
Simion Boer de Berivoi, un român catolicizat, membru al ordinului iezuit, care a fost cãpitan suprem al districtului Fãgãraº21.
Printre primii locatari ai Convictului nobiliar de la Gimnaziu sa numãrt ºi Francisc Boer de Berivoi, viitorul secretar al episcopului Ivan Giurgiu Patachi. De asemenea, printre profesorii iezuiþi
ai Gimnaziului s-au numãrat ºi Nicolae Talian (1713), Gheorghe
Zãicici (1714), Palcovici (1746), Gheorghe Apostol (1757–1758),
Ioan Vlasici (1764–1766) ºi Pavel Ribici (1767), probabil de origine românã. Elevii români au fost o prezenþã constantã la Gimnaziul Catolic. Între anii 1782–1895, au studiat la Gimnaziu 12.618
tineri, dintre care 7.860 romano-catolici, 808 de alte religii ºi 395
greco-catolici22.
La Colegiul Catolic din Târgu-Mureº, P. Maior a studiat trei
ani, aici dobândind cunoºtinþe de geografie, istorie, gramaticã, de
limbi, greacã ºi latinã, de aritmeticã, ortografie ºi caligrafie. Oraºul, oamenii, amintirea anilor de studiu l-au legat pentru totdeauna de Târgu-Mureº, mai târziu hotãrându-se sã-ºi cumpere
aici o casã, pentru a-ºi petrece bãtrâneþile23.
Dupã încheierea studiilor la Târgu-Mureº, a plecat la Cluj, la
Gimnaziul iezuiþilor, mai târziu al ziariºtilor, cel puþin aºa lasã de
înþeles Matricola de la Roma, care indicã faptul cã a urmat studii
gimnaziale la Cluj24. Din pãcate, matricola întocmitã de iezuiþi sa pierdut, fiind greu de reconstituit perioada studiilor lui Maior la
Cluj. Nu ºtim cât timp a studiat aici, dar, cu siguranþã, înainte de
a pleca la Roma, pentru o perioadã a urmat cursurile ºcolilor din
Blaj.
La Blaj, unde unchiul sãu, Grigore Maior, era episcop, Petru
Maior i-a cunoscut pe Ignatie Darabant, vicar general ºi profesor
la clasa de poeticã. Din îndemnul mai marilor mei, am îmbrãþiºat
viaþa monahalã, mãrturisea Maior mai târziu despre intrarea sa în
1774 în Ordinul Cãlugãresc „Sfântul Vasile cel Mare”, luându-ºi
numele de Paul25. Starea monahalã era condiþia obþinerii unei
burse la Roma. Astfel, la propunerea episcopului Grigore Maior
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ºi a vicarului Ignatie Darabant, Petru Maior, împreunã cu Gheorghe ªincai ºi Ioachim Pop sunt trimiºi cu bursã la Colegiul Urban
De Propaganda Fide din Roma. Au plecat spre Roma în toamna
anului 1774, cãlãtorind prin Timiºoara, Viena, unde au fãcut un
popas. De aici la Milano, ºi apoi la Roma. Întâlnirea cu fosta
capitalã a Imperiului roman este descrisã de ªincai, impresionat
de monumentalitatea oraºului, mai ales de Columna lui Traian:
Eu însumi adeseori am privit la columna aceasta26.
Indiscutabil, studiile lui Petru Maior ºi ale colegilor sãi la Roma,
derulate între 19 noiembrie 1774 ºi 4 aprilie 1779, au reprezentat
o experienþã unicã, de care îºi vor aduce aminte toatã viaþa.
Conform ordonanþei din 1742 a Curþii de la Viena, transmisã
Colegiului Urban, prin nunþiul apostolic de la Viena, Camillum
Merlino, tinerii din imperiu care frecventau colegiul, erau orientaþi spre studii de teologie, de polemicã eclesiasticã, de drept
canonic ºi de limba greacã27. În Colegiul Urban, materiile fundamentale erau Istoria eclesiasticã ºi profanã, Istoria Conciliului de
la Trento, Studiul Catehismului, Teologia moralã ºi scolastica,
Teologia dogmaticã, Scolastica speculativã, Liturgica ºi limbile
arabã, sirianã, latinã, greacã, illirã ºi chinezã. Ele erau propuse
de profesori precum: Carol Bonomi, care l-a înlocuit la Catedra
de Teologie dogmaticã pe Antonio Monforti, Tommaso Gabrini,
lector la teologie, care preda oratoria, Francesco Angelo-Spaziani,
preda de asemenea teologia, Girolamo da Chiavani, era lector de
filosofie ºi teologie, Michel Galeasi, preda elocinþa, gramatica era
predatã de Francesco Batistini, lector de illirã era Giuseppe Luigi
Assemani, limbile arabã ºi sirianã erau propuse de Emmanuel
Valdivieso, Francesco Maria dia Capranola preda Filosofia, limba greacã era predatã de Francesco Cutié ºi Raphael Vernarza,
iar Ignatio Ballarini preda limba ebraicã28. La încheierea studiilor, alumnii susþineau examenul de absolvire, care se fãcea în
prezenþa a patru lectori, a secretarului Colegiului, în urma unui
examen oral, pe baza biletelor de examen extrase la întâmplare,
iar pentru cei care aspirau la un doctorat, cerinþele erau mai
exigente. Potrivit bulei Romanus Pontifex, alumnii Colegiului Urban aveau dreptul sã susþinã la încheierea studiilor doctoratul,
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asemeni oricãrui absolvent al unui institut de rang universitar29.
Din pãcate, nu s-au pãstrat documente care sã ateste faptul cã
Petru Maior ºi-a încheiat studiile cu susþinerea doctoratului, aºa
cum s-a întâmplat în cazul lui Gheorghe ªincai, care a susþinut
doctoratul, atât în teologie cât ºi în filosofie, la Academia „Sf.
Toma”.
Anii la Roma au însemnat pentru Petru Maior ºansa studiului
în marile biblioteci ale Vaticanului ºi ale Colegiului Urban. Întemeiat în 1627, din iniþiativa spaniolului Baptista Vives, Colegiul
Urban de Propaganda Fide avea o impresionantã bibliotecã.
Pentru o perioadã de timp, Gheorghe ªincai a fost custodele
bibliotecii Colegiului. Ca urmare, putem sã ne imaginãm cã, sub
îndrumarea colegului sãu mai mare, ºi Petru Maior s-a numãrat
printre cei care au frecventat biblioteca. De asemenea, a putut
cunoaºte lumea intelectualã a Romei. Gheorghe ªincai s-a bucurat de încredere ºi prietenia lui ªtefan Borgia, secretarul Congregaþiei, fiind invitat la mesele date de acesta, prilej cu care a
cunoscut cercurile intelectuale italiene. Nu s-au pãstrat informaþii dacã protecþia acordatã de ªtefan Borgia lui Gh. ªincai s-a
rãsfrânt ºi asupra lui Petru Maior, doar se presupune. Într-o
scrisoare trimisã de Petru Maior la Roma, în 13 octombrie 1803,
prin care omagia personalitatea lui ªtefan Borgia, cu prilejul
numirii acestuia ca prefect al Congregaþiei, Maior arãta foarte
multã cãldurã, admiraþie ºi recunoºtinþã faþã de Borgia: Sub un
asemenea conducãtor cum este ªtefan Borgia – i se adresa P. Maior –
nu numai eu care am avut norocul sã-l cunosc personal, cu înþelepciunea, învãþãtura ºi imensa lui erudiþie ºi pietate neprefãcute, ci ºi cei
care au auzit numai de faima lui pot spera, desigur, întreaga fericire a
bisericilor. Aºadar, plin de bucurie ºi devotament filial, fac cunoscut
Eminenþei Voastre ºi Sfintei Congregaþii cã eu stau acum în Reghinul
unguresc [...] etc.30”.
În timpul studiilor la Roma, aºa cum dovedesc scrisorile sale de
mai târziu, dar mai ales concepþia ºi argumentaþia din Procanon,
Maior a cunoscut disputele teologice din timpul sãu, care se
purtau la nivelul Bisericii Catolice. În perioada studiilor la Roma,
se presupune cã P. Maior a luat contact cu ideile galicanismului,
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curent care contesta dreptul papilor de a se amesteca în problemele laice ºi susþinea primatul instituþiei Conciliului în bisericã.
Aici a cunoscut, probabil, opera lui Francisco di Vitoria, considerat fondator al unei a doua scolastici, cel care a pus înainte de
Hugo Grotius bazele dreptului ginþilor. El a dezvoltat teza Sfântului Toma de Aquino, potrivit cãreia Îndurarea divinã nu schimbã ordinea naturii ci o desãvârºeºte. La fel, a putut cunoaºte
opera iezuiþilor Juan de Mariana ºi Francisco Suarez, care au
demonstrat în opera lor dreptul popoarelor de a înlãtura o stãpânire ce nu se conducea dupã preceptele înþelepciunii ºi justiþiei
divine, contravenind ordinii firii31.
Indiscutabil, la Roma, P. Maior ºi colegii sãi au fost educaþi în
spiritul fidelitãþii faþã de bisericã, a mândriei pentru apartenenþa
la catolicism. La aproape un an de la începerea studiilor, la 15
august 1775, Petru Maior, Gheorghe ªincai ºi Ioachim Pop au
depus jurãmântul de intrare în Congregaþia pentru rãspândirea
credinþei catolice. Astfel, se obligau ca odatã întorºi în patriile lor,
sã militeze pentru rãspândirea catolicismului ºi, în acest sens, sã
trimitã Congregaþiei dãri de seamã anuale.
Dupã cinci ani de studii, din care doi ani dedicaþi studiului
filosofiei ºi trei ani teologiei, Congregaþia, într-o scrisoare cãtre
episcopul Grigore Maior, îºi exprima întreaga rãspundere pentru
foarte buna pregãtire „cu laudã” a tânãrului monah Petru Maior. Rãspunzând unei scrisori pe care Maior ºi ªincai i-au trimis-o
de la Viena, ªtefan Borgia îºi reînnoia „alesele aºteptãri” pe care
le-au trezit la Sfânta Congregaþie „prin talentul roditor ºi frumoasele moravuri”. Cu referire directã la Maior, Borgia vorbea
de pãrerea strãlucitã pe care conducerea o avusese despre pietatea ºi
zelul sãu 32.
În primãvara anului 1779, cei trei absolvenþi de la Colegiul
Urban de Propaganda Fide se pregãteau sã pãrãseascã Roma.
Aveau doar 50 de scuzi pentru cãlãtoria de întoarcere în patrie.
Ca urmare, s-au adresat cardinalului Castelli, prefectul colegiului, solicitându-i suplimentarea sumei, dar fãrã rezultat. Au ajuns
astfel la Viena, sperând sã procure mijloacele necesare continuãrii drumului spre casã, vizitându-l pe Consilierul Cancelariei
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aulice a Transilvaniei, ªtefan Costa. Acesta, constatând cã Maior
ºi ªincai au învãþat relativ puþin dreptul canonic, le-a propus sã
rãmânã un an la Viena33.
Cunoaºterea relativã a dreptului canonic era, se pare, doar un
pretext pentru a continua studiile la Viena. Ca absolvenþi de
teologie ºi filosofie la Roma, se presupune cã Maior ºi ªincai
aveau o bunã cunoaºtere a dreptului canonic. Scopul reþinerii lor
la Viena era, potrivit Mariei Protase, formarea lor în spiritul
discernãmântului faþã de politica Curþii, în ceea ce privea raporturile statului cu biserica. Avându-se în vedere însemnãtatea
reformelor Curþii vieneze pentru Transilvania, precum ºi rolul pe
care biserica îl juca în viaþa naþionalã a românilor, cei doi absolvenþi ai Propagandei Fide au fost, fireºte, îndreptaþi spre studiul
dreptului canonic. Reluarea acestei discipline nu tindea spre
sporirea cunoºtinþelor, ci spre însuºirea noului drept canonic,
predat la Universitatea din Viena34. Aºa cum mãrturisea mai
târziu, Întorcându-mã de acolo (de la Roma) la Beciu (Viena), am mai
zãbovit un an, în care am învãþat pravila ce se zice Jus canonicus35.
La Viena, cei doi studenþi aveau sã studieze la ªcoala Normalã
„Sf. Ana” ºi la Colegiul de la Sancta Barbara. La ªcoala Normalã,
Petru Maior ºi Gheorghe ªincai au luat cunoºtinþã cu noile metode didactice introduse în învãþãmântul elementar din Imperiu.
Astfel, au urmat cursurile de metodicã ºi cateheticã propuse de
cunoscutul pedagog Joahann Ignaz Von Felbiger36, cunoºtinþele
dobândite dovedindu-se deosebit de utile mai târziu cu profesorii
la Blaj sau, pentru Maior, ca protopop la Reghin.
În formarea sa intelectualã, o importanþã majorã a avut Seminarul de la Sancta Barbara. Prin hotãrârea consilierului cameral
von der Mark ºi a croatului Josaphat Bastasich s-a hotãrât ca
Maior ºi ªincai sã rãmânã în Seminar, primind 300 de florini
pentru întreþinere pe timp de un an37. Convictul de la Sancta
Barbara era instituþia centralã de învãþãmânt pentru greco-catolicii din imperiu. Cunoscut sub denumirea de Collegium GraecoCatholicum ad Sanctum Barbaram, s-a deschis la 15 octombrie 1775
cu douãzeci de bursieri din urmãtoarele episcopii: 5 Muncaci, 4
Fãgãraº, 4 Oradea ºi 4 pentru Lembeg.
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Dupã un an de la deschidere, a crescut numãrul burselor,
Episcopiei de Fãgãraº revenindu-i 9 burse, iar celei de la Oradea
6. Bursa era în valoare de 300 de florini anual, acordatã pe timp
de 5 ani, acoperind pentru alumni cheltuieli de cazare, masã ºi
îmbrãcãminte38. Ca interni în colegiu, tinerii urmau sã înveþe
limba germanã ºi sã frecventeze teologia la Universitatea din
Viena39. Astfel, programul era foarte sever, internilor refuzânduli-se citirea cãrþilor strãine ºi permiþându-li-se foarte rar sã pãrãseascã seminarul.
Începând cu anul 1780, Seminarul de la Sancta Barbara a
trecut sub autoritatea Cancelariei maghiare de la Viena, întrucât
acesteia îi revenea rezolvarea problemelor politice ale greco-catolicilor ºi ortodocºilor din Ungaria ºi a pãrþilor anexate. S-a redactat ºi un nou regulament numit Regium Generale Seminariu, Graeco
Catholicum, care punea un accent deosebit pe ideea restabilirii
unitãþii Bisericii catolice, prin convertirea schismaticilor (a ortodocºilor), cea mai eficientã metodã de atingere a acestui scop
fiind educarea adecvatã ºi pregãtirea preoþimii greco-catolice40.
Pe parcursul a 9 ani, din 1775 pânã în 1784 (când seminarul a
fost închis), la Sancta Barbara au studiat 41 de români, printre ei,
alãturi de Petru Maior ºi Gheorghe ªincai numãrându-se Samuil
Micu, Ioan Budai Deleanu, Samuil Vulcan, Cernelli, Ioan Cornelli,
Ioan Nobili º.a.41. Dintre români, Samuil Micu a ocupat funcþia
de viceephemerius, iar Iacob Aron a ajuns prefect de studii,
înlocuindu-l pe croatul Bastasich.
Petru Maior ºi Gheorghe ªincai, ca foºti studenþi la Roma, au
rãmas la Viena, în Seminarul de la Sancta Barbara, pentru a
studia mai departe dreptul canonic, fundamentat pe datele istoriei ecleziastice ºi ale exegezei biblice. Noul drept canonic urma
sã reglementeze juridic raportul dintre prerogativele puterii de
stat ºi cele ale puterii ecleziastice. De asemenea, de o importanþã
majorã pentru formarea intelectualã a lui Maior au fost cursurile
de „ºtiinþe politice” ºi de „ºtiinþa statului”, propuse de Joseph von
Sonnenfels, unul din artizanii reformelor iosefiniste, om politic ºi
de culturã de mare notorietate. Cursurile sale cuprindeau ca
recomandãri bibliografice operele lui Montesquieu, Rousseau,
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Mirabeau, Turgot, David Hume º.a. La Viena, P. Maior a stabilit
o rodnicã prietenie cu Samuil Micu, prin intermediul cãruia a
putut sã cunoascã bibliotecile ardelenilor Alexandru Fiscuti ºi
ªtefan Salcivai, în care putea citi operele clasicilor Virgiliu, Horaþiu,
Juvenal, Tit Livius, Suetonius, Tacit ºi, de asemenea, Hugo Grotius,
Wolff, Martini, Muratori, Claude Fleury Fénelon ºi alþi autori ºi
lucrãri de gramaticã ºi filosofie. Din Elegia lui ªincai rezultã cã au
putut consulta ºi cãrþile bibliofilului Andrei Hadik, preºedinte al
Cancelariei de rãzboi. La Viena, Petru Maior a reuºit sã-i cunoascã pe marii istorici Daniel Cornides ºi Iosif Benkö, precum ºi pe
Franz Joseph Sulzer42. În timpul petrecut la Viena, P. Maior a
putut aprofunda ºi opera lui Iustinus Febronius (Nikolaus von
Hontheim – episcop de Trier), teologul german iluminist care s-a
ridicat împotriva puterii nelimitate a papei. Influenþa operei lui
Febronius este elocventã la Maior, în special în Procanon, în care
dezbate trei probleme fundamentale raportului dintre papalitate
ºi laicat: 1) respinge infaibilitatea papei ºi pledeazã pentru autoritatea conciliului; 2) raportul dintre puterea papei ºi a împãratului; 3) opþiunea pentru libertatea spiritualã ºi abolirea autoritãþii
absolute a papei43.
Dupã cinci ani la Roma ºi un an la Viena, Petru Maior s-a
întors la Blaj, unde a fost numit profesor la Scholae altiores,
propunând cursul de metafizicã. În anul urmãtor i se vor adãuga
cursurile de logicã, drept natural, apoi drept canonic. În 1785 a
fost numit protopop la Reghin, unde va rãmâne pentru 23 de ani,
timp în care a adunat importante documente pentru istoria bisericii. Aici, probabil, a redactat Protopopadachia44, operã marcatã
de spirit jansenist ºi galican. În 1808, cu ajutorul lui Samuil
Vulcan, a obþinut postul de cenzor la Tipografia din Buda. A
avut astfel ºansa sã-ºi publice o mare parte din opera sa de istoric
ºi filolog, în primul rând Istoria pentru începuturile românilor în
Dachia ºi Istoria bisericei românilor.
Pentru aproape o jumãtate de veac, opera lui Maior va deveni
principalul suport teoretic al formãrii conºtiinþei naþionale, fundamentatã pe conºtiinþa istoricã a originii pur romane a poporului român. Mai târziu s-a vorbit de exagerãrile ªcolii Ardelene în
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problema originii poporului român ºi a limbii sale. Unele afirmaþii au fost cu siguranþã exagerate. Dar, prin proclamarea unei
origini ilustre a poporului român, aºa cum aratã istoricul Camil
Mureºanu, Petru Maior, Gh. ªincai ºi Samuil Micu nu au fãcut
altceva decât sã se integreze mentalitãþii timpului. În zorile lumii
moderne, scria Mircea Eliade, „originea” se bucura de un prestigiu
aproape magic. A avea o „origine” bine stabilitã însemna, de fapt, a te
prevala de o viziune nobilã. „Suntem urmaºii Romei” – repetau cu
mândrie intelectualii români din veacul al XVII-lea ºi al XIX-lea.
Conºtiinþa descendenþei latine era însoþitã la ei de un fel de participare
misticã la mãreþia Romei45.
Putem astfel considera cã prin contactele cu curentele de gândire ºi cu spiritul epocii, Petru Maior ºi intelectualii din generaþia
sa au furnizat fundamentele ideologice ale miºcãrii naþionale, au
pregãtit intrarea românilor în modernitate.

NOTE
01. Eugen Lovinescu, Istoria civilizaþiei moderne, vol. I, Editura Minerva, Bucureºti, 1992, p. 14.
02. Mathias Bernath, Habsburgii ºi începuturile formãrii naþiunii române, Editura Dacia, Cluj, 1994, p.21
03. George Em. Marica, Studii sociologice, Cluj-Napoca, 1997, p. 237.
04. M. Bernath, op. cit., p. 35.
05. Octavian Bârlea, Biserica Românã Unitã ºi ecumenismul corifeilor renaºterii
culturale, München, 1988, p. 10.
06. Dr. Ioan Marin Mãlinaº, Situaþia învãþãmântului bisericesc al românilor în
contextul reformelor ºcolare din timpul domniei împãrãtesei Maria Teresa
(1740–1780), a împãraþilor Iosif al II-lea (1780–1790) ºi Leopold al II-lea
(1790–1792. Tezã de doctorat în teologie, Viena, p. 23.
07. Ibidem, p. 23.
08. Zenovie Pâcliºanu, Istoria Bisericii Române Unite (Partea I-a, 1697–1751,
ediþia a II-a), în Perspective, nr. 65–68, iulie 1995, p. 162.
09. Toth I. Zoltán, Primul secol al naþionalismului românesc ardelean (1697–
1792), Editura Pytagora, Bucureºti, 2001, p. 169.
10. Ibidem, p. 65.
11. Francis Pall, ªtiri noi despre primii studenþi români trimiºi din Blaj la Roma,
în Appulum, XVII, 1979, p. 470–479; vezi ºi Iacob Mârza, ªcoalã ºi naþiune

20

Simpozion

(ªcolile din Blaj în epoca renaºterii naþionale), Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1987, p. 74.
12. Grigore Maior, Institutiones lingue valachicae, Lexicon compendiarium latino-valachicum, Ediþie, studiu introductiv, note ºi indici de Alin-Mihai
Gherman, Alba Iulia, 2001, p. XV; Pentru teza de doctorat a lui Grigore
Maior, vezi ºi Kölõ Károly, Confluenþe literare. Studii de literaturã ccmparatã
româno-maghiarã, Editura Kriterion, Bucureºti, 1993, p. 23–44.
13. Ioan Chiorean, Rolul instituþiilor de învãþãmânt superior din Roma în formarea elitei intelectualitãþii din Transilvania în secolul al XVIII-lea, în vol. Interferenþe istorice ºi culturale româno-europene, coordonator Grigore
Ploeºteanu, Târgu-Mureº, 1996, p. 49–56.
14. Atanasie Marian Marienescu, Viaþa ºi operele lui Petru Maior, în Analele
Academiei Române, Seria II (1882–1883), Bucureºti, 1884; Nicolae Iorga,
Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688–1821). Epoca lui Petru
Maior. Excursuri, vol. II, Ediþie îngrijitã de Barbu Theodorescu, Bucureºti,
Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1969, Maria Protase, Petru Maior, Editura Minerva, Bucureºti, 1973; Serafim Duicu, Pe urmele lui Petru Maior,
Editura Sport-Turism, Bucureºti, 1990; Laura Stanciu, Biografia unei atitudini: Petru Maior (1760–1821), Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2003.
15. Petru Maior. Scrisori ºi documente inedite, Ediþie îngrijitã, prefaþã, note ºi
indicii de Nicolae Albu, Editura pentru Literaturã, Bucureºti, 1968, p. V.
16. D. Popovici, Studii literare, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1972, p. 65.
17. Al. Piru, Literatura românã premodernã, Editura pentru Literaturã, Bucureºti, 1964, p. 65.
18. P. Teodor, Petru Maior, în Istoria literaturii române, vol. II, Editura Academiei Române, Bucureºti, 1968, p. 57; Dimitrie Ghiºe, Pompiliu Teodor,
Fragmentarum iluminist, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1972, p. 182.
19. Slavikovsky Béata, Magyarországi diákok itálliai egyetemeken. Resz 1526–
1918, Budapest, 2007, p. 111.
20. Ladislau Gyemánt, Miºcarea naþionalã a românilor din Transilvania (1790–
1848), Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1986, p. 347.
21. Traian Popa, Monografia oraºului Târgu-Mureº, Tipografia Corvin, TârguMureº, 1923, p. 279–281; vezi ºi Remus Câmpeanu, Intelectualitatea românã din Transilvania în veacul al XVIII-lea, Presa Universitarã Clujeanã,
1999, p. 182–185.
22. Traian Popa, op. cit., p. 280.
23. S. Duicu, op. cit., p. 280.
24. Slavikovsky Béata, op. cit., p. 111.
25. Maria Protase, op. cit., p. 23.
26. Mircea Tomuº, Gheorghe ªincai, Editura pentru Literaturã, Bucureºti,
1965.
27. S. Duicu, op. cit., p. 39.

Simpozion

21

28. L. Stanciu, op. cit., p. 107.
29. M. Protase, op. cit., p. 25.
30. Ibidem, p. 27.
31. Camil Mureºanu, În templul lui Ianus. Studii ºi gânduri despre trecut ºi
viitor, Cluj-Napoca, 2003, p. 88.
32. M. Protase, op. cit., p. 35.
33. Ibidem, p. 38.
34. Ibidem, p. 58.
35. Petru Maior, Rãspunsul la cârtirea care s-au dat asupra persoanei lui Petru
Maior, autorul Istoriei ceii pentru începutul românilor în Dacia, Buda, 1814,
p. 15.
36. Johann Ignac von Felbiger este cunoscut pentru activitatea sa de reformator în domeniul învãþãmântului. El a fost autorul legii de stat din 6
decembrie 1774, cunoscutã sub numele de Allgemeine Schulordung für
die deutsche Normal, Haupt unde Trivialschulen in sämtlichen Kaiserlichen
und Königlichen Erbändern, lege care a contribuit mult la modernizarea
învãþãmântului din întreaga monarhie. Mai târziu, la 1777, a fost completatã cu Ratio Educationis totiusque Rei Litterarie per Regnum Hungariae
et Provincias eidem adnexsas, iar în 1781 cu Norma Regia pro Scholis Magni
Principatus Transilvaniae, Joseph II, Caes. Aug. Magni Principe Transilvaniae
Jussu edita.
37. Toth J. Zoltán, op. cit., p. 274.
38. Ioan Chiorean, Rolul Vienei în formarea intelectualitãþii româneºti din Transilvania în secolul al XVIII-lea, în vol. De la umanism la iluminism, TârguMureº, 1994, p. 9.
39. Constantin Mãlinaº, Contribuþii la istoria iluminismului românesc din
Transilvania. Ioan Corneli (1762–1848), Oradea, 2003, p. 16.
40. Toth J. Zoltán, op. cit., p. 78.
41. Lucia Protopopescu, Contribuþii la istoria învãþãmântului din Transilvania
1774–1809, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1966, p. 226.
42. M. Protase, op. cit., p. 64.
43. L. Stanciu, op. cit., p. 142.
44. Ibidem, p. 141. Laura Stanciu avanseazã idea cã Protopopadachia ar fi
scris-o Petru Maior la Viena.
45. Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Bucureºti, 1978, p. 171.

22

Simpozion

Maria Berényi

Manifestãri naþional-culturale
româneºti de amploare
în Budapesta secolului al XIX-lea
Un punct de vedere distinct pe harta culturalã a românilor din
secolul al XIX-lea l-a reprezentat oraºul Budapesta. 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.
Trebuie constatat, cã în capitala Ungariei s-a pãstrat ºi dezvoltat o spiritualitate româneascã meritorie. Încã de la sfîrºitul secolului al XVIII-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.
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. Comunitatea româneascã din Budapesta, în secolul al
XIX-lea reuºeºte, în contextul evenimentelor ce afecteazã ºi schimbã întregul 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.
Aproape toate manifestãrile culturale ºi artistice ale românilor
din capitala Ungariei au stat sub semnul politicului, au contribuit
astfel la fortificarea conºtiinþei naþionale. În a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea, în complexitatea activitãþii culturale desfãºu-
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ratã de românii de aici se disting cîteva direcþii de acþiune culturalã: ºcoala confesionalã, societãþile literare ºi culturale, reuniunile muzicale ºi casinele române, presa ºi teatrul. Manifestãrile
naþional-culturale din capitalã de-a lungul secolului al XIX-lea au
fost organizate de:
– Societatea femeilor macedoromâne din Pesta (1815)
– Societatea „Petru Maior” (1862)
– Societatea pentru Fond de Teatru Român (1870)
– Reuniunea meseriaºilor români din Budapesta (1902)
– Corul societãþii Petru Maior (1873)
– Corul bisericii ortodoxe române din Budapesta (1901)
– Corul meseriaºilor români din Budapesta1
În a doua jumãtate al secolului al XIX-lea viaþa muzicalã ºi
coralã a cunoscut un avînt fãrã precedent. Formele cele mai des
utilizate de societãþile sus-amintite erau „serile artistice ºi concertele”. Se organizau „baluri naþionale”, serate de distracþie, unde
participa un numeros public din Budapesta ºi împrejurimi. La
aceste întruniri se fãceau donaþii, suprasolviri, pentru scopuri
filantropice.
Aceste concerte, serate, baluri se organizau în locuri elegante
ca:
– Grand Hotel Hungaria
– Hotelul „Cornul de vînat” (Jagerhorn)
– Otelul „Arhiducele Stefan”
– Reduta orãºeneascã (Vigadó)
– Otelul Europa
– Restaurantul „Regina Angliei”
– Hotelul Royal
Cea mai activã societate dintre cele enumerate era Societatea
„Petru Maior”. Studenþimea românã îºi începe activitatea
organizînd mai ales serbãri ºi întruniri cu caracter festiv, ºezãtori
culturale, unde se jucau piese, se prezentau coruri ºi dansuri
populare; apoi se organizau serate literare în care se recitau
poezii, se citeau nuvele ori disertaþii literare ºi ºtiinþifice pe teme
istorice, filozofice, drept, medicinã, ºtiinþele naturii etc. La ºedinþele
societãþii au participat studenþii ºi intelectualii români din Buda-

24

Simpozion

pesta care erau setoºi de cunoºtinþe cu privire la ºtiinþa, cultura ºi
literatura românã
În afarã de ºedinþele unde se dezbãteau problemele de limbã ºi
literaturã, ea a acordat o deosebitã atenþie ºi ºedinþelor culturale
festive ºi acelor „conveniri sociale”, baluri, serate declamatorice,
concerte, etc. Izvorînd din necesitatea unui contact mai strîns
între membrii societãþii ºi colonia românã din Budapesta, ºedinþele
festive publice ºi balurile erau minuþios pregãtite, iar membrii
societãþii depuneau toate eforturile pentru reuºita lor.2
Dacã la început publicul român lipsea din sala de ºedinþe,
nefiind familiarizat cu astfel de ocupaþii, cu timpul ajunge sã
aprecieze aceste acþiuni, pentru cã erau unicele de acest gen în
limba românã. Ele se soldau de obicei cu un frumos cîºtig pentru
societate, fondurile fiind destinate fie creºterii bibliotecii, fie ajutorãrii studenþilor lipsiþi de mijloace materiale. Din presa vremii
reiese cã în 1882, printre ajutãtorii societãþii gãsim ºi cîþiva
chitighãzeni: „Lista dlui dr. G. Popovici din Kétegyháza: Isaia
Boczkó 1 fl; dr. George Popovici 1 fl; Petru Chirilescu 1 fl; Minca
Chirilescu 50 cr; Ioan Ardelean 50 cr; Mihai Ardelean 50 cr;
George Grósz 25 cr; S. Jovian 25 cr. Suma: 6 fl.”3
Foarte mulþi români din Budapesta fãceau suprasolviri, ajutînd
cu bani ºi prin acest mod tinerii studenþi. (v. anexe)
Programul ºedinþelor publice consta obiºnuit dintr-o disertaþie
(conferinþã, declamãri de poezii, interpretãri de piese corale sau
instrumentale). Înfiinþarea corului, în 1873, ºi, mai tîrziu, a orchestrei au contribuit la îmbogãþirea programului acestor manifestãri.
Cele mai frecvente erau seratele muzical-literare urmate de
dans. Comitetul organizator punea de obicei aceastã manifestare
sub patronajul unei personalitãþi publice, iar audienþa la public
era foarte largã.4
Serate se organizau ºi cu ocazia comemorãrii unor evenimente
sau personalitãþi (de exemplu ºedinþa literarã festivã închinatã
memoriei lui Andrei ªaguna din 1902)5; seratele închinate comemorãrii lui Petru Maior, organizate, începînd cu 1900, în fiecare
an).
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De o deosebitã importanþã s-au bucurat ºi seratele, balurile ºi
serile de înfrãþire organizate de societate, ca mijloc de comunicare cu colonia românã sau cu studenþii de altã naþionalitate, în
special sîrbi, slovaci, cehi, croaþi, pentru a se cunoaºte ºi a-ºi
coordona mai bine activitatea comunã. Sînt cunoscute astfel de
seri de înfrãþire din anii 1894/1895, dar ºi baluri ºi petreceri
literare de mare succes. Între acestea se cuvine sã le enumerãm
neapãrat pe cele din anii 1879–1882, cînd la serate a participat
lumea cea mai aleasã a Budapestei.
Foarte reuºit a fost ºi primul concert ºi bal românesc din 23
februarie 1865, care a fost organizat sub patronajul soþiei lui
Gojdu, Melania Dumcia. Despre acest bal s-a scris în presa timpului (v. anexe). A avut un ecou pozitiv în rîndul coloniei române
din Budapesta. Participarea Constanþei Dumcia, sora soþiei lui
Gojdu, la acest concert, l-a impresionat ºi pe Iosif Vulcan întratîta, încît a publicat o poezie în cinstea ei.6
Între anii 1866–1872, de fiecare datã, doamna balului a fost
Elena Mocioni. Participau la aceste baluri membrii familiilor româneºti de vazã a Budapestei : Mocioni, Nedelcu, Babeº, Ioanovici,
Cimponeriu, ªerb, Aldulean, Lyka, Mihali, Puºcariu, Stupa, etc.7
Despre balul din anul 1872 putem citi: „Din 10 faur a.c. aranjat
de tinerimea românã din Buda-Pesta în Hotelul „Grand” ºi în
acest an a fost una dintre cele mai splendide ºi animate petreceri,
mai cu seamã din douã cauze, pentru cã de una parte astfel de
petreceri române aici sînt cele mai rare, iarã de alta scopul a fost
sublim ºi mãreþ: ajutorarea junei societãþii române de lecturã de
aici „Petru Maior” ºi a fondului „Academiei române de drepturi”. Balul s-a început la 9 ore sara „cu mersul lui Mihai eroul”.
Una adevãratã surprindere a fost, mai cu seamã pentru puþinii
strãini, cari au fost de faþã, cînd în timpul pauzei, una cununã
frumoasã de tineri români, atleþi ca brazii ºi superbi ca puii de
vulturi, în frunte cu vengiosul vãtavu, intra în mijlocul salei
pompoase, îmbrãcaþi în vestminte naþionale, chiar ca strãbunii
lor din legiunea a doua Severianã, staþionatã cîndva chiar pe
pãmîntul acesta: cu cioareci ºi cãmãºi albe ca spuma Sticsului, cu
sandale (opinci) ºi curele ºierpuitoare încãrcate cu zurgãlãie,
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semnalatorii tactului sau netactului, cu brîu neted ºi strîns, ºi cu
tricolor naþional pe piept ºi produc, petrecuþi de muzicã, cu mult
succes jocurile strãbune „Bãtuta” ºi „Cãluºerul”. „Preamblata”,
„Fuga” ºi celelalte figuri caracteristice ºi miºcãri maestruoase ale
piciorului ºi ale corpului, toate cu fidelitate anticã, cu un tact ºi
gust înãscut numai unui sînge adevãrat român. Ce mîndrie ºi
bucurie umplea inima fiecãrei spectator român! Parcã au dispãrut nevoile ºi durerile, cari cu puþin mai înainte apãsa sufletul!
Parcã acum serbeazã Românimea triumful…! Interesul ºi entuziasmul strãinilor, a cãror curiozitate i-a strîns la un cerc mîndru,
dar ºi nepenetrabil, în jurul desterilor sãltãtori, ºi-a ajuns culmea:
aplauzele numeroase ºi ovaþiunile nefinite ale publicului încîntat
ºi însufleþit au esoperat una repetire a salturilor naþionale, ºi ºi
acum tot cu acel succes, tot cu acel efect ca dintîi. S-au mai jucat
„Româna”, „Cvadrilul român”, „Ardeleana” ºi alte jocuri române,
chiar ºi de strãini, cu multã plãcere ºi frumuseþe. – La 5 dimineaþa
cutreiera sala Marselesa românã intonînd banda „Auzi buciumul
cã sunã!” Strãinii cu una experienþã mai multã, frumoasele strãine ºi încîntãtoare, frumoase ºi plãcute, iar românii cu mîndria ºi
bucuria ºi cu un dor tainic, pentru numele ºi înaintarea Românimei
ºi împlinirea cît de curînd a scopurilor ºi aspiraþiunilor sale sublime ºi necesare, pentru cari lucra ºi veghea, se lupta ºi suferea
fiecare suflet român curat ºi nobil. Dumnezeu sã ne ajute!”8
La 12 februarie 1879, studenþii români din cadrul societãþii,
ajutaþi de membrii coloniei române din capitala Ungariei, au
organizat tradiþionala lor reuniune muzical-literarã, urmatã de
bal, la „Grand Hotel Ungaria”.
„În serata de dans care se va aranja de cãtre junimea românã
din Budapesta la 12 februarie mai mulþi tineri îmbrãcaþi în costume naþionale vor prezenta în pauzã jocul istoric al „Cãluºerilor”;
iar în serata literarã-muzicalã, cu care se va deschide petrecerea,
corul vocal al Societãþii „Petru Maior”, acompaniat de muzica
militarã a regimentului Kussevich, va cînta „Cîntecul Gintei Latine” de dl Vasile Alecsandri, muzica de maestrul Marchetti.”9
De data aceasta, serata lor a primit un caracter cu totul excep-
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þional, prin prezenþa la festivitate a marelui pianist maghiar,
Franz Liszt.
„Serata tinerimei române din Budapesta va întruni un public
atît de elegant, încît doarã nici o petrecere româneascã n-a fost
atît de splendidã, cum are sã fie acesta. Nu numai toate familiile
române, dar ºi multe filo-române au promis a participa (. ..)
Cîntecul Gintei Latine! ºi „Cãluºerul” au deºteptat cea mai vie
interesare în publicul unguresc d-aice. Elita societãþii, lumea literarã, artisticã ºi muzicalã, toate vor fi reprezentate. Însuºi celebrul Fr. Liszt ºi-a exprimat dorinþa d-a participa. Comitetul aranjator a fãcut toate, ca aceastã seratã sã producã onoare numelui
român în capitala Ungariei (…)”10
Prezenþa lui Liszt la acest bal românesc a stîrnit interesul presei
române ºi maghiare deopotrivã. Prin ce întîmplare a ajuns el
oaspete al studenþilor români se poate uºor deduce, deoarece
tocmai atunci printre elevele sale se afla o româncã macedoneanã, Elena Zaphiry, care s-a produs cu acest prilej, executînd la
pian Fantezia lui Liszt, iar mentorul ºi maestrul sãu a þinut sã fie
de faþã. „Elevã în al doilea an a lui Liszt, tînãra domniºoarã
macedoneanã a jucat cu atîta abilitate ºi virtuoziate, încît tot
publicul cucerit aplauda cu entuziasm, în frunte cu Liszt, a cãrui
faþã strãlucea cu luminã cereascã” – se scrie în cronica reuniunii,
apãrutã în Familia din 16 februarie 1879, sub iscãlitura „O maghiarã”. Serata s-a mai bucurat de prezenþa unei alte artiste
române, Melania Ioanovici, studentã la Conservatorul din Viena,
care a prezentat cîteva arii, avînd un succes foarte mare. La bal sau jucat dansurile româneºti Ardeleana, Bãtuta ºi Cãluºerul.
Un lucru caracteristic, o tradiþie a fost, cã, la concerte, serate,
maialuri, studenþii români din Budapesta jucau totdeauna Bãtuta
ºi Cãluºerul. (Jocul cãluºarilor constituie un dans ritual strãvechi.
La Rusalii se cheamã în ajutor forþele naturii, pentru ca recolta sã
fie mai bogatã, superstiþie care existã la toate popoarele sudorientale. Cãluºerul reprezintã unul dintre cele mai vechi jocuri
dramatice româneºti. Îl pomeneºte Dimitrie Cantemir, iar poetul
maghiar Balassi Bálint, care a petrecut multã vreme în Transilvania a asistat în 1572 la executarea acestui joc cu prilejul încoronã-
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rii lui Rudolf al II-lea al Ungariei. Dansul este executat numai de
bãrbaþi. Principalele personaje sînt vãtaful, înarmat cu o sabie de
lemn, stegarul, primul cãlucean, care poartã capul de cal, ºi
mutul, personajul comic al grupului, care are, de obicei, un bici.
Cãluºerul se joacã, de cele mai multe ori, cu jocul „Bãtuta” al
cãrui nume este dat de „bãtutul picioarelor ºi al pãlmilor”, un joc
sãltãreþ ºi vioi, executat în cerc, în exclusivitate de feciori.)
Seara s-a bucurat de o participare excelentã, cãci Liszt a venit
însoþit de Ábrányi, redactorul foii muzicale, ºi de contele Zichy.
În relatarea amintitã mai putem citi urmãtoarele:
„Elita societãþii din Budapesta toatã era reprezentatã. Clerul,
statul militar, curþile judecãtoreºti, aristocraþia, literatura ºi jurnalistica, toate ºi-au trimis reprezentanþii lor. Patronesa seratei
era Elena Mocioni, ºi jocul se începu cu Ardeleana. Nu cred sã se
mai fi jucat Ardeleana în Budapesta de aºa multe perechi. Entuziasmul a ajuns la aºa grad mare, încît însuºi directorul ziarului
politic Magyarország, aristocraticul dnu Ioan Asbóth a intrat în
ºirul jucãtorilor.
Bãtuta ºi Cãluºerul au atras tot publicul din toate saloanele în
sala de dans. Tinerii dansatori în frunte cu vãtaful dl Absolon
Todea, au jucat excelent ºi au fost remuneraþi nu numai cu
privirile atîtor ochi frumoºi, dar încã ºi prin un adevãrat vifor de
aplauze.
Prin serata aceasta s-a dat ocaziune publicului din capitala
Ungariei, sã cunoascã mai deaproape pe români, sã vadã cel
puþin unele din jocurile noastre poporale, sã ne audã limba ºi
muzica. ªi constatãm cu plãcere, cã intenþiunea aceasta a reuºit
de minune. Ziaristica ungureascã din Budapesta, deºi sub
impresiunea acþiunii din Viena a arhiereilor români, nu numai
scrie cu multã admiraþiune despre aceastã seratã, dar unele îi
fãcu ºi niºte elogiuri pline de încîntare.” Au relatat despre aceastã seratã revistele maghiare: Hon, Pesti Napló, Fõvárosi Lapok,
Magyarország, Ellenõr. Tot din revista Familia aflãm: „Serata
tinerimei române din Budapesta a avut nu numai un preþios
succes moral, dar totodatã ºi un considerabil rezultat material.
Venitul curat, deºi multe liste încã nu s-a înapoiat, se urcã la 6–
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700 Fl. Însemnãm cu bucurie, cã Înãlþimile Lor Regale, Domnul ºi
Doamna României, au trimis prin dl mareºal al curþii, cu o
epistolã în termini de înalta încurajare, suma de 100 fl. Astfel
Societatea „Petru Maior”, în al cãrei favor s-a aranjat serata, va
primi un ajutor, de care avu mare trebuinþã”.11
Revista Familia descrie ecoul pe care l-a avut serata în publicistica maghiarã din capitalã:
„Serata tinerimei române din Budapesta apreciatã de ziaristica
ungureascã
Orice succes, ce contribuie la înãlþarea prestigiului naþional,
meritã a fi însemnat spre cunoºtinþa publicã. Un astfel de succes
este ºi acela raportat de tinerimea românã din Budapesta, prin
reieºitul escelent al seratei literare muzicale ºi de dans, despre
care împãrtãºirãm un raport în nrul trecut.
Spaþiul nu ne permite a reproduce raporturile tuturor ziarelor,
vom lua doar notiþe numai din cele mai de frunte. Sã vedem ce
scriu ziarele.
Pesti Napló descrie pe lung ºi cu multã simpatie „Cãluºerul”, pe
care, zice, ungurii l-au aplaudat cu cel mai mare foc. Constatã cã
Liszt a aplaudat cu cea mai mare recunoºtinþã jocul pe pian al
dºoarei Zafiry ºi cîntecul dºoarei Ioanovici, descrie cu plãcuta
impresiune portul poporal al junilor cari au jucat Cãluºerul, ºi
încheia cu numirea damelor cari luarã parte.
Hon publicã un raport ºi mai lung. Acesta nu este lipsit de un
colorit politic, cãci e scris dupã sosirea ºtirei despre deputaþiunea
românã din Viena. Raportorul zice, cã tinerimea românã a
aranjat o „splendidã seratã”, ºi cã ceea ce a vãzut el, prin cuvinte
puþine s-ar putea exprima aºa: ..”Bucureºti în Budapesta” Apoi
constatã cã Românii sînt în Budapesta o colonie importantã. Ei
au în capitala Ungariei o viaþã socialã atît de dezvoltatã, încît
acesta ar face onoare ºi Bucureºtilor .... Fõvárosi Lapok scrie cã a
fost „o seratã interesantã cu trãsaturi particulare”. Laudã concertul ºi descrie Cãluºerul ºi Bãtuta. Magyarország scrie cã serata
aceasta a fost una din cele mai splendide petreceri ale carnavalului.”12
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Studenta lui Franz Liszt, Elena Zaphiry a fost prezentatã publicului în Familia, în felul urmãtor:
„Serata literarã ºi muzicalã a tinerimei române din Budapesta,
precum ziserãm, are sã formeze un punct interesant în istoria
artii noastre muzicale, cãci într-însa s-a ivit pentru prima oarã în
publicitatea românã douã talente nouã, dintr-însa au ieºit în
lumea artisticã românã douã june artiste române.
Una pianistã, alta cîntãreaþã, domniºoarele Elena Zaphiry ºi
Melania Ioanoviciu, ambele se aflã încã numai la începutul carierei
lor artistice, dar studiile ºi talentul cu care dînsele fac acest
început, ne autorizeazã a spera un viitor frumos.
Sub impresiunea acestei speranþe, venim încã de acuma sã le
introducem prin mica noastrã „Familia” în marea familia românã.
De astã datã publicãm portretul domniºoarei Elena Zaphiry.
Sã-i facem ºi biografia? Dar ce biografie poate sã aibã o junã
copilã abia trecutã de 16 ani? Cu toate acestea sã însemnãm
cîteva schiþe!
Juna noastrã artistã s-a nãscut în Szerencs lîngã Tokaj în Ungaria, la 1862. Pãrintele sãu, amplita la cãile ferate, este român
macedonean, iar mamã-sa românã din Banat. Un unchi a lui, dl
Popoviciu, ºef al staþiunii calei ferate Marcheg, este inventatorul
„glorinei” (cale feratã mobilã), pentru care a ºi fost distins; un alt
unchi, dupã mamã, dl Popescu, e colonel în Orºova. Astfel, pe
terenul militar, technic ºi al artei, aceasta familie a dat naþiunii
noastre niºte puteri demne de respect.
Talentul sãu muzical s-a manifestat încã în fragedele sale tinereþe, ºi deja în etate de 10 atrase atenþiunea unui artist cãlãtor. La
1873 pãrinþii ei se mutarã la Budapesta, unde apoi i se oferi
ocaziunea spre aºi dezvolta talentul.
La 1874 începu sã ia lecþii private de la Sipos, mai apoi intrã în
academia muzicalã a acestuia, ºi ca eleva lui Sipos juca prima
oarã în publicitate într-un „matineu”, aranjat de profesorul sãu
în sala redutei.
Cu asta ocaziune o auzi Liszt, ºi recunoscînd la moment talen-
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tul ei, mai tîrziu o primi de elevã, o distincþiune aceasta, care
numai celor mai excelente talente muzicale se admite.
ªi de atunci dºoara Zaphiry e eleva lui Liszt în academia
muzicalã a þãrii, al cãrei director este „regele pianului”. De trei
ani face studii teoretice, ºi de doi practice.
Dar sã mai adãugãm, cã juna noastrã artistã este totodatã o
favoritã elevã a maestrului. Aceasta s-a probat ºi la serata tinerimei
române, prin venirea lui Liszt s-o asculte. ªi Liszt nu numai a
venit s-o asculte, dar a ºi aplaudat-o, iar la fine i-a zis:
– Fiica mea, ai fãcut multã onoare Românilor!
Sã o aplaudãm ºi noi, dorindu-i ca frunoasa-i carierã sã fie
încununatã de flori, ca astfel sã facã „multã onoare Românilor!”
I.H.” 13
Balul din anul urmãtor se bucurã de o ºi mai bunã pregãtire.
Sîntem informaþi cã „Maiestatea Sa regina Elisabeta a trimis comitetului 50 florini”, iar pentru adunarea de fonduri în folosul sinistraþilor din Transilvania, comitetul aranjator, din care face parte
Iosif Vulcan, în calitate de preºedinte, ºi Victor Babeº, în calitate de
vicepreºedinte, primesc în calitate de patroneasã pe Catinca
Andrássy, soþia fostului ministru de externe ºi contesa Alexandru
Teleki. Balul s-a þinut la Hotelul Europa ºi a fost considerat cel mai
reuºit din acel sezon. 14
În Familia citim: „Balul a fost organizat pe 24 februarie. Interesul a fost atît de mare încît comitetul aranjatoriu a mutat balul
din „Grand Hotel Hungaria” în otelul „Europa”, un glumeþ a
observat:
Iatã românilor li-e micã Ungaria („Hungaria”) ºi se duc în –
Europa.
ªi într-adevãr în Europa am gãsit o lume mult mai numeroasã
decît în Ungaria. Elita societãþii din Budapesta, cea mai înaltã
aristocraþie, cãpeteniile autoritãþilor civile ºi militare, bãrbaþi de
stat, oameni de ºtiinþe ºi litere (...)
Patronesele române erau: dna Constanþa de Puºcariu ºi Catarina
Gall, iar patronesele maghiare: contessa Catinca Andrássy ºi
contesa Alexandru Teleky.
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Primul dans fu Ardeleana, care se deschise prin dl deputat
George Serb cu dºoara contesa Elena Andrássy. Fiica fostului
ministru de externe al Austro-Ungariei, deschizînd un bal românesc cu Ardeleana! Iatã un eveniment ce desigur meritã sã-l
însemnãm în istoria analelor balurilor române!
Mai mare efect a fãcut Bãtuta ºi Cãluºerul, jucate de 15 tineri
români în pauzã.” 15 ªi despre acest bal a relatat foarte multe foi
maghiare.
Un alt bal celebru a fost cel organizat de Societate în 18
februarie 1882 în saloanele Otelului Europa. Patroneasa românã
a fost Catarina Gall, patroneasa maghiarã contesa Lívia Zichy, iar
printre participanþi s-a numãrat vestitul pictor maghiar Munkácsy
Mihály, alãturi de contele Andrássy Gyula, consulul turc, preºedintele Camerei Toma Péchy, primarul capitalei Ráth Károly,
deputatul Svetozar Miletic, membrii familiei Mocioni, Ioan cav
de Puºcariu, Vincenþiu Babeº, Iosif Gall, At.M.Marienescu, cont.
Apponyi Albert, gen Türr ºi mulþi alþii, semn cã activitatea Societãþii era foarte apreciatã.16
Programul unei asemenea serate cuprindea recitaluri de muzicã coralã, susþinute de corul Societãþii, la pian se interpretau
piese ale unor autori clasici, se þineau disertaþii pe teme literare
sau de istorie naþionalã.
Asemenea evenimente culturale, urmate de dans, se organizau
în fiecare an. În 1898, serata s-a desfãºurat sub patronajul lui
Alexandru Mocioni, cu participarea cîntãreþelor Valeria Pop,
Ecaterina Mezei, Clotilda Olteanu ºi Virginia Gall. În program
figurau piese din I. Vidu, Carol R. Karas, Mendelsson Bartholdy
etc. „A fost multã lume din Budapesta ºi din toate colþurile þãrii” se
spunea în Raportul anual al Societãþii.17
În 1907 „Tinerimea românã din Budapesta aranjazã un Concert
ºi Seratã Etnograficã sub patronajul Domnilor Dr. Alexandru
Mocioni, Dr. Iosif Gall, George Popa de Bãseºti, George ªerb ºi Dr.
Ioan Mihali, cu concursul Doamnelor Lucia Cosma ºi Veturia
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Triteanu, al Domniºoarelor Valeria Papp, Virginia Gall ºi al Domnilor Tiberiu Brediceanu, Vasile Druma ºi Dr. Leonida Domiade
în favoarea societãþii „Pentru Maior”, sîmbãtã 9 martie, 1907, în
sala de la „Hotelul Royal”. Preþul de intrare de persoanã 10 cor.,
de familie 20 cor. Începutul preciz la 8 oare sara. Contribuiri
benevole se primesc cu mulþãmitã la adresa dlui Dr. Teofil Tanco,
József körút 78, ºi se vor publica. Costumul naþional e bine vãzut.
Dupã seratã urmeazã dans”.18 La petrecerea aceasta sînt invitate
1200 familii româneºti din toate pãrþile þãrii ºi din strãinãtate.19
În 1912 cu ocazia sãrbãtoririi a 50 de ani de la constituirea
Societãþii „Petru Maior”, a fost invitat ºi Vasile Stroescu, renumitul mecenat al culturii române din Transilvania ºi Ungaria. Boierul moldovean Stroescu, cu aceasta ocazie a donat societãþii
12.000 coroane. Atunci s-a mai adunat pentru constituirea unui
internat român 20.000 coroane.20
Cînd s-a organizat jubileul Societãþii, serbãrile ocazionate de
aceastã aniversare s-au programat iarna. Dar, pentru cã timpul
nu era prielnic deplasãrilor, s-au reprogramat în aprilie. S-au
desfãºurat sub patronajul înalþilor ierarhi I.Meþianu, Victor Mihaly
de Apºa, Ioan Papp, Dimitrie Radu, Vasile Hossu ºi Miron Cristea.
Au fost prezenþi principalii lideri politici români. Au venit reprezentanþii studenþilor români de la Viena, Cernãuþi ºi Cluj. Din
Transilvania a plecat un numeros public. Ziarul Românul scria cã
aproape toate trenurile din Ardeal erau încãrcate de lume româneascã. Banchetul s-a organizat în sala mare a Hotelului „Pester
Lloyd”,
De-a lungul anilor, manifestãrile literare, culturale a studenþilor români din Budapesta au fost vizitate de mai multe personalitãþi marcante româneºti ca Ioan Slavici, I.L.Caragiale (v. anexe),
Nicolae Iorga ºi alþii.
Precum am amintit ºi alte societãþi, coruri au organizat serate
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culturale, concerte, baluri. Prezentãm doar cîteva spicuiri din
presa vremii:
„Corul bisericii române din Budapesta invitã la concertul împreunat cu dans, ce-l va aranja duminecã 9 martie 1902 în sala
Hotelului Royal, sub patronajul domnilor George Ioanovici de
Duleu ºi Valea mare, secretar de stat în pensiune ºi Dr. Iosif Gall,
membru în casa magnaþilor ºi cu binevoitorul concurs al dºoarei
Clotilda Oltean, absolventã a academiei de muzicã din Budapesta, al dlui Iuliu cav de Puºcariu. Începutul la 8 ore. Venitul este
destinat pentru biserica românã din Budapesta. Suprasolvirile se
vor cvita prin ziare. Ofertele benevole sînt a se trimite la oficiul
parohial (Holló u.8). Programa concertului seara la cassã. Damele
sînt rugate a se prezenta în toalete simple.”21
„O serbare româneascã în Budapesta”
- Serata muzicalã a corului bisericii române Corul acesta înfiinþat la iniþiativa dl cand de profesor Dionisie
Stoica, ºi condus de abs.de teologie ºi stud.fil. Sebastian Stanca, în
scurt timp a izbutit sã atragã public tot mai mult la serviciul
divin, ce se celebreazã în fiecare duminicã ºi sãrbãtoare în capela
românã. ªi ca sã contribuie la dezvoltarea unei vieþi sociale mai
intenzive între românii din Budapesta, acest cor ºi-a propus a
aranja cît mai multe conveniri. Cea dintîi aranjatã joi la 30 martie
în reduta orãºeneascã, sub patronajul preºedintelui comitetului
parohial, dl dr. Iosif Gall, a întrecut chiar ºi aºteptãrile cele mai
optimiste. Atîta public românesc ºi atît de distins, de multã, multã,
multã vreme n-a convenit în Budapesta – ºi iarãºi un program atît de
bine ales pentru o seratã româneascã ºi atît de reuºit executat nu
e tocmai lucru ce sã fi practicat pînã acuma la astfel de conveniri.
S-a cîntat o piesã bisericeascã ºi încolo tot cîntece poporale.
Numãrul celor ce au luat parte s-a urcat cu mult peste 200. ªi nau fost numai românii din Budapesta, ci ºi din provincie (...)
Programul a constat din urmãtoarele puncte:
1 .„Adusu-mi-am aminte” coral bisericesc. O compoziþie admirabilã, cîntatã din partea corului. Publicul a fost impresionat în
deosebi prin tonurile adînci ale basului, care de altcum are ºi rolul
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în piesã – ºi laudã li se cuvine basiºtilor. Piesa a fost viu aplaudatã.
2. Preºedintele corului, dl Dionisie Stoica, cand. de profesor, a
rostit un discurs bine simþit: arãtînd importanþa bisericii în trecutul nostru istoric ºi însemnãtatea parohiei române din Budapesta
în viaþa românilor de acolo, suleveazã în deosebi meritele dlor dr.
Gall ºi Bogoevici la înfiinþarea parohiei ºi afirmã cã parohia are ºi
o menire socialã pentru românii din capitalã, cãreia va corespunde, dacã sub auspiciile ei se vor aranja cît mai multe conveniri.
Direct spre acest scop este chemat corul bisericesc, pentru a cãrui
stabilitate s-au luat paºi necesari. Vorbitorul amintind cã în 25
martie s-au împlinit 5 ani de la înfiinþarea parohiei, priveºte
convenirea aceasta atît de reuºitã, prin care se serbeazã împlinirea acestor ani, de un bun augur pentru dezvoltarea de aici
înainte a unei vieþi sociale româneºti mai intenzive ºi crede cã a
pus corul bisericesc pe baze solide, în scurt timp s-ar putea forma
pe acest temei o Reuniune de cîntãri, cînd apoi viaþa socialã
româneascã din Budapesta nu va suferi. În cele din urmã vorbitorul mulþumeºte oaspeþilor pentru sprijinul moral ºi material. Au
urmat aplauze prelungi (...)
Dupã executarea programului a urmat cinã comunã într-o
dispoziþie generalã dintre cele mai bune (....)”22
În 1902 s-a înfiinþat Reuniunea meseriaºilor români din Budapesta. Preºedinte al reuniunii a fost ales dl Ioan Poruþiu, secretar
consular în pensiune, vicepreºedinte dl Nicolau Turcu, croitor,
secretar dl Aurel Cristea tipograf, casier dl Dimitrie Birãuþ, controlor dl George Grecescu tipograf. S-a ales ºi un comitet de 6
membri, toþi meseriaºi.23 Aceasta reuniune la începutul anilor
1900 a organizat baluri, serate teatrale ºi alte manifestãri culturale. Mai jos se relateazã despre o seratã:
Concert ºi teatru dat de meseriaºii români din Budapesta
„Meseriaºii români din Budapesta au aranjat la 19 martie 1906
în sala restaurantului Plasticon (Andrássy út 69) concert ºi teatru
în favorul Reuneunei „Meseriaºilor Români” din Budapesta. Programul: 1.Cuvînt de deschidere rostit de Dimitrie Birãuþiu, 2. Motto
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ºi Sunã buciumul cor bãrb. Cîntat de corul meseriaºilor 3. Noi
vrem pamînt poezie de G. Coºbuc, declamatã de dl Petru Ponta
4. Taci bãrbate de Vidu, cor. bãrb. Cîntat de corul meseriaºilor. 5.
Ah, of, mor romanþã, solo cîntat de dl Nicolae Neagoe 6. Puiºorul
cor bãrb. Cîntat de corul meseriaºilor. Corul a fost instruit ºi
condus de dl Nicolae ªtefu, înv. în Arad. II Sãrãcie lucie, comedie
poporalã într-un act de Iosif Vulcan. Dupã teatru dans.” 24
Poate sunã cam morbid, dar printre manifestãrile naþionalsociale româneºti din Budapesta putem enumera înmormîntãrile
personalitãþilor române din capitala Ungariei. Acestea se fãceau
cu mare fast ºi pompã, participau mii de români ºi persoane
maghiare ºi de altã naþionalitate. Aceste evenimente ne dau un
tablou social-politic al Budapestei secolului al XIX-lea. Din presa
vremii am spicuit cîteva .
Despre înmormîntarea lui Emanul Gojdu se relateazã în Telegraful Român astfel:
„Ieri la 3 ore d.m. furãm martorii celui mai trist act, a
înmormîntãrii neuitatului bãrbat Emanuil Gozsdu, care a lãsat
prin testament ce s-a deschis îndatã dupã moartea sa, toatã
averea de mai multe sute de mii, spre înfiinþarea unei fundaþiuni
pentru tineri, preoþi ºi învãþãtori sãraci de religiune greco-orientalã. (...)
La înmormîntare se vãzuse afarã de rudenii un numãr ne mai
vãzut pînã aci de condolenþi, între cari erau: dirigãtori, septemviri,
judi, oficianþi, ministeriali, advocaþi, telegrafiºti (români) studenþi, cetãþeni din Pesta ºi din provincie, de toate naþionalitãþile,
religiunile etc.
Ceremonialul se împlini prin parohul român din Pesta, asistîndui încã parohul local sîrbesc ºi grecesc.
La trãsura funebralã erau prinºi 6 cai îmbrãcaþi în pînzã neagrã, pe amîndouã pãrþile haiduci, studenþi ºi telegrafiºti cu fãclii
aprinse.
Dupã ce fu lãsat trupul mortului în criptã, se ridica unul dintre
dd. condolenþi pe una colinã, ºi þinu una cuvîntare excelentã,
foarte nimeritã, prin care aminti meritele lui Gojdu, ca comite
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suprem ºi membru al casei magnaþilor, apoi ca testatoriu;
accentuînd întru altele, ca: Pe Gojdu mulþi nu numai cã l-au
cunoscut, ba chiar l-au condamnat; mulþi au aruncat cu pietre
asupra lui.
„Aceºtia rãmîn acum ruºinaþi, ºi trebuie sã se închine cu pietate
naintea mormîntului celui sfînt, naintea faptei fãrã exemplu,
naintea primului faptor pentru promovarea românismului etc.
etc.”
Fini cuvîntarea funebralã cu: „Fie-i þãrîna uºoarã, cã memoriai va fi eternã !” la ce toatã inteligenþa cu un glas striga: „eternã sã
fie !”
Din partea tinerilor români din Pesta, Simion Botizan, în anul
1868-69 secretar al Societãþii „Petru Maior”, a rostit urmãtorul
discurs funebral la înmormîntarea lui Emanuil Gojdu:
Doamnelor ºi Domnilor !
Invitat de confraþii ºi amicii mei ºi miºcat prin sentimentul de
pietate ce am pentru memoria lui Emanuil Gozsdu, mi-am luat
trista dar, pentru mine, onorifica sarcinã d-a vã adresa, cu aceasta duioasã ocaziune, cîteva cuvinte sincere.
Dnelor ºi Dnilor ! Bine aþi fãcut, cã aþi venit, sã petrecem la
locul rãpausului etern, umbra unui suflet nobil. Bine aþi fãcut, cã
n-aþi întîrziat a oferi fericitului Emanuil Gozsdu tributul pietãþii ºi
al stimei din urmã. Permiteþi-mi, darã, sã vã mulþumesc, în numele memorie lui, pentru acest devotament, ºi sã vã rog, sã nu vã
îndoiþi a mai consacra încã, acestei dureroase ºi solemne ocaziuni,
cîteva momente; ca înainte de a ne despãrþi de acest loc de jele, sã
facem una modestã socotealã cu acel ce se duce astãzi din mijlocul nostru, se duce în alta lume, poate, mai ferice decît a noastrã.
Cine a fost Emanuil Gozsdu – copilul sãrac odinioarã, apoi
advocatul, membrul comunei bisericeºti române-greceºti din Pesta, al mai multor societãþi umanitare ºi de industrie, de mai multe
ori deputat în camera þãrii, prefectul Caraºiului ºi, în fine, membru la curtea supremã judecãtoreascã a Ungariei ºi cavaler al
ordului leopoldin, - cine a fost el ?
Lumea l-a cunoscut ca pe un om ºi creºtin bun, cetãþean
loial, luminat ºi activ în toate momentele vieþii sale. Ca cel mai

38

Simpozion

distins ºi mai eminent advocat ºi jurist al timpului sãu, el a fost
apãrãtor neobosit al dreptului ºi justiþiei. Pe cîmpul industriei
încã-ºi are meritele sale necontestabile; cãci era econom bun ºi om
al progresului ºi civilizaþiunei adevãrate. Ca deputat în legislativa patriei ºi-a avut principiele, pãrerile ºi consideraþiunile proprii, ºi, condus de acestea, el s-a luptat, a fãcut ce a putut între
împrejurãrile grele ºi vitrege, cu cari un reprezentant al naþiunei
române avea ºi are încã d-a se certa. Cine a fost ºi ce a fãcut
prefectul Emanuil Gozsdu ? Poporaþiunea Caraºiului ºi ziarul
din 1861 al camerei boierilor sunt mai competinþi sã ne spunã.
Dar cine nu-ºi aduce aminte de vocea energicã ºi potinte, ce
rãsuna, atunci, de la înãlþimea tribunei, cu un accent detunãtor,
contra acelora ce ºi-au permis a insulta pe nefericita Transilvania, pe poporul român ºi suvenirite, lui mari ºi sacre ? „Infandum
regina jubes renovare dolorem !” zicea el cãtre acei ce au înfipt, în
decursul timpurilor nenumãrate rane de moarte în corpul naþiunei
ºi patriei române.
Ultimele zile ale fericitului au fost consacrate justiþiei patriei
noastre. Da, fecundele ºi vastele cunoºtinþe ale marelui jurist au
fost apreciate deplin numai atunci, cînd puterile lui fizice numai
erau destul de solide pentru a suporta sarcina mare ºi grea,
impusã de înalta poziþiune de judecãtor; ºi în acest mod, sãnãtatea neobositului bãrbat deveni una ruinã; spiritul lui pãrãsi, în
fine, acel corp infatigabil cu ajutorul cãruia, prin una viaþã proba
ºi activa, în timp de 68 de ani, el ºi-a ºtiut crea una poziþiune din
cele mai onorifice în societate ºi una avere din cele mai notabili; a
ºtiut sã-ºi cucereascã stima ºi respectul tuturor chiar ºi al duºmanilor sãi. Dovadã e împrejurarea, cã era sã fie numit ministru în
cabinetul actual al Ungariei. Da, Emanuil Gozsdu a fost un om,
despre care se poate zice, cu drept cuvînt, cã a
trãit!
Pentru cine a trãit el ? Ultima faptã a lui a dovedit, pentru cine
dînsul a trãit una, viaþa din cele mai laborioase ºi fructifere.
Lumea n-a ºtiut, cine este Gozsdu ca român, ce simte el ca român;
lumea a fost nedreaptã faþã de sentimentele, intenþiunile ºi
aspiraþiunile lui devotate Românismului(…)
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Da, Gozsdu nu mai este între cei vieþuitori. Umbra lui s-a mutat
în patria eternã ºi ferice a lui Zape, ªincai, ªuluþiu º.a., în lumea
spiritelor mari ºi generoase, cari trãirã, pe pãmîntul nostru, pentru binele, prosperitatea ºi mãrirea Românismului, ºi cari vor trãi
pururea, în inimele Românilor, ca niºte monumente ºi dovezi
eterne ale patriotismului, abnegaþiunei ºi virtuþilor umanitare ºi
naþionale; vor trãi ca exemple mãreþe de generozitate, ca modele
sublime de cetãþeni ºi români devotaþi þãrii ºi naþiunei lor.
Da, Emanuel Gozsdu încã va trãi pînã cînd românii vor fi
români în þãrile dintre Dunãre, Tisa, Nistru ºi Carpaþi; va trãi în
memoria poporului român, pe care dînsul l-a iubit, cum numai
un copil fraged poate iubi pe dulcea sa mamã; ºi cumcã l-a iubit,
Gozsdu a dovedit, în modul cel mai generos, prin fapta sa nobilã
ºi mãreaþã, ultima în viaþa lui, cînd a pus pe altarul naþiunei sale
cea mai însemnate parte a fructelor unei vieþi active, un capital
de 300-400 mii florini v.a., pentru promovarea binelui spiritual ºi
material al poporului român.
Românii nu pot fi indiferenþi faþã de acest sacrificiu frumos;
recunoºtinþa lor va încununa cu veneraþiune eternã acest monument mãreþ al românului Emanuil Gozsdu (...)
Idele mari, precum libertatea ºi prosperitatea unui popor, se
pot realiza numai prin bãrbaþi mari ºi prin sacrificii mari. Emanuil
Gozsdu a fost unul din acele fenomene rari ºi sublime, cari ºi-au
dat misiunea de a trãi pentru binele ºi mãrirea poporului român.
ªi lumea s-a convins despre aceasta numai dupã moartea lui.
„Numai dupã moartea mea Românii vor vedea, cine a fost Gozsdu
!” zicea el. (…)25
Înmormîntarea deputatului dietal Ion Eugeniu Cucu „s-a
întîmplat luni în 7 februarie 1870, dupã miazãzi la 3 ore cu
pompã mare. Sf. Sa pãrintele canonic Ioan Corhan, ca pontificant,
ºi pãrinþii V.Iuþiu, Iustin Popfiu ºi I Mãrcuºiu sãvîrºirã ceremonialele, dupã cari cunoscutul nostru oratoriu eclesiastic Iustin Popfiu
rosti cu îndatinata-i elocvenþã cuvîntul funebru. Toate acestea se
fãcu pe stradã, cãci curtea casei – în care rãposatul avea domiciliul sãu – era prea îngustã de-a putea încape întrînsa un public

40

Simpozion

atît de numeros, ba ºi strada – deºi cea a lui Leopold (Str. Váci de
azi [M. B.]) e destul de largã ºi lungã – se pãrea cu asta ocaziune
prea micã, pentru ca toþi cei prezenþi, a cãror numãr se urcã la mii
ºi mii, sã poatã auzi bine cuvintele eminentului nostru orator.
Asta fu prima ocaziune cînd într-un loc public al Pestei, în o stradã
principalã a ei se þinu o cuvîntare solemnã în limba românã. [subl. n.
M.B.] O mãrturisim cu sinceritate, cã oricît de greu ne-am simþit
loviþi prin moartea unui brav june român, cu care din fragedele
noastre tinereþe avurãm legãturã de amiciþie, totuºi simþim în
internul nostru o mîndrie, cã sonora noastrã limbã fu admiratã
de fruntaºii naþiunii maghiare. Avurãm ocaziune sã admirãm
mai de multe ori talentul oratoric al amicului nostru Popfiu,
niciodatã însã dînsul nu a fost atît de elocint, ca ºi acuma, cînd
ne-am convins din nou, cã este un adevãrat decor a clerului
român. În tot publicul n-a rãmas unu singur individ, care sã nu-l
laude ºi sã nu admire frumuseþea limbei româneºti. Dupã finitul
acestui cuvînt, dl Popfiu þinu o scurtã vorbire în l. maghiarã, ºi
vorbi chiar atît de elegant ca româneºte. Aceasta vorbire fu
adresatã foºtilor colegi ai repausatului, deputaþilor maghiari.
Dintre miniºtri era de faþã numai Bedekovics, care rãmase pînã-n
capãt admirînd frumuseþea limbii române. Conductul porni la 5
ore. Era un spectacol impozant acesta. [subl. n. M. B. ] Înainte
mergea banda executînd un marº funebral, apoi urmarã preoþii
în ornamentele lor, ºi dupã dînºii înainta trãsura de doliu trasã de
ºase cai; coºciugul era decorat cu nenumãrate flori, cunune,
girlande ºi pantlice, trimise de cele mai frumoase dame ale Pestei.
Lîngã coºciug de douã pãrþi mergeau haiducii comitatului cu
fãcliile aprinse. Se aduna un public compus din cele mai alese
clase ale poporaþiunii din Buda-Pesta, spre a aduce rãposatului
acest ultim dar trist omagiu de iubire. Numãrul celor de faþã se
poate pune la zece mii. Fereºtile, pe unde trecea conductul, erau
pline de dame ºi bãrbaþi, - ºi trãsurile cari urmau dupã conduct
formau un ºir lung...Osemintele rãposatului se depuserã spre
odihnã eternã în cimitirul de cãtre Kerepes, seara la 6 ore.”26
Ecaterina Mocioni, soþia lui Mihai Mocioni, mama lui Alexandru
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ºi Eugen Mocioni a decedat în 19 ianuarie 1878, în etate de 71 de
ani. Mai jos redãm din anunþul de doliu al familiei:
„Rãmãºiþele pãmînteºti a scumpei decedate se vor binecuvînta
în ziua de 21 ianuarie dupã miazãzi la 3 ore în „Grand Hotel
Hungaria” dupã ritul greco-oriental, de aci se vor transporta la
Foen ºi se vor depune acolo pentru odihna eternã în mormîntul
familiei.
Parastasul se va celebra în Budapesta în 2 martie nainte de
miazãzi la 10 ore în biserica greco-românã .”27
„Pentru Catarina Mocioni s-a þinut parastasu la 2 martie în
biserica greco-românã din Budapesta, asistînd afarã de familia
gelitoare, toatã colonia românã de aicea, un numãr mare de
stimãtori ai repausatei, ºi mulþime de popor, care a umplut toate
unghiurile bisericei.”28
La 10 ianuarie 1909, Gheorghe Ioanovici s-a stins din viaþã la
Budapesta. Magistratul capitalei a oferit un loc de onoare în
cimitirul Kerepesi, unde a fost înmormîntat asemenea multor
români de aici. Despre înmormîntarea sa a relatat presa românã
din capitala Ungariei. „Înmormîntarea s-a fãcut cu mare pompã
ºi pe lîngã asistenþa unui public numeros ºi distins al capitalei
(...). Între publicul asistent am observat ºi pe miniºtrii Wekerle ºi
Apponyi. Dintre membrii coloniei române din capitalã asemenea
s-au prezentat foarte mulþi. Catafalcul ridicat în incinta Academiei Maghiare a fost împodobit de numeroase cununi, între cari
ºi douã româneºti ºi anume din partea parohiei greco-orientale ºi
din partea fundaþiunei „Gozsdu”. Prohodul a fost sãvîrºit de
protopopul onorar Ghenadie Bogoievici, preotul militar Ioan Papp
ºi preotul bisericei greceºti Georgiades Murnu. Rãspunsurile
funebrale le-a executat corul bisericiei gr.-ort. rom. din Budapesta.” 29
La Budapesta aveau loc expoziþii, serate de teatru, concerte
date de artiºti veniþi din alte pãrþi. ªi acestea erau frecventate de
comunitatea româneascã ºi cea maghiarã a capitalei. Mai jos
prezentãm o astfel de seratã mai puþin cunoscutã, care a avut loc
în anul 1889.
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Concert românesc în Budapesta
„O trupã de zece lãutari români, în cãlãtoria lor de la Bucureºti
spre Paris la expoziþia universalã, dupã ce 2 zile a concertat în
Braºov, de curînd a dat în Budapesta 3 concerte.
Aflînd de acest concert naþional român în Peºta, în societatea
unei distinse familii macedo-române de aici, am ºi participat,
fiind curios s-aud pentru prima datã în viaþa mea o muzicã
naþionalã româneascã din România.
Concertul s-a þinut în frumoasa grãdinã „Mikado” fiind în
aceasta spaþioasã grãdinã întinse peste 100 de mese pentru publicul, ce se spera, cã din curiozitate va umple acest local.
Încã pe la 8 ore seara se ºi putea observa pe strada unde e
grãdina, un zgomot neîndatinat pe acolo: sute ºi sute de oameni
îºi îndreptau calea numai spre „Mikado”, cãci fieºtecare dorea sã
audã un concert de muzicã naþionalã româneascã.
Din depãrtare, încã de pe strada Kerepes [str. Rákóczi de azi
M. B..] se putea vedea pe edificiul restauraþiunii Mikado tricolorul ce anunþã, cã are sã se þinã concertul românesc publicat prin
jurnale. Ajungînd apoi în grãdinã, aci era o formalã luptã dupã
scaune, cãci deºi erau la o masã chiar 10 scaune, totuºi o mare
parte a publicului a rãmas fãrã scaune ºi a fost mulþãmit, dacã a
putut fi cel puþin în grãdinã, numai s-audã concertul românesc.
Lãutarii bucureºteni 10 la numãr, în pitorescul lor costum
naþional român ºi decoraþi cu insignele tricolorului român, ocupau locul la o masã lungã de la intrare spre dreapta grãdinei.
Dupã 8 seara iatã cã începu ºi mult doritul concert, în prezenþa
unui public, pot zice cu tot dreptul, din societatea aleasã a
capitalei; cãci la acest loc fie-mi permis a aminti, cã o cununã
frumoasã de dame – fireºte neromâne – au înfrumuseþat aceasta
grãdinã, cari în costumul lor frumos de varã în alb, credeai cã la
concertul românesc sînt cu mult mai drãgãlaºe, decît la un concert de pe insula Margareta.
Începîndu-se concertul, muzica naþionalã a executat piesele
muzicale în cel mai excelent mod, spre fala românilor, cãci întru
adevãr melodiile româneºti au produs în publicul din grãdinã un
entuziasm ne mai observat pe la concerte de muzicã.
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Dl Nastase Ionescu a fost eroul seratei. Acest renumit ghitarist
de la grãdina Raºca din Bucuresti, acompaniat de muzicã, în faþa
numerosului ºi distinsului public a cîntat mai multe doine naþionale (…)
Lãutarii români pot fi mîndri de primirea lor în mod atît de
afabil din partea peºtanilor.
Puteai ceti pe faþa românilor prezenþi, cît de fericiþi sînt, vãzînd
cã muzica naþionalã ºi portul naþional românesc au fãcut în
Budapesta un efect atît de plãcut în numerosul ºi alesul public,
care nu în grabã va uita acest concert naþional românesc atît de
rar pentru peºtani. Noi urãm trupei asemenea succes strãlucit ºi
la Paris!
Georgiu Opra”30
În Budapesta secolului al XIX-lea cele mai îndrãgite manifestãri
culturale au fost aºa-numitele concertele ºi „balurile naþionale”,
care au constituit mijlocul principal de solidaritate ºi adunarea
de fonduri. Beneficiile obþinute au avut o destinaþie filantropicã.
Societãþile culturale ºi-au întregit activitatea, au primit ºi un
profil artistic-literar cu timpul. În felul acesta, programele manifestãrilor organizate au fost mai variate ºi interesante. Muzica a
mers paralel cu literatura îmbogãþind activitatea artisticã. Compartimentul literar înregistra producþii originale de diverse specii
ºi genuri (poezii, drame, schiþe, nuvele, scenete, piese de teatru),
iar partea muzicalã pe lîngã piesele corale includea bucãþi soliste
vocale ºi instrumentale, duete, arii clasice ºi prelucrãri din folclorul românesc.
La aceste concerte ºi baluri au fost prezente majoritatea familiilor de intelectuali din Budapesta ºi numeroase familii de frunte ºi
politicieni din Banat ºi Transilvania. Asemenea evenimente culturale, urmate de dans, se organizau în fiecare an, erau momente de mare interes în viaþa studenþilor ºi a intelectualilor români
din Budapesta ºi Transilvania. Aproape toate ziarele româneºti
care apãreau în monarhie au scris laudativ despre aceste manifestãri naþional-culturale.

44

Simpozion

ANEXE
1
Concert ºi bal românesc
Coardele inimei mele vibreazã încã ºi acuma de sunetele cele
dulci melancolice, inimatoare ºi eroice a muzicii noastre naþionale, - succesul strãlucit a concertului ºi a balului tinerimei de aicea
mi-a stîrnit în piept o bucurie extraordinarã, mintea ºi inima e
rãpitã încã ºi acuma de frumuseþea încîntãtoare a frumoaselor ce
erau de faþã, - nu vã miraþi deci cetitoare, dacã icoana ce vi-o pun
înaintea voastrã ca sã vedeþi cel puþin în idea petrecerea românilor din Buda-Pesta în 23 februearie nu va fi destul de clarã; pînã ºi
vocea mea e cu mult mai debilã, decît sã pot descrie, sã pot spune
din fir în pãr ceea ce am vãzut, auzit ºi simþit atuncea (...)
Tinerimea românã din Pesta adecã a dat ºi în anul acesta un
concert românesc în ospãtãria „La Tigru”, astãdatã însã împreunatã cu un bal pentru ajutorarea studenþilor mai sãrmani, ºi
mãrturisesc, cã seara aceasta va fi întipãritã în veci nu numai în
inima mea, ci a tuturor celor ce erau de faþã.
Sã intrãm în sala decoratã cu mult gust; în fruntea aceleia pe
un amvon mai înalt vedem pe tinerii noºtri cu instrumentele
muzicale în mînã, iar celelalte pãrþi a salei, sunt cuprinse de o
cununã foarte frumoasã a doamnelor ºi domniºoarelor elegante,
pe cînd largul de lîngã pereþi ºi cel de cãtre uºa fu îndesat de
bãrbaþi ºi tineri. Un public ales ºi elegant, cãrui asemenea numai
în balurile cele strãlucite a redutei am vãzut.
Sã luãm la mînã „Programa” ºi apoi sã-i ascultãm pe toþi de tot
de-a rîndul.
Cînd sunã 7.30 dirigintele orchestrului dede semn cu arcul sãu,
ºi începurã Uvertura din Barbierul de Sevilla. Pe faþa tinerimei
diletante se putea observa o seriositate bãrbãteascã, ºi totodatã pe
a publicului ascultãtor aºteptare încordatã de a auzi: ce ºtiu, ce
pot face tinerii români. ªi orchestrul tinerimei documenta eclatant, cã românul are talent nu numai pentru ºtiinþã, ci ºi pentru
arte ºi cã chiar ºi piesele cele mai grele clasice le ºtie executa cu
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uºorãtate, ºi cu multã precizitate. Îndestularea publicului numeros se manifesta prin aplauze viforoase.
Dupã o pauzã de vre-o douã minute se sui pe tribunã un tînãr
cam palid în veºminte româneºti, D. Pavel Draga se declamã pe
„Ingratul” lui Tãutu cu o bravurã rarã, încît nu numai românii, ci
chiar ºi neromânii ce erau de faþã ºi cari numai din gesticularea,
focul ºi mimele declamatorului pricepurã ceva din frumuseþea
poeziei, erupserã în aplauze ºi strigãri vivaci de „sã trãiascã” ºi
„éljen”. Momentele cele dramatice a poeziei, dispreþul ºi bãrbãþia
le ºtia înfãþiºa cu o deplinãtate rarã, cãci dînsul a simþit ceea ce a
simþit poetul renumit. Însã pasurile dramatice a blãstemului trebuia sã le rosteascã mai moderat ºi cu sînge rece. Uvertura din
Rienzi de Wagner, reformatorul muzicii moderne, care s-a nãzuit
a uni opera poezia ºi muzica, a cãrei culme sã fie drama, sau mai
bine: din operã a voit sã formeze o declamare neîntreruptã.
Pentru aceea compoziþiunile lui Wagner sunt foarte grele, totuºi
aceasta Uvertura fu executatã de dºoara Irina Nedelcu, ºi D.
St.Perianu, cu multã uºurinþã secerînd aplauze destule.
ªi acu vine „Serenada” compusã de D. J. Jancu. Românii dar
mai ales neromânii aºteptau cu multã nerãbdare executarea acestei
piese, ca sã se delecteze în farmecul muzicei noastre naþionale,
despre a cãrei frumuseþe mult a auzit vorbind. ªi ei furã mulþumiþi peste aºteptare cu horele noastre. Un literat renumit maghiar îmi zise: „fãrã de a ºti vreun joc românesc, îmi venea voia mai
în tot minutul a lua de mînã pe atare domniºoarã, ºi sã joc ca cu
jocul ardelenesc!” Iar mai tîrziu cînd îl întrebai: ce pãrere are
despre muzica noastrã naþionalã, îmi zise: „în adevãr! amorul,
eroitatea, blîndeþea, speranþa, tristeþea ºi vivacitatea românului,
toate se unesc în muzica lui naþionalã, ºi e plinã de ideile cele mai
frumoase poetice, peste tot: muzica românului are o fantezie de
tot vie.” „Dlu meu”, îi rãspunsei, „muzica noastrã cuprinde în
sine trecutul, istoria noastrã dimpreunã cu suferinþele noastre
seculare.” – Autorul Serenadei în semn de recunoºtinþã fu chemat din toate pãrþile, care se ºi înfãþiºa pe tribunã cu toatã
modestia. Altcum Serenada e compusã din melodii române cu
unele variaþiuni bine nimerite.
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D. Iosif Vulcan, în loc de „Caliculu” (auzi Dle referinte alu
Concordiei!) a declamat „Moda de acuma” cu un success, ce
stîrni plãcere vie în public.
Din „Lucia di Lammermoor” cînta o arie frumoasã dºoara
Consþanþa Dumtsa (sora Strãlucitei doamne Gozsdu).[Subl.n. – M.B.]
Frumuseþea muzicii italiene e cunoscutã pretutindenea, unde
numai se aflã iubitori de opere. Astãzi auzirãm o arie italianã
destul de cunoscutã, totuºi ni se pãrea a fi nouã, cãci domniºoara
C. Dumtsa o executã cu o bravurã ºi deplinãtate rarã, ce nu o
aºtepta nimenea de la o diletantã. Tonul sonor curat ºi dezvoltat
pentru cîntare, ºcoala, studiul fundamentar ºi executarea perfectã ne îndeamnã a mãrturisi cã dºoara Constanþa D. e mai mult
decît diletantã, cãci uºurinþa mai mare a purtarea tonului, ºi trile
mai minunate eu cel puþin n-am auzit numai în teatru, încã ºi
acolo numai de la renumita cîntãreaþã Hollósy (cîndva Corbul!).
Publicul surprins de acest talent frumos dorea din inimã sã mai
audã cîteva arii române ºi maghiare de la filomela noastrã. Aceasta
dorinþã comunã se manifesta în aplauze grandioase ºi gratularea
cordialã a celor ce erau aproape de tribunã. ªi dupã ce orchestrul
executã din Hazd o piesã, - ºtim. Dºoara mai cîntã o arie maghiarã ºi dupã aceea una româneascã, care fu încheiatã cu strofa cea
frumoasã din „Visul” Dlui Bumbacu în Musa Românã:
„Unde-s timpurile-acele,
Cînd feciorii mamei mele
Se-ntreceau-n virtuþi strãbune
Pentru patrie, naþiune?”
Amîndouã ariile, furã petrecute de aplauze viforoase, ce nu
voiau a înceta. Dºoara Dumtsa forma culmea cea mai strãlucitã a
concertului.
Uvertura din opera „Bánk Bán” fu executã de orchestrul
tinerimei cu mul mai perfect decît d.c. Hazd. Maghiarii ce erau
de faþã nu puteau lãuda din destul desteritatea tinerilor noºtri ºi
în Bánk Bán, cu atît mai vîrtos, cãci uvertura aceasta e una dintre
cele mai grele piese maghiare. Introducerea însã mi se pare a fi
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variaþiuni din arii româneºti. Muzicanþii lui Ellenbogen, cari în
Pesta sunt destul de renumiþi, ºi cunoscuþi din balurile redutei,
aplaudarã asemenea cu cel mai mare foc la aceasta piesã.
Acu vine „Marºul” din opera Tannhauser de Wagner executatã de dºoara Elena Ioannovici, acompaniatã de profesorul conservatorului D. Engesyer. Amintii mai sus despre compunãtorul
renumit Wagner ºi despre operele lui; pentru aceea tot insul era
curios, cum va fi în stare tînãra dºoarã a-ºi dezlega problema cea
grea din Wagner. Era tãcere afundã, vederea, auzul, toatã atenþiunea publicului numeros era îndreptatã numai la jocul domniºoarei Ioannovici. ªi ce se vezi? Pasurile cele mai grele a „Marºului” le ºtia executa cu acurateþe ºi fãrã cea mai micã eroare;
uºurãtatea ºi armonia jocului ei stîrni admirare în ascultãtori; ºi
dupã tactul cel din urmã, cînd publicul erupsa în aplauze însufleþite, un surîs a Dlui profesor ne dete sã pricepem, cã dînsul însã e
mulþumit deplin cu acest succes grandios; gratulez de nou stimatei domniºoare, ºi o încredinþez, cã publicul ascultãtor îi aplaudã
din adîncã recunoºtinþã pentru plãcerea, ce i-a cazionat cu „Marºul” lui Wagner.
„Devotamentul” poetului laureat Andrei Mureºianu fu declamat de D. Vasiliu Pop, cu foc mare, în unele locuri cu repezime,
cu puþinã gesticulare, – secerînd aplaude destule; dar eu cel
puþin, aº mai fi dorit, ca strofele cele pãtrunzãtoare, ce se-ncep cu
„De n-a perit Românul” sã le fiu auzit de la D. Draga.
În urmã dupã „Potpouri” compoziþiune din arii române, concertul se fini cu „Marºul lui Mihai Eroul”, executat de orchestrul
întreg tot cu acel succes frumos ca celelalte; se pãrea însã cã la
pasurile cele inimatoare sunt pãtrunºi pînã la inimã de spiritul
„Marºului”. Îndatã ºi venirã la ei mai mulþi tineri ºi bãrbaþi
maghiari, pricepãtori la muzicã, ºi-i roagã de a li împrumuta
piesele româneºti pentru copiere. Document destul de vederat cã
dînºii ºtiu aprecia muzica noastrã.
ªi acuma sã pauzãm douã trei minute, pînã cînd scaunele ºi
amvonul concertanþilor vor fi purtate din salã, ca sã se facã loc
destul pentru cei ce abia aºteptau sosirea timpului de joc.
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ªi în adevãr, sala fu gata într-o clipitã, ºi balul fu deschis cu un
vals prin strãlucita Doamna de Gozsdu între vivate entuziastice,
deoarece în seara aceasta a binevoit a primi pe umerii sãi sarcina
doamnei de casã, deci cuveninþia a adus cu sine a deschide balul cu un
joc, care-l juca doi cu doi.[Subl.n. – M.B.] ªi asta fu cauza, cã
„Româna” (auzi Dle referinte al Concordiei!) fu jucatã îndatã
dupã vals, prin urmare am putea zice, cã caracterul român al
balului n-a suferit nici o scãdere.
„Româna” fu jucatã de opt perechi cu multã voie, ºi ce e mai de
frunte, cu graþie. Publicul numeros, care petrecu cu mare luare
aminte toate miºcãrile ºi figurele jocului, fu surprins peste mãsurã de frumuseþea ºi originalitatea lui, încît un literat de frunte a
maghiarilor, (ºi cîteodatã neamic al nostru) zise cu plãcere: „În
jocul acesta este multã poezie; ºi caracterul român se vede mai
ales în figura cea din urmã ºi din învîrtirea pe sub mînã; îmi place
de jocul acesta, ºi de n-aº fi maghiar, aº zice, cã e mai frumos
decît „Kör”-ul nostru.”
„Româna” însã aflã plãcere vie la publicul întreg a balului, cãci
nu mai voiau a înceta aplauzele grandioase atît din partea bãrbaþilor, cît ºi din acelor frumoase.
Nu pot lãsa neamintit aci, cã doamna Roman îmbrãcatã în
veºminte româneºti, ºi domniºoarele Ioannovici reprezentînd pe
veºmintele lor culorile naþionale, – dãderã balului, dar mai ales
jocului „Româna” o însemnãtate mai mare ºi ceva caracter naþional.
Aci urmarã celelalte jocuri dupã ordine; ºi pot mãrturisi, cã atît
românii cît ºi neromânii aflarã aci o petrecere de tot cordialã ºi
mai mult familiarã, decît publicã; era deci exclusã din societatea
aceasta frumoasã genarea, sumeþia ºi înstrãinarea unuia de cãtrã
altul; toþi furãm mulþumiþi atît cu concertul cît ºi cu balul tinerimei
noastre. Pentru aceea comitetul aranjator, care-ºi pusã toatã
silinþa de a mulþumi aºteptarea oaspeþilor, meritã toatã lauda ºi
recunoºtinþa.
Între pauza dansurilor, pe la 2 ore, cea mai mare parte a
bãrbaþilor ºi a femeilor se retrasã în sãlile restaurantului, unde
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atît din partea tinerimei noastre, cît ºi din a celei maghiare se
þinurã mai multe toaste de înfrãþire. Mai tîrziu veni ºi Ilustritatea Sa
D. Gozsdu, ºi cu îndatinata sa oratori þinu mai multe cuvîntãri foarte
bine nimerite. Ceea ce trãsãri ca o schintea electricã pe toþi, fu deducerea cuvîntului „Oláh” din cuvîntul maghiar „ólakó” (locuitor vechi).
Nu lipsirã aplaudele grandioase.
Ilustritatea Sa documenta ºi acuma, ca totdeauna, cã e amic
sincer a tinerimei, cãci nu numai cã a venit în mijlocul petrecãtorilor, nu numai cã a luat parte la toastele cele numeroase, ci dupã
pauzã s-a pus în ºirul dansatorilor, ºi a jucat cu suflet tînãr
cotilionul, cãpãtînd mai multe ºi mai frumoase orduri, decît unii
tineri retraºi.
Era frumos a vedea ºi pe Ilustra Doamnã în mijlocul jucãtorilor,
conversînd într-un ton foarte fin ºi amicabil cu toþi oaspeþii; tinerimea
noastrã în adevãr se poate simþi fericitã cã Ilustra Doamnã primi
sarcina doamnei de casã. Comitetul aranjatoriu ºi-ºi descoperi mulþãmita sa cea mai adîncã dupã 5 ore, cînd Ilustra familia de Gozsdu
pãrãsi sala între strigãri zgomotoase de „sã trãiascã!” [Subl.n. –
M.B.]
În adevãr, acest concert ºi bal întemeia renumele tinerimei
noastre pe mai mult timp, ºi sunt convins, cã toþi oaspeþii pãrãsirã
sala cu cea mai adîncã recunoºtinþã ºi mulþumire, ºi cã seara
aceasta va rãmîne o searã de dulce suvenire pentru toþi.
Dintre literaþii maghiari onorarã cu prezenþa lor concertul ºi
balul tinerimei: D. Wenczel Gusztáv prof. la Universitate, D.
Király Pál publicist ºi colaboratoriu primar la jurnalul politic
„Pesti Napló”, D. Tóth Kálmán poet renumit ºi redactorul jurnalului beletristic „Fõvárosi Lapok”, D. Schwarz Gyula membrul
academiei maghiare ºi a societãþii geologice din Londra, ºi D.Deák
Farkas.
M. Besanu
[Aurora Românã, 1865, nr. 5, p.57–59]
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Numele acelora care au contribuit la spesele ºi scopul
concertului ºi balului tinerimei din 23 febr. 1865
Din Buda-Pesta:
Emanuil Gozsdu 20 fl, Simeon Popovici 20 fl, Mihai de Mocioni
10 fl, Nicoale Ioanovici 15 fl, Teodor ªerb 10 fl, Ioanichie Miculescu
5 fl, Dr. Demetriu Nedelcu 10 fl, George Stupa 15 fl, Atanasiu
Lica 5 fl, Maria Dumtsa 5 fl, Ioan Bumbacilã 2 fl, Demetriu Merce
1 fl, Gavril Mihalyi 5 fl, Constantin Ioanovici 5 fl, Dr. Ioan Pop 2
fl, Lazar baldi 5 fl, George Ioanovici de Dulãu 15 fl, Ecaterina
Malagheþ 5 fl, Georgiu de Mocioni 10 fl, Sigismund Pop 5 fl, N.
Margaritovics 5 fl, N. Nagy 5 fl, Demetriu Guda 3 fl, ªtefan
Borgovan 5 5 fl 50 cr, Paul Todorescu 5 fl, Ernestu Sándor 10 fl,
N. Rajkovics 5 fl, Nicoale Boban 5 fl, Ioan Vornica 5 fl, Alexandru
Nedelcu 10 fl, Antoniu de Mocioni 10 fl, Alexandru Roman 5 fl,
Paul Ioanovici 5 fl, Leopold Filepp 5 fl, Lazar Musteþiu 10 fl.
Suma: 264 fl. 50 cr.
[Aurora Românã, 1865, nr. 8, p. 96]
3
Contribuiri la balul tinerimei române din Pesta
þinut în 18 februarie 1867
Din B u d a – P e s t a: Il. Sa eppul Szilágyi 30 fl.; Il. Dna
Ecaterina Mocioni 25 fl.; Dl. George Ioanovici 25 fl.; Nicolau
Ioanovici 20 fl.; Antoniu Mocioni 20 fl.; George Mocioni 15 fl.;
Simion Popovici 15 fl.; Vincenþiu Babeº 10 fl.; George Grabovsky
10 f., A. Lika 10 fl.; Emanuil Gozsdu 10 fl.; G. Véghsõ 10 fl.; Alex.
Mocioni 10 fl.; Sig. Popp 10 fl.; dr.Nedelco 10 fl.; Al. Nedelcu 10
fl.; Dr.Hodoºiu 10 fl.; George Stupa 10 fl.; Teodor ªerb 10 fl.; Elie
Mãcelariu 10 fl.; Nic. Ujfalussy 10 fl; Greg. Pop 5 fl.; Sig. Borlea 5
fl.; Al. Wlad 5 fl.; Dr.Klimkó 5 fl.; Sig. Popovici 5 fl.; Gabr. Mihályi
5 fl.; Ed. Heinrich 5 fl.; adv. Miskey 5 fl.; Col. Ghyczy 5 fl.; N.
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Ivaºcovici 5 fl.; T. Mutovszky 5 fl.; I. Vornica 5 fl.; Andrei Medanu
5 fl.; Alex. Roman 5 fl., Lazar Baldy 5 fl.; I. Moldovan 5 fl.; I.
Tulbasiu 5 fl.; Iosif Manu 5 fl.; Prof. Kürz 5 fl.; Popovici Desseanu
5 fl.; Svet. Miletici 5 fl.; Necovits 4 fl.; N. Manojlovits 4 fl.; Dem.
Ioanescu 3 fl.; Forian Varga 3 fl.; Al. Pop de Bãseºti 3 fl.; Dr. Ioan
Popu 3 fl.; N. Ciplea 3 fl. Suma totatlã: 530 fl.
[Concordia, 1867, nr. 74, p. 296.]
4
Socoatã publicã despre balul tinerimei române din Pesta
dat în 17 februarie 1868
Numele marinimoºilor contribuitori din Pesta: (afarã de biletele
cumpãrate cu preþul ordinariu) DD. George Mocioni 70 fl.; George
Ioanovici secret. de stat 25 fl., Andrei Mocioni 20 fl.; Antoniu
Mocioni 20 fl.; Alexandru Mocioni 20 fl.; Dr.Nedelcu 20 fl.;
Teodor Papp proprietar în Kekes 20 fl.; Alexandru Roman 15 fl.;
Alexandru Nedelcu 10 fl.; Emanuil Gozsdu 10 fl.;Petru Mihali 10
fl.; Vincenþiu Babeº 10 fl.; Ioan Alduleanu 10 fl.; Eugeniu Mocioni
10 fl.; Atanasiu Cimponeriu 10 fl.; Nicolau Ioanovici 10 fl.; Teodor ªerb 10 fl.; Wimmwr 10 fl.; Georgiu Grabovsky 10 fl.; dr.Gall
10 fl.; Alosiu Vlad 5 fl.; ªtefan Mano 5 fl.; Ioan Mihali 5 fl.;
Simeon Mangiuca 5 fl.; Anastasiu Lica 5 fl.; N. Lica 5 fl.; Demetriu Dona 5 fl.; Alexandru Kocsi 4 fl.50cr.; Sgismund Victor Pop 5
fl.; capit.Vornica 5 fl.
[Concordia, 1868, nr. 18, p. 450.]
5
Socoatã publicã despre banii incurºi ºi spesiþi la balul
Tinerimei Române din Pesta în 1869
Înainte de bal au incurs de la marinimoºii dni contribuitori din
Pesta 404 fl. v.a. ºi anume: De la il. Familia de Mocioni 170 florini,
esc. Sa D. L. V. De papu 25 fl, de la Domnii Nedelcu prof. 25 fl, S.
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Popovici septemvir 10 fl, E. Gozsdu 10 fl, T. ªerb septemvir 10 fl,
I. Aldulean cons. Minist. 1o fl, A. Nedelcu 10 fl, N. Ioanovici 10 fl,
G. Angyal sept. 5 fl, I. Miculescu preot gr.or. 3 fl, F. Varga
advocat 5 fl, V. Babeº 10 fl, E. Murgu 3 fl, G. Grabovsky neguþ. 10
fl, I. Dobreanu 10 fl, Dr. Gal 5 fl, Cav. de Puºcariu 5 fl, Vidacs 5 fl,
Ant. Schoja 5 fl, Conte S. Vas 5 fl, Dr. Kovács 5 fl, doamna E.
Losy 5 fl, F. Dorianu 5 fl, doamna Lica 5 fl, A. Hevessy 2 fl,
Muraty 5 fl, J. Takácsy cons. de secþiune 4 fl, J. Hoszu cons. 5 fl,
Ar. Demetrovici 2 fl, D. Merce doc. 2 fl, G. Talios 1 fl. v.a. Suma
404 fl. În seara balului au incurs 114 fl, ºi anume de la domnii: G.
Ioanovici secr. De stat 25 fl, Nicoarã 5 fl, Dr. Franca 5 fl, Vornica
cãpitan 4 fl, J. Béres 2 fl, Dr. A.Popovici 3 fl, Maldarescu 3 fl,
Familia Milutinovici 5 fl, Ioanovici din Orºova 3 fl, Ioanovici 3 fl,
Al Popescu 10 fl, Musteþiu 2 fl, Curuþiu 2 fl, Lanczkz 2 fl,
Alexandru Roman 10 fl, D. Donna 5 fl, Dolinay 2 fl, E. Haag 2 fl,
Svekits 5 fl, S. Mihály 2 fl ºi de la 12 juriºti pentru 12 bilete 12 fl.
v.a.
[Federaþiunea, 1869, nr. 38, p. 153.]
6
Socoatã publicã despre banii incurºi în cassa Balului român
aranjat de tinerimea românã la 12 februarie 1874
în Budapesta
De la Budapesta au intrat de la:
Maiestatea sa Regina 50 fl; de la ilustri domni: George Mocioni
100, Antoniu, Alexandru ºi Eugen Mocioni, cîte 20 fl; Mihai
Mocioni 10 fl; de la Esc.Loru br. V.Popu, ºi metropolitul Vancea
cîte 20 fl; de la il. Sa episc. Olteanu 50 fl; de la On.domni: A.
Ladai ºi Dr.Nedelcu, cîte 20 fl; G.Mihali sen. ºi V.Jurca, cîte 15 fl;
Vincenþiu Babeº 12 fl; Ioan Puºcariu, A.Cimponeriu, Dr.Gall,
Alex. Nedelcu, G. Grabovsky, L.Cori, George Stupa. Ioanovici,
maj Trapsia, greg.T.Bratianu din Lipsa, motr. Bandella ºi
cav.N.Vasilco din Bucovina cîte 10 fl; V.Bogdanu, M.Ostici, I.Hossu
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Trifunatiu, P.Michali, Cosmutia, I.P.Desseanu, Vornica, Gidofalvi,
Zichy, G.Cergedi, A.Lica, G.Radulescu Gaizago, M.Besanu,
P.Nemesiu, S.Popu, Petricu, Dr. A.Maniu;Dr.Farcasiu,
Al.Popescu, St.Manno, A.Petrovici, Ioanovici ºi D.Ionescu, cîte 5
fl; Todorescu 8 fl; Faur, P.Cosma, L.Costici, Sig.Borloca
I.Moldovan, Sig.Borlea, Svet.Mileticiu cîte 3 fl.
[Federaþiunea, 1874, nr. 39, p. 544.]
7
Dare se seanã despre venitele ºi spesele balului tinerimei
române þinute în Budapesta în 24 februarie 1880
Au contribuit peste preþul intrãrii urmãtorii domni ºi doamne
din Budapesta:
1. Maiestatea Sa Împãratul ºi Regele 100 fl. 2. Maiestatea Sa
Regina 50 fl. 3. Alteta Sa Arhiducele Iosif protectorul întreprinderei
200 fl. 4. Contele Iuliu de Andrássy cu familia 129 fl. 5. Contesa
Teleky 128 fl. 6. Dr. Iosif Gall cu sotia 100 fl. 7 Cavaler Ioan de
Puscariu 60 fl. 8. George Mocioni 50 fl. 9. Baronessa Lo-Presti 30
fl. 10. Dna Leopoldina Bogdanovits 25 fl. 11. Dnul Alexandru
Mocioni 25 fl. 12. Dnul Eugeniu Mocioni 25 fl. 13. Contele Fr.
Wencheim 25 fl. 14. Dl Antoniu Mocioni 20 fl. 15. Dna Iosefina
Mocioni 20 fl. 16. Dna Melania Nemeshegyi 20 fl. 17. Dl Georgiu
Ioanovici 20 fl. 18. Dl Milos Baich 20 fl. 19. Contele Richard
Bercchtold 20 fl. 20. Dl Ioan Vornica major ces. Reg. 20 fl. 21.
Dna Lila Bulyovszky 20 fl. 22. Dl Alexandru Roman deputat 15
fl. 23. Conte Andrei Bethlen 15 fl. 24. Dl F. Harkányi 15 fl. 25. Dl
Dumitru Lyka 15 fl. 26. Esc. Sa Coloman de Tisza ministru
preéedinte 10 fl. 28. Dl Athanasiu Cimponeriu jude la tabla reg.
10 fl.
[Familia, 1880, nr. 37, p. 243.]
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Dare de seamã ºi mulþumitã publicã
Cu ocasiunea seratei literare arangiatã de societatea „Petru
Maior” în memoria marelui Andrei baron de ªaguna, la 13 decembrie st.n. 1902, oferte benevole au incurs de la urmãtorii domni:
Familia Mocsonyi 100 cor.; George Serb, deputat dietal 100 cor.;
Iuliu Puºcariu, jude de trib. 30 cor.; Victor Cuciuranu, consul
rom. 10 cor.; Sofia Babeº 20 cor.; Dr. Emil Babeº 10 cor.; Dr. Titus
Babeº 10 cor.; Leonida Sida 10 cor.; Dr.Iosif Pop, jude la curie 10
cor.; Dr. Boiu 10 cor.; Dr. George Bila_cu 10 cor.; Ghenadie
Bogoeviciu 10 cor; Mesaroº inginer 5 cor.; Dr.I uliu Coste 4 cor.;
Dr. Emil Dan 2 cor.; Iuliu Moldovan 5 cor.; Constantin Sotir 2
cor.; Dimitrie Birãuþiu 2 cor.; Dr. Iosif Siegescu 2 cor.; Octavian
Tãslãuanu 2 cor.; Constantin Popescu 2 cor.; George Grecescu 1
cor.; Aurel Cristea 1 cor., Budapesta. Nicolae Popea, episcop 20
cor.; Mihail Veliciu, Chiºineu 10 cor.; Nicolae Zigre, OradeaMare 10 cor.; Nicolae Garoi, Zerneºti 10 cor.; Ioan Petric, Braºov
6 cor.; Dr. Athanasie Marienescu, Sibiu 4 cor.; Ofelia Dr. Hubian,
Ciacova 4 cor. Suma: 412. Comitetul societãþii “Petru Maior” îºi
þine de datorinþã a mulþumi ºi pe aceastã cale On. domni donatori.
Bpesta la 4 ianuarie 1903.

Ioan Garoiu, preºedinte,
George Zãria, controlor, Emil Filip, cassar.

[Luceafãrul, 1903, nr. 2, p. 38.]
9
Caragiale ºi tinerii de la „Petru Maior”
Pãrea un vis amãgitor în cele dintîi clipe. Cum asta? Ion Luca
Caragiale cel mai genial scriitor al României contimporane cãlãtoreºte la Budapesta ca sã petreacã o searã în cercul studenþilor
români, cîtã vreme cãrturarii de frunte de la noi, cari ar avea
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datoria, nu simt necesitatea, de a veni din cînd în cînd în mijlocul
studenþimii.
Era în toamna anului 1910. În sala mare de la „Saskör” s-a
adunat studenþimea, peste 200 inºi. Mãestrul apãru însoþit de
pãrintele Dr.Vasilie Lucaciu, vechiul sãu prieten, pe care cînd îl
întîlnea lãcrãma de emoþiune.
Zãrindu-i tinerii s-au ridicat toþi în picioare, izbucnind în urale
vijelioase.
Mãestrul în acele momente stãtea parcã þintuit privind sever cu
ochii sãi pãtrunzãtori în feþele tinerilor. Apoi – dupã ce sã potolirã întrucîtva valurile entuziasmului – grãi apãsat:
„Mãi bãieþi! sã ºtiþi, cã în faþa mulþimei eroul se prezintã totdeauna
alãturea de un suveran” – ºi se închinã uºor pãrintelui Lucaciu.
Studenþii fermecaþi de primele-i cuvinte, urmãriau cu ochi
strãlucitori fiecare gest al mãestrului.
Preºedintele de atunci al societãþii „Petru Maior” Sabin Evuþian
rostise un scurt discurs tãlmãcind sentimentele ce stãpînirã în
acele momente sufletele tinerilor. Din nenorocire a intercalat în
scurta sa cuvîntare o nepretenþioasã reliefare a meritelor
covîrºitoare ale mãestrului Caragiale pentru cultura românã.
Mãestrul, care poate atunci auzise pentru prima datã un student din Ungaria rostind o cuvîntare, l-a ascultat cu mare atenþiune, – apoi rãspunse numai atît: „Din cele spuse de prezidentul
dvoastrã trei sferturi se resfrîng asupra lui ºi numai un sfert asupra
mea.” (ghiciþi: laudã sau mustrare!?)
Apoi scotoci prin buzunare ºi scoase un teanc de hîrtii, manuscrisele volumului „Schiþe uºoare”, cari le adusese cu sine ca sã le
dea la tipar la Bucureºti.
Cei-ce credeau cã o sã urmeze oratorie pretenþioasã, se înºelarã
de-a binele în aºteptãrile lor.
„Sã vã cetesc o poveste mãi bãieþi - începu mãestrul – cred cã o
sã vã placã.” ªi începu numai decît a citi: „Calul dracului” –
„Pastrama trufanda” – „Ion”. Aºa cum numai el ºtia. Studenþii,
cari nu auziserã pînã atunci o dicþiune atît de strãlucitã, un
limbaj atît de limpede, de desãvîrºit, unealta de cãpetenie a celui
mai mare artist – furã cuprinºi – de noii valuri de emoþii.
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Mãestrul din cînd în cînd se opria ºi întreba: „Înþelegeþi mãi
bãieþi?” – Da, da – rãspundeau în cor. „Înþelegeþi pe dracu” –
riposta satisfãcut, ºoptind celor din jurul sãu: „ªtiu cã înþeleg, dar
las’ cã-i ambiþionez”.
***
Serata s-a sfîrºit la miezul nopþii. Mãestrul plecase deadreptul
la garã. L-au însoþit doi tineri. „Studenþilor din Bucureºti – le
spunea mãiestrul pãtruns de o adîncã mulþumire – nu lea-ºi
putea vorbi de lucruri aºa de înalte, ca ºi vouã. Buni bãieþi.”
ªi studenþii, cari îl însoþirã, nu ºtiau, cã acest compliment
semnala cã în viitor va þinea seamã de studenþii de la „Petru
Maior”. Aºa a ºi fost. Rar se întîmpla sã nu întrerupã cãlãtoria sa
de la Berlin la Bucureºti, oprindu-se la Budapesta, ca sã-ºi cerceteze „bãieþii”.
Venise odatã pe neaºteptate, tocmai atunci, cînd desbinãrile
interne în viaþa noastrã publicã luaserã proporþii înspãimîntãtoare.
Numai decît – în clipa întîlnirii studenþii au observat, cã mãestrul
era mîhnit pentru ceva. Ca un pãrinte îngrijorat de soarta fiilor
sãi, mãestrul desluºi, mustrînd, cauza mîhnirii sale: „Mãi bãieþi!
nu faceþi prostii! voi credeþi cã a-þi fost straºnici cu manifestele
voastre.
Sã vã spun sincer: pãrinþii voºtri v-au trimis aici sã vã ascuþiþi
briciul, ca mai apoi, cînd o sã vã creascã barba, sã aveþi cu ce s-o
tãiaþi.
ªi voi ce faceþi? Luaþi briciul ºi tãiaþi frumuºel pielea de opincã,
– cînd va creºte barba n-o sã taie briciul. Mãi bãieþi! politica
militantã nu-i de voi.”
***
Într-o cafenea. Mãestrul în fruntea mesei încunjurat de „bãieþii” lui. Era vesel, el însuºi punea teza, o desvolta grandios º-apoi
în urmã, nu arareori se întîmpla, cã se combãtea pe sine.
Cînd desfãºurase mai aprins mãestrul teza, care putea sã fie
din oriºicare domeniu al culturii omeneºti, îl întrerupsese un
student, dintre cei pretenþioºi: „Oare mãestre dacã am pune teza
aºa, cã” ºi începea vorbi, fãrã de a spune ceva în merit.
Mãestrul îºi chitise ochelarii privind drept în faþa studentului,
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care voia sã-l combatã, apoi trecu înainte, fãrã sã-i dea rãspuns.
Dar abia cã verva lui începu din nou sã rãpeascã auditorul,
studentul cu pricina iarãºi: Mãestre, dacã s-ar lua în considerare
etc...
Nenea Iancu îºi pierdu rãbdarea ºi grãi apãsat: „Mãi bãiete ºtii
sã numeri? Rãspunsul a fost o mutrã... „Ei bine” – continuã
mãestrul – „fii atît de bun ºi numãrã înainte”. ªi studentul
începu: 1 2 3...
„Cum astã?! – ripostã mãestrul – nu se poate, 1 e – dacã,
numãrã de la 1 încoaci...
Tablou.
***
Mãestrul se înteresa de împrejurãrile de viaþã ale studenþimii, ºi
fireºte, studenþii nu pregetau ai mãrturisi, cã au sã îndure multe
nevoi, cã-s espuºi la multe suferinþi ºi neajunsuri.
Nenea Iancu care suferise în tinereþe mai mult decît oricare
dintre cei, cari i se plîngeau, isprãvi povestea suferinþii cu o
glumã: Într-o prãvãlie de parfumerii intrase – povesti mãestrul –
pe înserate un muºteriu avînd sã cumpere ceva marfã. Era un
magazin cu multe apartamente ºi fiind tocmai vremea cînd se
închidea prãvãlia, personalul, fãrã sã observe muºteriul care se
perduse prin apartamente înholbîndu-se la mãrfuri, – a tras
ruletele ºi a închis prãvãlia. Dimineaþa, cînd s-a deschis magazinul, au aflat muºteriul ameþit, de atîta duhoare. Cînd cercã sã-l
trezeascã, ºtiþi mãi bãieþi ce a fost vorba lui cea dintîi: Daþi-mi
ceva ce pute! – Nu se poate tot cu plãceri, trebuie sã înduri ºi
suferinþi!
***
Strãlucirea geniului sãu covîrºea mai ales atunci, cînd se desfãºurau discuþii literare.
Amãnuntele ce le povestea din trecutul literar, îþi înlesniau sã
întrezãreºti prin cîteva linii de orientare, desvoltarea literaturii
noastre. Istorisirea discuþiilor din Maiorescu ºi Haºdeu, analiza
personalitãþilor literare, deschidea orizonturi noi tinerilor, cari
atît de rar au prilejul de a fi covîrºiþi de emoþii sufleteºti stîrnite
prin adevãrata artã româneascã. Am produs numai cîteva dialo-
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guri caracteristice, pentru a învedera înalta valoare educativã a
contactului cu omul de geniu, care totdeauna, mai ales cînd era
încunjurat de tineri, era pãtruns de o înaltã responsabilitate, ºi nu
odatã spunea, cu lacrimi în ochi: „Mãi bãieþi! vã iubesc ca ºi pe
copiii mei. Sã nu-mi fiþi niºte taifasagii afemeiaþi de cafenele,
dornici de cãpãtuialã uºoarã. Neamul nostru nenorocit are mare
lipsã de bãrbaþi întregi, de intelectuali de vocaþiune. Ar fi o mare
nenorocire sã nu fiþi altceva, decît niºte intelectuali de industrie,
niºte elemente costelive, fãrã ideal, incapabili de a vã înãlþa
sufleteºte.”
***
Vestea morþii mãestrului a cernit cu jale sufletele „bãieþilor” de
la „Petru Maior”. ªi e de prevãzut, cã atunci, cînd se vor transporta
osãmintele marelui defunct la Bucureºti, studenþii de la „Petru
Maior” vor ºti în mod miºcãtor sã-ºi ia partea lor din manifestarea durerii mari, ce îndurã întreg neamul prin perderea lui Ion L.
Caragiale, unul dintre cei mai mari fii ai sãi – din toate timpurile.
Cerdac.
[Carmen Saeculare (1862–1912) Memorialul jubilar al Societãþii
academice „Petru Maior”, Budapesta, 1912, p. 48–52.]
10
Dare de seamã
În octombrie 1911 s-a constituit comitetul societãþii pentru anul
jubilar 1911/12 sub prezidenþia lui Ion Þeicu cand. med. În
semestrul prim s-a desfãºurat o intensivã activitate literarã. S-au
aranjat trei serate literare publice, s-a comemorat Eminescu ºi
Caragiale. La aceste serate au cetit lucrãri literare ºi filosofice: Ion
Þeicu (3) Coriolan Petran (2) Gheorghe Cosma (1) N. ªtefan
Sculici (1) Cornel Þeicu (1) Eugen Þeicu (1). La începutul semestrului al doilea preºedintele Ion Þeicu abzice. O lunã de zile
vicepreºedintele Nicolae Cãliman conduce afacerile societãþii. În
20 februarie 1912 s-a ales cu mare majoritate de voturi Victor
Groza cand.med. de preºedinte, participînd 82 de membri la vot.
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Imediat dupã pãºirea noului preºedinte în activitate, se începurã
lucrãrile pregãtitoare pentru serbãrile jubilare. S-au þinut peste
an 24 de ºedinþe.
Corul societãþii a repurtat succes strãlucit la concertul jubilar.
Dirigent: Ion Fira stud.med.
Averea societãþii. Din prilejul serbãrilor s-a încasat aproape
19.000 coroane, socotind în aceasta sumã ºi donaþiunea dlui
Vasile Stroescu din care fiecare an se vor împãrþi 1000 coroane
între membri societãþii. Adaugînd la aceastã sumã averea preluatã, societatea dispune încã ºi acum de-o avere destul de neînsemnatã: 34, 500 coroane.
Biblioteca societãþii. Munca începutã de zeloºii prezidenþi ai
societãþii din anii trecuþi, Nicolae F. Negruþiu, Sabin Evuþian
pentru reorganizarea ºi reîmprospãtarea bibliotecii, în acest an sa continuat. S-au fãcut ºi cîteva donaþiuni: dna Dunca Schiau 2
volume, Pãr. Dr. Elie Dãianu 6 v., iar dl Dimitrie Lupan 16 v.
Exprimãm ºi pe aceastã cale sincere mulþumiri donatorilor.
***
Din prilejul jubileului semicentenar al societãþii „Petru Maior”
au incurs urmãtoarele donaþiuni ºi suprasolviri: Vasile de Stroescu
12.000 cor. (fond special); dr. Ioan Mihu 2000 cor. (fond special);
dnele Viora dr. Ciordaº, Aurelia Vulcan, Elena Popoviciu, dnii
dr. Iosif Gall, dr. Teodor Mihali, Ionel Mocsonyi de Foen, dr.
Mihai A. Popoviciu cîte 200 cor.; Ex.Sa Ioan Meþian mitropolit,
George Pop de Bãseºti, Il. Sa dr. Demetriu Radu episcop, dr.Nicolae
Oncu, dr. George Bilaºco, Partenie Cosma, dr. Victor Oniºor
(taxã de membru fundator), dna Eufemia ªtefanicã, dr.Emil Babeº
(taxã de membru fundator), Antoniu Mocsonyi de Foen, dna
Elena de Vaida-Voevod (taxa de membru fundator), dr. Alexandru Vaida-Voevod, dna Elena Hosszu-Longin, dl ºi dna Goldiº,
dna Valeria de Herbay, Gavril Tripon, dr. Ludovic Meheº, dr. N.
Lobonþiu, (taxa de membru fundator), dna Margareta dr. Mester,
dna Aurelia Petran, dl ºi dna dr. C. Pop „Grãniþerul” (Dobra) cîte
100 cor,; dr. George Dobrin, Alex. Lupu, dr. Iului Maniu, dna Al.
Mocsonyi de Foen, dna Silvia Plopu, Ioan Mezei, Il. Sa dr. Vasile
Hossu episcop, dna Maria Dima, Andrei Bârseanu, dr. I. Marghita
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cîte 50 cor.; „Economul” (Cluj) dr. Liviu Cigãrean, A. Popoviciu,
dna Alosia Sida, dr. Iuliu Coste cîte 25 cor.; Ex. Sa Victor Mihály
de Apºa mitropolit, dr. Iosif Blaga, Bazil Jurca, Nic. Comanescu,
dr. Iosif Popoviciu, Andrei Cosma, dr. Horia Petra-Petrescu,
dr.Aurel Grozda, Petru Ionaºiu, V. Bianu, Familia Cormoº Alexandrescu, Ioan de Preda, dr. Romul Veliciu cîte 20 cor.; dr.
Vasile Suciu, familia Cocean, dr. Izidor Pop, familia Dragoº cîte
15 cor.; dr. V. Sohan, dr. Ioan Erdéli, dr.Adalbert Cozmuþa cîte
14 cor.; dr. Nic. Ciaclan, Const. Cothiºel, Ioan Urziceanu, dr.V.
Seni, G. Þãranu, dr. Romul Boilã, dr. Savu Marta, dr. Tit Babeº
cîte 10 cor.; E. Mezin, Col. Silviu de Herbay, dna S. Maior, dr. I.
Pordea, S. Rus, cîte 8 cor.; P. Dancãºiu 6 cor. I. Bârsan, V.
Tordãºian, dna A. Pavel, dr. S. Farkaº, A. Pocrean, cîte 5 cor.; dr.
Ghiþã Criºan, C. Mezei, dr. G. Bârlea, dr. S. Moldovan, S. Dancãºiu,
dr. Oct. Pavelea, dr. A. Iuga, dr.Vasilie Filpiciuc, dr.Laurian
German, I. Onciul, cîte 4 cor.; I. tat, 3 cor.; dr. I. Mezin, dr. N.
Oltean, dr. T. Popa, I. Rusia, cîte 2 cor.; dr. I. Juga, S. Chevereºan,
A. ªiclovan, cîte 1 cor.
Mãrinimoºilor donatori le exprimãm ºi pe aceastã cale sincere
mulþumiri în numele Societãþii „Petru Maior”.
Budapesta, 15 maiu 1912.
Nicolae Cãliman
vicepreºedinte

Victor Popoviciu
cassar

[Carmen Saeculare...(1862–1912) Memorialul jubilar al Societãþii
academice „Petru Maior”, Budapesta, 1912, p. 98-100.]
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Ioan Bolovan

Asociaþia naþionalã arãdeanã, instituþie
culturalã a românilor din Ungaria
(de la regional la local: 1863–1918)
Nimeni nu se mai îndoieºte astãzi de faptul cã miºcãrile de
emancipare naþionalã din epoca modernã cantonate în spaþiul
Europei Centrale ºi de Sud-Est, au încorporat ideologiei lor cultura, ca un element decisiv al procesului de solidarizare naþionalã.
Componenta culturalã, reprezentatã printre altele ºi de asociaþiile regionale (Matica srpska – înfiinþatã în anul 1826, Matica
Ceska – 1831, Matica Moravska – 1836, Matica Ilirska – 1842,
Matica Slovenska – 1863, Asociaþiunea transilvanã pentru literatura românã ºi cultura poporului român (ASTRA) – 1861, Societatea pentru cultura ºi literatura românã în Bucovina – 1862,
Asociaþia naþionalã arãdanã pentru cultura poporului român –
1863, etc.) a avut o contribuþie importantã în procesul de afirmare a identitãþilor naþionale ºi, indirect, chiar în sfera militantismului politic. Datoritã caracterului lor regional, ele au dinamizat
activitatea culturalã pe o arie geograficã largã coagulând elita
intelectualã rãspânditã în mai multe centre urbane; dar, în acelaºi timp, au ºi favorizat accesul comunitãþilor sãteºti la actul de
culturã.
Ideea naþionalã a reprezentat în a doua jumãtate a sec. al XIXlea, pentru majoritatea exponenþilor naþiunilor dominate din
monarhia austriacã, ceva mai grandios decât particularismul ori
confesionalismul ºi, ortodocºi sau greco-catolici (uniþi), catolici
sau protestanþi, boemi sau moravi, bãnãþeni ori maramureºeni,
criºeni ori ardeleni etc. la fel au descoperit în ideologia naþionalã
sursa fraternitãþii lor. La sfârºitul primei adunãri generale a
ASTREI de la Sibiu din 1861, episcopul Andrei ªaguna (ales
preºedinte al societãþii) a rostit un discurs în care releva importanþa solidaritãþii pentru nou-înfiinþata instituþie: „Ne-am adunat în caritate, ne despãrþim în caritate. Dea Dumnezeu ca pânã
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la capãtul veacului sã fie tot aºa. Sã ne mai întâlnim la masa
mamei noastre comune; sã ne îndulcim de limba, naþionalitatea ºi
de toate câte sunt ale românilor”1. Simptomatic pentru a învedera sensul noilor solidaritãþi moderne, prin excelenþã naþionale,
este ºi alegerea în funcþiile de conducere ale asociaþiilor regionale
atât a unor lideri (laici ºi clerici) ortodocºi cât ºi uniþi. Astfel, ca
preºedinte al Asociaþiei arãdene a fost ales episcopul ortodox al
Aradului Procopie Ivacicovici, iar ca vicepreºedinte canonicul
greco-catolic din Lugoj, Mihail Nagy. De asemenea, în funcþia de
preºedinte al ASTREI a fost ales episcopul ortodox Andrei ªaguna,
iar ca vicepreºedinte canonicul greco-catolic Timotei Cipariu.
Caracterul naþional al acestor instituþii culturale a fost înþeles ºi
receptat ca atare ºi de cãtre contemporani. Lipsind de la adunarea generalã de constituire a Asociaþiei arãdene din 30 aprilie
1863, un grup de fruntaºi români din pãrþile Zarandului au
trimis o scrisoare de felicitare asociaþiei, din care se desprind
aceleaºi idei de solidaritate naþionalã ºi socialã: „Noua asociaþie
nu e a unitului sau a neunitului, nici a aristocratului, nici a
democratului, ci a tuturor românilor de orice clasã”. Asociaþiile
regionale au apãrut din nevoia fireascã de coordonare ºi îndrumare unitarã a directivei culturale româneºti, fiind primele instituþii naþionale de nivel central/regional laice. Ca o necesitate
imediatã, de coordonare pe un plan mai larg (în absenþa unor
instituþii politice reprezentative), ele ºi-au asumat rolul de conducãtor ºi îndrumãtor al vieþii naþionale româneºti, cel puþin pânã
la crearea partidelor politice naþionale.
Apariþia asociaþiilor regionale s-a înscris în procesul de
instituþionalizare a culturii româneºti transilvãnene pe baze naþionale, ce preconiza difuzarea elementelor constituente ale conºtiinþei naþionale înspre categorii sociale mai largi. Acest proces s-a
conturat tot mai vizibil la mijlocul veacului al XIX-lea, ca un
reflex al difuzãrii romantismului în spiritul public local, ca de
altfel în întreaga zonã sud-est europeanã. Asociaþiile regionale
au înscris în programele lor obiective culturale variate, în spirit
romantic, care au amplificat formele de manifestare ale sentimentului naþional ºi au contribuit la afirmarea solidaritãþii gene-
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rale româneºti. În comunicarea de faþã vom încerca sã schiþãm
numai câteva elemente care au marcat implicarea culturii în
renaºterea ºi afirmarea naþionalã a românilor din Ungaria prin
intermediul unei instituþii regionale, respectiv a Asociaþiei naþionale arãdane pentru cultura poporului român, arãtând ºi care a
fost impactul înfiinþãrii ei asupra românilor care se aflau în epocã
pe teritoriul de astãzi al Ungariei.
Aºa dupã cum se ºtie, înfiinþarea Asociaþiei naþionale arãdene
pentru cultura poporului român, a avut loc la Arad, în primãvara anului 1863. Dupã aprobarea de cãtre autoritãþi a statutelor,
pregãtirile pentru ºedinþa de constituire a Asociaþiei naþionale
arãdane au intrat în primãvara anului 1863 în faza finalã. Iniþiativa a avut-o factorul ecleziastic, respectiv episcopul Procopie
Ivacicovici, care a convocat, la 18 martie 1863, într-o ºedinþã
preliminarã, elita româneascã din Arad. Cu ocazia acestei conferinþe a luat fiinþã un comitet executiv care a pregãtit în 7 ºedinþe
consecutive deschiderea festivã a activitãþii Asociaþiei arãdene cu
prilejul primei adunãri generale din 30 aprilie 1863. Dupã oficierea unei slujbe religioase la catedrala ortodoxã a oraºului, în
prezenþa episcopului Procopie Ivacicovici, participanþii s-au îndreptat spre hotelul “Crucea Albã” unde s-au desfãºurat lucrãrile primei adunãri generale preºedinte fiind ales episcopul ortodox Procopie Ivacicovici. Prezenþa episcopului dar ºi a multor
reprezentanþi ai clerului la manifestare a fost una destul de
semnificativã pentru a demonstra rolul pe care biserica l-a avut
pentru românii din Transilvania cel puþin pânã la primul rãzboi
mondial. Nu întâmplãtor, episcopul Ivacicovici a fost desemnat
membru al unei delegaþii de 5 reprezentanþi ai asociaþiei, ce urma
sã prezinte împãratului Franz Iosif I omagiile ºi mulþumirile
pentru sprijinul acordat la înfiinþarea instituþiei culturale arãdene.
Revoluþia de la 1848–1849 a evidenþiat nu numai baza socialã
relativ largã a miºcãrii naþionale româneºti, dar ºi nivelul politic
ºi cultural redus al þãrãnimii. S. Bãrnuþiu subliniase în discursul
sãu din 2/14 mai 1848, necesitatea orientãrii politicii culturale
înspre popor. Redimensionarea dialogului culturã-societate în
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direcþia propusã de S. Bãrnuþiu a pus cu deosebitã acuitate
problema înfiinþãrii unor instituþii culturale care sã racordeze
comunitãþile sãteºti la actul de culturã (chiar dacã aceasta se
realiza uneori doar prin intermediul elitei locale: preoþi, învãþãtori, notari, þãrani înstãriþi). Este revelator faptul cã în anul 1864,
cei 1017 membri ai Asociaþiei naþionale arãdane proveneau din
220 de localitãþi din toatã monarhia, inclusiv din Vechiul Regat,
precumpãnitor însã din Banat ºi Criºana. Astfel, crearea asociaþiilor regionale a dinamizat miºcarea culturalã pe o arie geograficã
mai largã decât reuºiserã sã o facã pânã atunci puþinele casine ºi
societãþi de lecturã existente. În rândurile ASTREI ºi ale Asociaþiei de la Arad întâlnim atât lideri marcanþi ai vieþii ºtiinþifice ºi
politice, cât ºi reprezentanþi ai elitei rurale sau chiar þãrani înstãriþi, seduºi de entuziasmul implicãrii în resurecþia cultural-naþionalã.
Din numeroase localitãþi aflate azi în Ungaria s-au înscris
personalitãþi dar ºi oameni simpli ca membri ai Asociaþiei arãdane,
cotizând la înscriere sume mai mari sau mai modeste de bani, în
funcþie de starea socialã ºi de posibilitãþile materiale. Astfel, din
localitatea Giula s-au înscris pânã în anul 1864 un numãr de 18
membri, din Bãtania 14 membri, 5 din Chitighaz, 3 din Bichiº, 3
din Micherechi, 2 din Muncaci ºi 13 din Budapesta
De asemenea, au fost înregistrate donaþii în obiecte precum cea
a negustorului Teodor Mutovschi din Pesta care a donat la înfiinþarea Asociaþiei arãdane toate ziarele româneºti editate în monarhia austriacã, apoi Iosif Vulcan a donat bibliotecii Asociaþiei
naþionale arãdane romanul sãu Cavalerii nopþii, chiar ºi autoritãþile, respectiv Consiliul regesc locumtenenþial ungar a donat în
1866 traducerea din italianã în maghiarã a poemului Ierusalimul
eliberat, de Torquato Tasso.
Între membrii Asociaþiei arãdene am întâlnit foarte mulþi preoþi, inclusiv din localitãþile aflate azi pe teritoriul Ungariei (a se
vedea ºi Anexa). Pe deasupra deosebirilor confesionale, ierarhia
ecleziasticã dar ºi preoþimea de rând – profitând de relativa
independenþã materialã de care dispuneau – au conºtientizat
misiunea lor naþionalã înscriindu-se ca membri activi ai asociaþi-
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ilor regionale. Fireºte, o susþinere materialã mai consistentã a
venit din partea înalþilor ierarhi, care au contribuit cu sume mari
de bani la realizarea obiectivelor asociaþiilor. Deloc de neglijat
este prezenþa masivã a preoþimii în cadrul instituþiilor culturale
regionale. În cazul Asociaþiei naþionale arãdene, situaþia era oarecum asemãnãtoare, ponderea preoþimii crescând de la 13% în
anul 1863 (din totalul de 810 membri, 102 aparþineau clerului), la
25% în anul 1864, 30,3% în anul 1894, pentru a cunoaºte un vârf
de reprezentare în anul 1896: 64%. O asemenea creºtere „explozivã” a clerului în rândul membrilor instituþiei culturale de la
Arad a fost consecinþa directã a circularelor trimise de cãtre
episcopul Iosif Goldiº, preºedintele asociaþiei, care îndemna preoþimea sã susþinã programul cultural-naþional al societãþii arãdene. Nu întâmplãtor, dintre cei câþiva reprezentanþi ai unei colectivitãþi sãteºti înscriºi ca membri ai Asociaþiei naþionale arãdene,
unul cel puþin era preotul satului, alãturi de dascãl sau notar.
Preoþimea a conºtientizat în perioada premergãtoare Primului
Rãzboi Mondial misiunea ei naþionalã, desfãºurând o activitate
statornicã în acest sens. Fie cã este vorba de Giula sau Bãtania, de
Chitighaz sau Ciaba etc., preoþii din fruntea acelor comunitãþi au
fost pãtrunºi de sentimentul naþional ºi au încercat, prin ce le-a
stat în putinþã, sã sprijine miºcarea cultural-naþionalã româneascã.
Elita ecleziasticã a fost mai totdeauna în avangarda iniþiativelor ce vizau extinderea programului Asociaþiei naþionale din
Arad spre categoriile sociale ce necesitau sprijin. În cuvântul de
deschidere al celei de a treia adunãri generale a asociaþiei din 10
mai 1865, episcopul Procopie Ivacicovici, preºedintele societãþii,
atrãgea atenþia asupra educaþiei tineretului care trebuie încurajat
cu burse pentru desãvârºirea studiilor: „Nimic nu poate fi mai
folositor pentru naþiunea noastrã decât creºterea tinerimii… care
e speranþa unui viitor mai ferice, cãci prin creºterea tinerimii se
câºtigã cultura poporului”. În acelaºi timp, preoþimea, dincolo de
participarea în numãr mare la adunãrile generale anuale ale
maticelor slave ºi ale asociaþiilor româneºti, a susþinut efectiv
amplele acþiuni lansate de asociaþiile regionale. Astfel, cel puþin
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în cazul instituþiilor de la Sibiu ºi Arad, preoþimea s-a implicat în
activitãþile de alfabetizare ºi culturalizare ale þãranilor, de combatere a alcoolismului ºi de ridicare a nivelului de igienã, de
colectare a informaþiilor istorice ºi etnografice pentru elaborarea
monografiilor sãteºti etc., completând aria dialogului culturalnaþional-social la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX. Discursul episcopului Ioan Meþianu, preºedintele Asociaþiei naþionale arãdane cu prilejul adunãrii generale din 31 decembrie 1895 este extrem de revelator în acest sens: „ªtiþi ºi dumneavoastrã cã poporul este baza oricãrei inteligenþe… cã slãbind
acea bazã slãbeºte rezistenþa noastrã, ºi cã în mãsura ce se va
cultiva poporul, în aceea se va întãri ºi el ºi noi, intelighenþii lui”.
Între membrii Asociaþiei arãdene provenind din localitãþile din
Ungaria de astãzi se aflã, aºa cum se remarcã ºi din Anexã,
reprezentanþi din toate clasele ºi categoriile socio-profesionale.
Nu au lipsit þãranii înstãriþi, aºa-ziºii „economi”, funcþionarii,
juriºtii, tinerii elevi ºi studenþi etc. Cu toþii au crezut cã pot ajuta
instituþia culturalã din Arad sã aibã un destin mãreþ pentru
fortificarea identitãþii naþionale.
În concluzie, integrarea masivã a clerului în dialogul societateculturã-naþionalitate, realizat prin intermediul maticelor slave ºi
al asociaþiilor regionale româneºti, este o reconfirmare a mai
vechiului militantism naþional ºi social al acestei categorii profesionale. Mai mult, reprezintã o dovadã de necontestat a dinamismului politico-naþional manifest la nivelul tuturor structurilor
socio-profesionale în rândul naþiunilor dominate din fosta monarhie austro-ungarã în preajma izbucnirii primei conflagraþii
mondiale. Societãþile culturale regionale româneºti se origineazã
în primul rând în evoluþia spre modern a societãþii româneºti din
Imperiul Habsburgic, în condiþiile existenþei dominaþiei strãine
care nu o datã s-a dovedit a fi intolerantã faþã de manifestãrile în
spirit naþional ale românilor. Fireºte cã fãrã a copia un model
instituþional cultural ce exista deja la mijlocul secolului al XIXlea, asociaþiile culturale ale românilor s-au raportat la experienþa
naþiunilor din monarhie, cu siguranþã la Matica Srpska dar ºi la
celelalte matice. Totuºi, societãþile regionale româneºti au repre-
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zentat o experienþã originalã în ansamblul miºcãrilor naþionale
din monarhie, iar ampla solidaritate general româneascã ce s-a
manifestat cu multã vigoare în toamna anului 1918 se datoreazã,
în bunã parte, ºi activitãþilor lansate în cele mai bine de cinci
decenii de existenþã de instituþiile culturale de la Sibiu, Arad,
Sighet sau Cernãuþi, care au promovat cu consecvenþã idealul
unitãþii naþionale. Aportul pe care biserica l-a avut în procesul
renaºterii naþionale a românilor din Transilvania în epoca modernã a fost recunoscut ºi apreciat ca atare de întreaga naþiune,
iar în memorabila zi de 1 Decembrie 1918, la Marea Adunare
Naþionalã de la Alba Iulia, episcopul ortodox al Aradului Ioan
I.Papp ºi episcopul greco-catolic de Oradea Demetriu Radu au
fost aleºi copreºedinþi.

ANEXÃ
Lista membrilor din anul 1864 a Asociaþiei naþionale arãdane
provenind din localitãþi aflate azi în Ungaria
Ardelean Emanuil, econom din Bãtania
Ardelean Nicolae, econom din Bãtania
Foita Mircu, econom din Bãtania
Grozescu Moise, preot din Bãtania
Mornãilã Radu, econom din Bãtania
Repaº Iancu, econom din Bãtania
Repaº Ioan, econom din Bãtania
Roºu Arsenie, econom din Bãtania
Simonovici Vasile, docent din Bãtania
Sintea Ioan, econom din Bãtania
Sintea Manuilã, econom din Bãtania
Suciu Emanuil, econom din Bãtania
Suciu Ioan, econom din Bãtania
Târnovan Rãdoi, econom din Bãtania
Popovici Florian, docent din Bichiº (Békés)
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Popovici Iustin, cleric din Bichiº
Popovici Simion, preot din Bichiº
Ardelean Mihai, preot din Chitighaz
Chirilescu George, cleric din Chitighaz
Chirilescu Petru, protopop din Chitighaz
Paºal George, negustor din Chitighaz
Suciu Petru, proprietar din Chitighaz
Bara Dimitrie, docent din Ciaba
Lele Ioan, preot din Ciaba
Suciu Moise, proprietar din Ciaba
Vãºãrhan Nicolae, preot din Ciaba
Berbecuþ Costa din Giula
Berbecuþ Petru din Giula
Bogariu Lazãr, econom din Giula
Bohdanetzky Ignat, perceptor comitatens din Giula
Cefan Mihai, econom din Giula
Ilovici Teodor, preot din Giula
Mãrcuº Ioan, econom din Giula
Mãrcuº ªtefan, econom din Giula
Nadra Ilie, econom din Giula
Nica Dimitrie, preot din Giula
Nicoarã David, agronom din Giula
Nicoarã Mihai, avocat din Giula
Petrovici Ioan, medic veterinar din Giula
Popovici Aetiu, senator din Giula
ªereº Melentie, econom din Giula
Stoianovici Constantin, privat din Giula
Vãºãrhan Dimitrie, funcþionar comitatens din Giula
Vasilievici George, preot din Giula
Rocsin Alexandru, preot din Micherechi
Rocsin George, jude comunal din Micherechi
Santai Ioan, notar în Micherechi
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Roman Ludovic, cãpitan pensionar din Muncaci
Zgaverdia Vasile, cãpitan din Muncaci
Vincenþiu Babeº, jude la Tabla Regeascã din Pesta
Ardelean George, jurist din Pesta
Baldi Lazãr, persoanã privatã din Pesta
Demetrovici Arsenie, negustor din Pesta
Ioanovici Constantin, consilier locumtenenþial din Buda – membru în direcþiunea aleasã în 1863
Ioviþã Ioan, jurist din Pesta
Mocioni Mihai, proprietar din Pesta
Mutovschi Teodor, negustor din Pesta
Nedelcu Alexandru, proprietar din Pesta
Nedelcu Dimitrie, dr. ºi profesor de medicinã din Pesta
Pap Ioan, jurist din Pesta
Popovici Simion, funcþionar din Pesta
Stãnescu Mircea Vasile, jurist din Pesta
(Conform Catalogul membrilor ºi Statutele Asociaþiei naþionale în
Aradu pentru cultura ºi conversarea poporului român, Arad, 1864,
pp. 3–30.)

NOTE
01. Actele privitoare la urzirea ºi înfiinþarea Asociaþiunii transilvane pentru literatura românã ºi cultura poporului român, Sibiu, 1862, p. 79.
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Vasile Dobrescu

Studenþi la Budapesta – profesori ºi
economiºti la Academia de Înalte Studii
Comerciale ºi Industriale din Cluj
O literaturã istoricã bogatã, împlinitã ca urmare a unor profunde ºi extinse investigaþii întreprinse de istoricii din România,
Ungaria, Austria ºi nu numai a reuºit, pânã acum, sã surprindã
în liniile sale esenþiale, iar uneori ºi cu lux de amãnunte fenomenul peregrinaþiei universitare ºi al formãrii elitelor intelectuale
naþionale din zona Europei centrale în epoca modernã, dezvãluind traseele universitare ale miilor de studenþi în centrele academice ale Europei, cu precãdere din Imperiul austro-ungar, dar ºi
modalitãþile de pregãtire ºi formare a specialiºtilor din diverse
domenii, înfãþiºând ºi analizând climatul de emulaþie ºtiinþificã
în care s-a conturat ºi afirmat personalitatea viitoarelor elite, în
cele mai multe cazuri confirmatã, ulterior, ca veritabili ºi renumiþi profesioniºti în societatea spaþiului central-european de la
sfârºitul secolului XIX ºi începutul secolului XX. Evident aceastã
literaturã înlesneºte extrem de mult investigarea traseelor ºi mediilor de formare intelectualã individualã a specialiºtilor prezenþi
în diferite centre universitare europene, în cazul de faþã la Budapesta, rãmânând cercetãtorului sã urmãreascã modul cum a fost
folositã zestrea de pregãtire intelectualã, sã descifreze ºi sã întregeascã imaginea ulterioarã a evoluþiei profesionale a acestora în
societate1.
Prezenþa ºi activitatea tinerilor studenþi români în metropola
budapestanã, reacþiile ºi modalitãþile de integrare în mediul universitar dar ºi în ambianþa social culturalã, tentaþiile ºi ofertele
unei lumi cosmopolite, dar ºi restricþiile de coloraturã politicã
sunt întregite cu informaþiile instituþiilor drept disparate ºi de
valori inegale, pline însã de culoarea ºi entuziasmul momentelor
intens trãite, toate desprinse din memoriile, amintirile mai mult
sau mai puþin fragmentare, sau din creaþiile literare ale unora
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dintre ei scrise în perioade ºi condiþii istorice diferite, de regulã
cãtre sfârºitul carierei. În funcþie de momentele conjuncturale
când au fost alcãtuite, cel mai adesea influenþate de sensibilitãþile
individului, specificitatea specializãrii ºi a rolului social ºi profesional pe care l-a avut ulterior în societate, aceste creaþii ne oferã
diverse imagini privind viaþa cotidianã a studentului român la
Budapesta. Astfel într-un fel surprind ºi redau stãrile ºi situaþiile
trãite literaþii Al. Ciura, Al. Lupeanu Melin, Octavian Prie, Axente
Banciu; economistul Ion Lapedatu sau juristul ºi omul politic
Petru Groza. Mai toþi sunt impresionaþi, dacã nu chiar ºocaþi, de
viaþa tumultoasã dar ºi strãlucitoare a oraºului retrãind adeseori
cu nostalgie momentele anterioare ale vieþii ºcolaritãþii lor din
mediile micilor târguri sau oraºe în comparaþie cu imensa metropolã. Trecând peste ºocul primelor contact cu viaþa capitalei, a
primelor ore de cursuri ºi de întâlnire cu ceilalþi colegi de facultate sau a gãsirii unor locuri de cazare pe mãsura posibilitãþilor lor
financiare, de obicei modeste, sesizeazã ºi descriu cu lux de
amãnunte implicãrile proprii în viaþa universitarã, întrunirile
studenþeºti de la Societatea „Petru Maior” momentele de socializare la agapele ocazionale stropite cu bere ºi însoþite adesea de
discursuri ºi cântece patriotice ce ocaziona adeseori intervenþia
poliþiei, gruparea studenþilor români dupã zonele de baºtinã sau
ºcolile absolvite, întrunirile cu caracter cultural-naþional sau cele
prilejuite de susþinerea unor creaþii literare proprii2.
Mai restrânse ºi doar tangenþial sunt trimiterile privind pregãtirea universitarã, cu câteva excepþii, precum la Ion Lapedatu în
memoriile sale care va remarca calitatea conþinutului cursurilor
audiate, asiguratã de cãtre personalitãþi ale lumii universitare
budapestane recunoscute ºi pe plan european. Astfel, sesiza frumuseþea limbajului ºi distincþia captivantã a discursului folositã
de Vecsey Tamás la dreptul roman ºi Gyula Pál la literatura
maghiarã, membrii ai Academiei Maghiare sau a lui Beöthy
Zsolt profesor de esteticã ºi prelegerile de aleasã þinutã academicã, ale lui Gustav Schwartz la drept comercial; remarcându-i
apoi pe Gustav Schõltz „cu cele mai plãcute cursuri de matematicã a asigurãrilor” ca ºi pe Sach Bela „pentru cum preda metodi-
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ca învãþãmântului comercial” pe Trautman Henrik la contabilitate ºi Kovács Gyula pentru cursurile de economie politicã3.
Calitatea învãþãmântului universitar din Budapesta asigura posibilitatea pregãtirii temeinice a unor viitori specialiºti ºi prin diversitatea conþinutului programelor de învãþãmânt, oferind studenþilor deschideri pluridisciplinare. Nu arareori aceºtia, urmau ca
auditori extraordinari sau incidentali cursurile de la alte facultãþi
pe lângã cele unde se înscriseserã tocmai pentru a-ºi lãrgi orizontul de culturã academicã, uneori pentru cunoaºterea ºi îmbogãþirea cunoºtinþelor de limbã maghiarã în cazul celor ce doreau sã
predea în învãþãmânt, aºa cum vor face economiºtii Ion Lapedatu,
Dumitru Voina ºi probabil ºi alþii.
Rãmânea astfel în sarcina absolvenþilor sã foloseascã cunoºtinþele acumulate, sã le dezvolte în activitatea lor viitoare din dorinþa împlinirii lor personale, luând ca modele personalitatea profesorilor, dar mai ales elemente substanþiale din curentele de idei ºi
concepte novatoare de care se împãrtãºiserã în anii de studiu
pentru a le vehicula ºi aplica la nivelul societãþii româneºti transilvãnene în plin proces de modernizare.
Din dorinþa de a exemplifica traseele ulteriore, nu lipsite de
impedimente ºi de neprevãzut, ale absolvenþilor români de la
Budapesta, care ºi-au validat, în diferite feluri, calitãþile în mediile societãþii transilvãnene de la sfârºitul epocii austro-ungare ºi
îndeosebi în timpul României Mari, unii dintre ei remarcându-se
printre cadrele centrului universitar Cluj, am selectat aleatoriu,
dar nu hazardat, un grup restrâns, reprezentativ, ce s-a remarcat
în cadrul Academiei de Înalte Studii Comerciale ºi Industriale
prin calitãþile profesionale ºi ºtiinþifice, prin funcþiile ºi demnitãþile deþinute în aceastã instituþie ºi nu în ultimul rând prin faptul
cã, adeseori unii dintre ei ºi-au intersectat destinele.
Astfel, am socotit sã trecem în revistã activitãþile economiºtilor
Ion I. Lapedatu ºi Dumitru Voina, profesorilor în filologie Constantin Lecea ºi Octavian Prie, ºi a juriºtilor Petre Poruþiu ºi Ioan
Mateiu. Cu excepþia lui Ion Lapedatu, mai cunoscut pentru
activitãþile sale economice, ºtiinþificã ºi politicã, ceilalþi au rãmas
în conul de umbrã al uitãrii sau au fost arareori pomeniþi de cãtre
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unii dintre specialiºtii din domeniu. I. Lapedatu ºi Octavian Prie
se cunoºteau din anii de studenþie cu prilejul confruntãrilor studenþilor români pentru preºedinþia Societãþii „Petru Maior”, Prie,
aflându-se în gruparea „democraþilor” ce-l susþineau pe Lapedatu,
care a ºi a fost ales preºedinte. Apoi, cei doi se aflã printre
iniþiatorii, fondatorii ºi colaboratorii revistei „Luceafãrul” alãturi
de Al. Ciura, Octavian Goga, Aurel Bãnuþ, Ioan Lupaº etc., între
anii 1902-1904. I. Lapedatu a publicat în „Luceafãrul” scrierile
despre opera lui Adam Smith ºi consideraþii asupra teoriei asigurãrilor asupra vieþii, tipãrite la puþin timp, ca lucrãri de sine
stãtãtoare4; Octavian Prie va scrie o serie de 9 schiþe cu subiecte
din lumea satului românesc transilvãnean5. Mai mult ca sigur ºi
Petre Poruþiu ºi-a intersectat paºii cu cei doi în primii doi ani de
studenþie, cel puþin în momentele dezbaterilor aprinse de la Societatea „Petru Maior” din anii 1901-1902. Apoi, I. Lapedatu, O.
Prie ºi P. Poruþiu devin colegi prin funcþiile ºi activitãþile întreprinse în calitate de secretari generali ai resorturilor de finanþe,
învãþãmânt ºi culte ºi de reformã agrarã din cadrul Consiliului
dirigent între anii 1919-1920.
Prezenþa celor 6 specialiºti în învãþãmântul academic comercial din Cluj, aproape concomitentã, cu excepþia lui D. Voina, care
este integrat dupã 1939, este prilejuitã de înfiinþarea Academiei
de Înalte Studii Comerciale ºi Industriale din anul 1920, ca urmare a susþinerii proiectului lui Aurel Ciortea (viitor rector al acestei
instituþii între anii 1920-1928) de cãtre Octavian Prie în calitatea
sa de secretar general al Resortului Instrucþiuni publice ºi culte.
Academia Comercialã înfiinþatã în toamna anului 1920 se dorea
sã fie o instituþie de învãþãmânt superior ºi nu o continuare a
vechii Academii Regale de Comerþ din Cluj care avusese statutul
unei instituþii de învãþãmânt postliceale6. Aºa cã, nu întâmplãtor,
noua Academie Comercialã ºi-a mãrit în durata de ºcolarizare 2
la 3 ani, din 1922, iar din 1930 la 4 ani, aliniindu-ºi statutul ºi
sistemul de pregãtire la standardele Academiei Comerciale de la
Bucureºti, aducând profesori de marcã de la Universitatea din
Cluj sau din alte centre universitare7. Eforturile pentru îmbunãtãþirea calitãþii învãþãmântului academic s-au repercutat ºi în
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dreptul de conducere ºi a organiza susþinerea tezelor de doctorat
începând cu anul 1930; Academia de Înalte Studii Comerciale ºi
Industriale din Cluj rivalizând în privinþa calitãþii pregãtirii studenþilor ºi a realizãrilor ºtiinþifice ºi didactice cu Academia Comercialã din Bucureºti ºi chiar cu instituþiile europene de profil
din perioada interbelicã8.
Nãscut în 1876 la Braºov Ion I. Lapedatu, ca ºi fratele sãu
geamãn Al. Lãpedatu, fiu al profesorului, publicistului ºi scriitorului Ioan Al. Lãpedatu, a urmat un traseu diferit de cel al
fratelui sãu încã din anii ºcolaritãþii gimnaziale, liceale ºi academice. Absolvent cu distincþie al ªcolii Superioare Comerciale
confesionale din Braºov în anul 1898, urmeazã Academia Comercialã Orientalã, Institutul Pedagogic de la Budapesta între
anii 1898-1904, dar ºi ca audient extraordinar la cursurile Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe Politice ºi ale Facultãþii de Litere ºi Filozofie între anii 1898-1900, având ca susþinere materialã bursele
oferite de Fundaþia „Emanuil Gojdu” ºi Societatea „Transilvania”. Negãsind un post liber la ªcoala Comercialã din Braºov va
îndeplini funcþia de secretar II la „Astra”, în 1905, va ajunge
secretar ºi din anii 1906 director al bãncii „Ardeleana” din Orãºtie;
va îndeplinii funcþia de secretar al Uniunii bãncilor româneºti
„Solidaritatea” ºi va deveni din 1911 directorul primei bãnci de
asigurare a românilor transilvãneni „Banca Generalã de Asigurãri” din Sibiu. În 1918 este numit secretar general al resortului
finanþelor în Consiliul Dirigent. Experienþa ºi competenþa sa în
domeniul economico-financiar îl impune ca preºedinte sau membru al comisiilor pentru lichidarea ºi reglementarea afacerilor
financiare pentru fostul Imperiu austro-ungar, ºi al unor delegaþii desemnate a semna convenþii comerciale cu statele succesorale. Din 1928 este chemat pe funcþia de director la Banca Naþionalã a României, apoi este ales administrator, viceguvernator ºi
guvernator al acesteia. Va participa ca deputat ºi secretar între
anii 1919-1928 la dezbaterile din parlamentul României, ca lider
al P.N.R. apoi ca membru al Partidului Poporului; va fi pentru o
scurtã perioadã (1926-1927) ministru de finanþe. Între anii 19221929, îi este îndeplinitã o dorinþã mai veche de a preda în învãþã-
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mântul românesc, fiind numit profesor titular la Catedra de
ªtiinþã ºi Legislaþie Financiarã ºi de Finanþe private la Academia
de Înalte Studii Comerciale ºi Industriale, impunându-se ca unul
dintre profesorii de marcã, susþinând prelegeri clare de o logicã
impecabilã, îmbinând predarea teoriilor financiare cu exemplificãri izvorâte din practica exercitãrii funcþiei directorului de bancã ºi alcãtuind pentru studiul studenþilor cursul ºapirografiat
„Noþiuni fundamentale de ªtiinþa finanþelor”. Plecarea sa de la
Academia Comercialã a lãsat un gol greu de acoperit de urmaºii
sãi la catedra de finanþe. Pentru activitatea economicã ºi ºtiinþificã,
pentru opera sa de mecenat social ºi cultural prin înfiinþarea ºi
înzestrarea financiarã a unor fundaþii va fi ales membru de
onoare al Academiei Române în 1936. Începuturile comunizãrii
Românie l-au afectat profund, fiind înlãturat din toate funcþiile,
naþionalizându-i fundaþiile ºi toate bunurile, sechestrându-i uriaºa bibliotecã ºi chiar manuscrisele, stingându-se în anul 1951 cu
regretul zãdãrniciei întregii sale activitãþi de aproape 50 de ani în
viaþa economicã, ºtiinþificã ºi publicã dedicatã modernizãrii societãþii româneºti.
Opera sa ºtiinþificã, materializatã în 20 de lucrãri ºi peste 350
de articole ºi studii, majoritatea apãrute în „Revista economicã”9,
priveºte diversele aspecte ale activitãþii economico-financiare de
stringentã actualitate, marea lor majoritate oglindind implicarea
sa directã ºi de aici opiniile ºi concluziile cu finalitate în practica
concretã a fenomenelor sau acþiunile economice întreprinse10.
Economistul Dumitru Voina, nãscut în 1893 la Braºov, într-o
familie relativ înstãritã, aparþinând elitei economice braºovene,
tatãl fiind patron de restaurant, absolvent al ªcolii Superioare
Comerciale din localitate în 191111, va urma, între anii 1911-1913
ºi 1916-1917 studiile la Academia Orientalã de Comerþ (Institutul
pedagogic)12 în paralel fiind auditor extraordinar între 19111912 ºi 1916-1918 la Facultatea de Litere ºi Filozofie13, pregãtinduse astfel pentru o carierã în învãþãmântul liceal economic. Se pare
cã a debutat la ªcoala Comercialã din Braºov, iar datoritã competenþelor sale este promovat de timpuriu ca inspector al Învãþãmântului Comercial în zona Transilvaniei. Specializat, iniþial în
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domeniul corespondenþei comerciale va întocmi, între anii 19241931, pentru uzul ªcolilor comerciale, manuale de corespondenþã comercialã românã, francezã ºi maghiarã (cele din urmã având
coautori ºi specialiºti maghiari), adevãrate modele în materie,
dovadã fiind ediþiile succesive ale acestora. Bunãoarã, „Tratatul
de corespondenþã comercialã românã” ajunsese în 1930 la a
patra ediþie, fiind recomandat cãlduros de specialiºtii în domeniu. Voina sesiza însemnãtatea însuºirii ºi practicãrii acestor
cunoºtinþe afirmând cã: „O corespondenþã activã, stãruitoare ºi
amicalã, provoacã întotdeauna atenþie ºi interesul clienþilor …
Dimpotrivã, neglijenþã corespondalã produce rãcealã, face sã se
micºoreze din ce în ce mai mult sfera afacerilor” unei unitãþi
economice „în favoarea concurenþilor atenþi ºi stãruitori”14. Lucrãrile de acest gen, extrem de practice, cuprindeau elemente de
frazeologie generalã ºi de stil, tipurile de oferte ºi circulare, scrisori de informaþii, scrisori pentru afaceri cu mãrfuri, de asigurãri,
clasificarea ºi urmãrirea operaþiunilor contabile pentru comerþul
bancar, scrisori pentru afaceri cu efecte publice ºi devize, modalitãþile de reglementare a comisioanelor etc. Asemenea lucrãri ar fi
extrem de benefice ºi astãzi pentru liceele de profil ºi chiar pentru
instituþiile de învãþãmânt economic superioare, desigur, aduse la
nivelul operaþiunilor economice actuale. Se va orienta însã spre
domeniu contabilitãþii publicând lucrãri precum: „Faze din evoluþia contabilitãþii” (Cluj, 1932); „Metode naþionale ºi curente noi
în contabilitate” (Cluj, 1937), „Contribuþii la precizarea funcþiilor
contabilitãþii sistematice” (Cluj, 1939); Poziþia contabilitãþii faþã
de studiul exploatãrilor economice” (Braºov, 1946).
Dumitru Voina ºi-a susþinut doctoratul la Academia din Cluj
în 1936 cu o temã aplicatã de contabilitate la evaluarea activitãþii
unitãþilor economice, fiind admis mai întâi conferenþiar, iar din
1940 profesor titular. Întrat în rândul colectivului universitar
economic relativ mai târziu, D. Voina este deosebit de preþuit
pentru competenþele sale ºtiinþifice primind catedra de contabilitate generalã, fiind ales între anii 1940 pânã la desfiinþarea Academiei Comerciale (între timp refugiatã din 1940 la Braºov) în
anul 1948, prorector, când se pare cã a fost comprimat din
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învãþãmântul academic, ca de altfel, majoritatea colegilor sãi de
generaþie. Va îndeplini ulterior simple posturi contabile pe la
diverse întreprinderi, înainte de a fi pensionat în anul 1953,
continuând sã trãiascã la Braºovul natal unde a decedat în anul
1976, nu înainte de a tipãri lucrarea „Din începuturile culturii
economice româneºti” (Braºov, 1969).
D. Voina, prin calitatea lucrãrilor sale didactice ºi ºtiinþifice s-a
impus ca unul dintre cei mai de seamã specialiºti în domeniul
ºtiinþei contabile, nu numai din Academia Comercialã Clujeanã
ci chiar la nivel naþional, angrenându-se bunãoarã în dezbaterile
ce priveau teoriile contabilitãþii, purtate în epocã cu specialiºti
consacraþi precum I. N. Evian (fost profesor la Universitatea din
Cluj ºi fost profesor la Academia Comercialã), V.M. Ioachim,
C.G. Demetrescu, ªt. I. Dumitrescu profesori la Academia Comercialã din Bucureºti. În disputele ºtiinþifice purtate D. Voina a
reuºit sã contureze teoria economico-juridicã a contabilitãþii, concepþie inovatoare care-i poartã numele în istoria teoriilor contabilitãþii
româneºti, susþinând ºi impunând, totodatã, în dezbaterile economice statutul de ºtiinþã a contabilitãþii, întrucât mai mulþi economiºti o clasificau ca o simplã activitate tehnicã rutinierã sau cel
mult o artã a interpretãrilor datelor ºi cifrelor statistice. Contabilitatea, în concepþia lui Voina, nu era o disciplinã auxiliarã sau
subordonatã unei alte ºtiinþe sau discipline economice întrucât
implicarea sa în cercetarea multiplelor fenomene economice dar
ºi sociale îi oferã posibilitatea unei abordãri extrem de cuprinzãtoare, concluzionând cã avem de a face cu o „universalitate a
materiei contabile”. „Contabilitatea îºi are gândirea ei proprie.
Ea este o disciplinã independentã”15 în cursul de „Contabilitate
generalã” (Braºov 1944) ºi mai ales în masivul tratat de „Contabilitate generalã” apãrut la Braºov în 1947, D. Voina caracteriza
contabilitatea ca o ºtiinþã ce urmãreºte, corecteazã dar ºi emite
soluþii asupra miºcãrilor de valori care se realizeazã nu numai la
nivelul celulelor economice sau administrative ci cuprind întregul areal de valori realizate de o societate în domeniile culturii,
artei, învãþãmântului sau ºtiinþei16. Relevarea ºi reconsiderarea
impactului ºi importanþei gândirii economice contabile a lui D.
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Voina în ºtiinþa economicã româneascã o va face cu deosebitã
pregnanþã, mult mai târziu, în anul 1991, fostul sãu asistent ºi
apoi profesor la Universitatea din Iaºi, Dumitru Rusu, într-o
cuprinzãtoare sintezã dedicatã evoluþiei ºtiinþei contabile din
România, acordându-i acestuia nu numai un capitol distinct ci
incluzându-l postmortem ca autor al acestei lucrãri de referinþã 17 .
În cadrul Academiei Comerciale din Cluj cursurile de drept
civil, comercial ºi contabil au fost predate de juriºti, parte veniþi
de la Universitatea din Cluj, alþii angajaþi permanenþi, deºi absolvenþii Academiei Comerciale urmaserã în totalitatea lor asemenea discipline din dorinþa conducerii acestei instituþii, de a asigura calitatea ºi acurateþea conþinutului lor prin specialiºti cu experienþã ºi competenþã deosebite. Printre aceºtia s-au remarcat ºi
Petre Poruþiu, profesor agregat la Academia Comercialã între
anii 1920-192618. Nãscut la Timiºoara în anul 1884, urmeazã
studiile liceale în oraºul Bistriþa la Liceul german evanghelic pânã
în 1901, înscriindu-se în acelaºi an la Facultatea de Drept ºi Studii
Politice de la Universitatea din Budapesta. Pe care o absolvã în
anul 1906, luându-ºi licenþa, iar apoi doctoratul în drept în anul
190819. Va practica ulterior, avocatura la Bistriþa, numãrându-se
printre tinerii lideri ai miºcãrii naþionale din zonã, drept pentru
care va fi numit, dupã 1918, ca director al secþiei de Reformã
agrarã în cadrul Consiliului Dirigent, fiind de asemenea ataºat
consilier tehnic al delegaþiei române la Conferinþa de Pace de la
Paris. Apreciat ca un specialist de marcã în dreptul comercial va
preda aceastã disciplinã la Facultatea de Drept din Cluj fiind ales
prodecan ºi decan în câte douã legislaturi universitare. A fost
prezent în mai multe legislaturi în parlamentul României ca
reprezentant Partidului Naþional Þãrãnesc. Cu o pregãtire temeinicã deosebitã în domeniul dreptului comercial va preda însã la
Academia Comercialã cu precãdere cursul de drept cambial.
Înzestrat cu un talent oratoric remarcabil ºi cu o logicã a susþinerii argumentelor deosebit de rarã, Petru Poruþiu îºi captiva studenþii cu prestanþa, siguranþa ºi claritatea argumentelor. Nu
întâmplãtor noþiunile din cursul de drept cambial, dar ºi cel de
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drept comercial, au fost transcrise iniþial de studenþi, care cu
aprobarea sa ºi cu intervenþiile de rigoare au circulat sub formã
ºapirografiatã în mai multe ediþii20. Investigaþiile sale ºtiinþifice sau extins ºi asupra istoriei dreptului cambial, a dreptului comercial comparat, constituindu-se în lucrãri de referinþã în epocã. De
asemenea a cercetat efectele stabilizãrii monetare ale sistemului
bancar românesc ºi ale tranzacþiilor cu acþiuni bancare prin
prisma principiilor dreptului civil privat. Întrucât activitãþile universitare la Facultatea de drept apoi cele publice ºi administrative
tot mai numeroase ii impuneau eforturi suplimentare a renunþat
sã mai predea din 1926 la Academia Comercialã. Locul sãu ca
profesor titular însã va fi preluat de juristul Victor Pop pânã în
1940, de altfel ºi el student la Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Politice din Budapesta.
Cursul de drept civil va fi predat la Academia Comercialã din
Cluj din anul 1921 de cãtre Ion Mateiu, fiu de preot din Sebeºul
de Sus21. Nãscut în 1884 absolvã studiile primare în satul natal ºi
cele liceale la Sibiu în anul 1903. A urmat cursurile de teologie la
Sibiu, iar din 1906 s-a înscris la Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Politice de la Budapesta de unde sa transferat la facultatea similarã de la Cluj, întrucât intrase, în acelaºi timp, în învãþãmânt ca
învãþãtor la Sãliºte ºi Gura Râului, pentru a-ºi asigura resursele
financiare necesare taxelor universitare. De altfel, a frecventat
extrem de puþin cursurile universitare prezentându-se de obicei
la susþinerea examenelor. Absolvã ºi îºi ia licenþa în anul 1910, iar
în 1911 ºi doctoratul22. Ulterior este referent ºi consilier ºcolar pe
lângã Arhiepiscopia ortodoxã din Cluj. În 1916 pleacã, clandestin, în România ºi devine redactor ºef al periodicelor „Ardealul”
ºi „România Nouã”, pentru ca între 1919-1920 sã fie numit
director general al învãþãmântului primar din Transilvania; predã din 1920 la Academia de Înalte Studii Comerciale ºi Industriale din Cluj ca profesor agregat, din 1923 ca profesor titular de
drept civil pânã la pensionarea sa în anul 1944. A continuat
activitatea ºtiinþificã ºi legãturile colegiale cu membrii Academiei
pânã la subita sa stingere din anul 1946. A fost ales rector al
Academiei Comerciale între anii 1938-1940 ºi, apoi preºedinte al
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Asociaþiei profesorilor universitari în timpul refugiului de la Braºov între anii 1940-1944. S-a impus printr-o activitate didacticã,
ºtiinþificã ºi publicisticã extrem de vastã, publicând circa 50 de
lucrãri de mai mare sau mai micã întindere, peste 2000 de articole scrise în periodicele româneºti din Transilvania, la: „Luceafãrul”, „Ardealul”, „Tribuna”, „Patria”, „Gazeta Transilvaniei”,
„Naþiunea” etc. cu subiecte din domeniile dreptului, învãþãmântului, culturii ºi istoriei naþionale atingând ºi problemele minoritãþilor. Pentru activitatea ºtiinþificã va primi în anul 1927 premiul
„Gh. Asachi” al Academiei Române (lucrarea „Dreptul bisericesc de stat în România întregitã”). Are contribuþii remarcabile în
conturarea dreptului bisericesc, în istoria dreptului bisericesc ºi
istoria dreptului cutumiar românesc, istoria dreptului civil ºi
privat naþional. Dintre acestea am aminti doar lucrãrile: „Contribuþii la istoria dreptului bisericesc” (Sibiu, 1921, 411 p.), „Dreptul
bisericesc de stat în România întregitã” (Cluj, 1926), „Doctrina
de stat a problemei minoritare” (Cluj, 1927), „Vechi instituþii de
drept privat la românii din Transilvania” (Braºov, 1943). Evident, a tipãrit un curs de drept civil23, pentru studenþii, ce se
impunea prin caracterul sistematizat al cunoºtinþelor, claritatea
expunerii, didactica explicativã a terminologiei ºi a speþelor, calitãþi care contribuiau la uºurinþa parcurgerii ºi însuºirii conþinutului acestuia.
Lucrãrile sale, recenzate elogios în epocã, asemenea istoricului
Ioan Lupaº, vor fi folosite, ulterior, de cãtre autorii volumelor de
„Istoria dreptului ºi statului românesc” din anii 1961-1965 ºi
1980, mai puþin însã citat din motive mai mult decât subiective,
chiar de cãtre urmaºul sãu la catedra de drept civil Al. Herlea.
Cursurile de limbã ºi de corespondenþã românã ºi de limbi
moderne erau susþinute la Academie de regulã de specialiºti în
filologie dintre aceºti Octavian Prie ºi Constantin Lacea ºi se
remarcã ºi prin deþinerea funcþiei de rectori ai Academiei Comerciale între anii 1937-1938, respectiv 1936-1937, ambii pensionânduse în anul 1939, C. Lacea continuând însã sã publice în periodicul
ºtiinþific al acesteia „Observatorul social-economic”.
Constantin Lacea nãscut în 1875 într-o familie de mari negus-
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tori, iniþiatori ºi susþinãtori cu mijloace financiare considerabile a
construcþiei clãdirii gimnaziului, cât ºi a remunerãrii profesorilor
din ºcolile medii româneºti de la Braºov24, absolvent al acestor
ºcoli în 1892, se înscrie, în acelaºi an, la Universitatea din Leipzig,
apoi la Facultatea de Litere ºi Filozofie de la Budapesta între anii
1893-1896, frecventeazã ºi cursurile Universitãþii din München
între anii 1895-1896 ºi îºi susþine doctoratul în 1898 la „Institutul
de studiere a limbii române” din Leipzig în anul 189825 cu teza
„Vieþii ºi petrecerii sfinþilor a mitropolitului Dosoftei” sub conducerea savantului romanist german Gustav Weigand. Devine profesor la Gimnaziul ºi ªcoala Comercialã din Braºov de limbã
germanã ºi francezã ºi de corespondenþã comercialã în limba
germanã, fiind obligat, în anul 1903, sã-ºi susþinã ºi atestatul de
profesor la Universitatea din Budapesta26. În 1916 se refugiazã în
România ºi este numit din 1917 ataºat pe lângã Legaþia românã
din Suedia, apoi la Paris, având sarcina repatrierii prizonierilor
români, dar ºi de a susþine activitatea de propagandã favorabilã
desfãºurãrii Unirii în care scop a editat lucrarea „La Bucovine”
(Paris, 1919), o reuºitã sintezã de istorie care evidenþia perenitatea elementului ºi culturii româneºti în aceastã provincie în perioada anterioarã anului 1918. Desfãºoarã o vie ºi diversã activitate didacticã ºi ºtiinþificã. În calitatea sa de profesor la ºcolile
liceale de la Braºov, va alcãtui ºi edita un Manual de limbã
germanã apãrut în douã ediþii (1903 ºi 1919), iar pentru studenþi
o „Gramaticã a limbii germane” (Cluj, 1930) ºi un „Dicþionar de
limbã germanã” (împreunã cu Ioan Gherghel profesor la Academia Comercialã) (Cluj, 1931) cu termeni de economie generalã.
Specialist încã din anii de studenþie petrecuþi în Germania în
studiul dialectelor limbii române ºi în analiza lingvisticã a textelor vechi va fi ales în anul 1906 printre primii colaboratori la
alcãtuirea „Dicþionarului limbii române”, de cãtre Sextil Puºcariu,
coordonatorul acestei vaste lucrãri de lingvisticã ºi culturã naþionalã. O parte din rezultatele cercetãrilor sale lingvistice vor fi
publicate în Anuarul Gimnaziului de la Braºov. Va redacta ºi
corecta mii de articole pentru „Dicþionarul limbii române” încât
se poate socoti, de fapt, autorul principal ºi el mai autorizat al
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primelor 3 litere (A, B, C) ale acestuia, contribuþia sa fiind recunoscutã „numai de aceia care au lucrat alãturi de el ºi de cãtre
specialiºti în domeniu” remarca lingvistul D. Macrea, adãugând
cã primele litere, ºi îndeosebi litera C, sunt dintre cele mai cuprinzãtoare în limba românã27. Participarea la alcãtuirea termenilor
lingvistici ulteriori este mai redusã, dar activitatea ºi stãruinþa
benedictinã, depusã pe parcursul a patru decenii, la cea mai
vastã ºi cuprinzãtoare lucrare filologicã româneascã din prima
jumãtate a secolului XX, i-au asigurat statutul de cãrturar savant
deºi, despre sine, Lacea afirma cã este doar un „profesor ºi
modest filolog”. Este adevãrat cã în amintirea contemporanilor ºi
studenþilor era personificarea modestiei ºi onestitãþii adevãratului om de ºtiinþã, înzestrat cu o eticã ºi deontologie fãrã cusur,
exigent cu sine însuºi, înþelegãtor ºi plin de simþire pentru cei din
jurul sãu. În paralel cu cercetarea lingvisticã s-a implicat în
organizarea ºi susþinerea activitãþii Muzeului limbii române de la
Cluj, unde aproape benevol a fost custodele ºi bibliotecarul acestuia pânã în anul 1940. A colaborat cu studii de istorie a cãrþii
vechi româneºti sau de istorie a Braºovului la revista de renume
„Decoromania”, condusã de Sextil Puºcariu, care avea printre
redactori ºi colaboratori cei mai renumiþi oameni de ºtiinþã din
centrele universitare din România ºi chiar din strãinãtate, întocmind pentru o bunã parte a numerelor revistei indicele de termeni ºi autori cu o acribie demnã de admirat. De altfel, scrierile
lui C. Lacea sunt adevãrate modele ºi astãzi, prin spiritul analitic,
logica ºi claritatea discursului, prin calitatea argumentelor ºi în
egalã mãsurã prin modul de citare ºi comentare a tuturor izvoarelor ºi autorilor care au abordat într-un fel sau altul subiectele
puse în discuþie.
Absorbit de istovitoare muncã depusã la alcãtuirea Dicþionarului ºi de activitãþile de la Muzeul limbii române, pe lângã obligaþiile didactice, C. Lacea ºi-a gãsit timpul necesar sã scrie articole ºi
studii (unele dintre ele publicate în broºuri aparte), ce vor îmbogãþii bibliografia cãrþii vechi româneºti (scrisã de Ioan Bianu ºi
Nerva Hodoº), comentând Psaltirea în versuri a lui Dosoftei28,
descoperind ºi prezentând cãrþi uitate în Biblioteca lui Sion29 de
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la Cluj, sau în biblioteca bisericii Sf. Nicolae din Braºov, înscriind
în circulaþie ºi analizând un voluminos manuscris, „Puºcaºul”30
din care se putea reconstitui genealogia viitoarei familii de intelectuali Puºcariu. A intervenit în chestiunea controversatã a copiºtilor Psaltiri ªcheiene31, susþinând argumentat cã aceºtia erau
saºi ce cunoºteau limba românã ºi o foloseau în propaganda
religioasã ºi în activitãþile comerciale.
Secvenþele istoriei românilor din Braºov sunt surprinse, de
regulã, din perspectiva introspecþiilor filologice ºi se referã la:
aºezarea definitivã a lui Coresi în acest oraº32; graiul românilor
din ªcheii Braºovului33; limba folositã de negustorii braºoveni34;
cetatea de pe Tâmpa35; aºezarea meglenoromânilor din Þârnareca
în ªcheii Braºovului (numiþi impropriu bulgari)36; la istoria junilor braºoveni37 sau la descrierea lumii Braºovului între anii 1871187838 cu referiri despre ecourile Rãzboiului de independenþã în
societatea româneascã a oraºului. A continuat activitatea ºtiinþificã
ºi dupã pensionarea sa din anul 1939, publicând „Contribuþii la
cunoaºterea trecutului ºi educaþia vechilor negustori ºi meseriaºi
din Braºov” (1942) sau despre „Termenii economici cu tâlc” în
1943. Pentru opera sa ºtiinþificã Academia Românã la ales în
anul 1939 ca membru de onoare, discursul de prezentare fiind
susþinut de Sextil Puºcariu. Creaþiile sale lingvistice vor fi preþuite
de cunoscuþii filologii Iorgu Iordan ºi Dimitrie Macrea, autori ai
ediþiei noi a Dicþionarului limbii române, care i-au inserat efigia
în galeria personalitãþilor de seamã ale filologiei româneºti.
Prezenþa lui Octavian Prie la Academia Comercialã din Cluj
din anul 1921 se datora pregãtirii ºi confirmãrii calitãþilor sale de
profesor de limbã românã ºi germanã la ºcolile Blajului înainte de
1918, cât ºi a datoritã faptului cã, în calitate de secretar general al
Resortului de Instrucþiune publicã ºi Culte al Consiliului dirigent
susþinuse proiectul înfiinþãrii acestei instituþii. Nãscut în 1875 în
Sãcãdat, judeþul Sibiu, într-o familie de preoþi, urmeazã ºi absolvã liceul de stat din Sibiu în 1895 ºi, cu o bursã Romanþai, se
înscrie în 1895 ºi terminã, în 1899, Facultatea de Teologie de la
Universitatea din Budapesta; frecventeazã, timp de doi ani (19001902), cursurile Facultãþii de Litere ºi Filozofie din acelaºi oraº,
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ocupând din 1902 postul de profesor la Seminarul Teologic din
Blaj, apoi dupã susþinerea examenului de profesorat în 1904,
devine cadru didactic la liceul din Blaj, predând limba românã,
maghiarã ºi germanã39. În 1906 îºi va susþine doctoratul cu teza
„Curentul etimologic în filosofia românã”. Este extrem de activ în
miºcarea culturalã desfãºuratã de Despãrþãmântul „Astrei” Blaj
ºi se implicã în miºcarea politico-naþionalã a P.N.R. Dupã 1918,
în afara funcþiei deþinute în Consiliul Dirigent, ca lider al Partidului Naþional Român ºi apoi al Partidului Naþional Þãrãnesc este
ales deputat ºi senator în mai toate legislaturile parlamentare
pânã în 1938. La Academia Comercialã va preda limba ºi corespondenþa comercialã românã între anii 1920 - 1939, remarcânduse ca un profesionist deosebit de meticulos în predarea ºi seminarizarea cursului, deschis ºi afabil în relaþiile colegiale ºi îndeosebi
cu studenþii cãrora li s-a dovedit întotdeauna un bun sfãtuitor ºi
sprijinitor40. Din ipostaza omului politic, prestanþei ºi corectitudinii câºtigate în viaþa publicã va fi ales în Consiliile de administraþie ale: „Bãncii Agrare” ºi a întreprinderilor economice „Iris” ºi
„Cãrãmideriei oraºului Cluj”. A fost atras de publicisticã ºi viaþa
literarã colaborând la numeroase periodice precum „Luceafãrul”, „Unirea”, „România Mare”, „Þara nouã”, „Þara de mâine”41. A fost editor ºi proprietar al periodicelor „România”
(1922) ºi „Steaua Clujului” (1930-1931).
Primele încercãri literare le va publica în revista „Luceafãrul”
(seria Budapesta) la înfiinþarea cãreia contribuise, cu un serial de
schiþe ºi novele, semnate cu pseudonimul Tullius, apãrute între
anii 1902-1904; scrisul sãu degajând ºi descriind stãrile nostalgice
ale studentului ce rememora întâmplãrile petrecute în lumea
satului natal, încercând sã contureze portretele unor personaje
cu rosturi deosebite în viaþa societãþii rurale precum preotul,
notarul sau învãþãtorul. Subiectele, precum ºi stilul, primelor sale
creaþii se aseamãnã cu lucrãrile literare ale colegului sãu Al.
Ciura, fiind de facturã tradiþionalistã cu accente semãnãtoriste ºi
poporaniste deºi în aceastã fazã ambii nu aveau prea multe
cunoºtinþe despre cele douã curente literare ce se manifestau cu
anvergurã în Regatul României. Va continua sã publice ºi ulteri-
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or, îndeosebi în perioada interbelicã, schiþe ºi nuvele, cea mai
mare parte dintre ele (20) strânse în volumul „În sat la noi.
Povestea despre oameni ºi întâmplãri din alte vremuri” (Cluj
1928), încercând sã radiografieze valorile lumii rurale, pornind
de la experienþele ºi amintirile proprii ce i-au marcat copilãria ºi
adolescenþa, remodelate ºi transpuse în trãsãturile ºi atitudinile
eroilor reali sau imaginari, întruchipaþi adeseori ca purtãtori ai
unor norme etice ireproºabile. Pentru a întãri ºi demonstra valorile ºi virtuþile moralei rurale structurate pe evoluþia unor cutume
ancestrale, dar ºi pentru a crea stãri conflictuale, Prie introduce
în schiþele sale ºi personaje care încalcã normele de conduitã
comunitarã, marginalizându-se sau autoizolându-se prin urmãrile comportamentului lor. Stilistic, ºi aceastã culegere de scrieri
în prozã, se înscrie, în linii esenþiale, în notele surprinse în scrierile debutului sãu literar cu remarca îmbunãtãþirii construcþiei
epice. Sondarea vieþii rurale se realizeazã în tonuri ce estompeazã trãirile nostalgice în favoarea unor tablouri ºi imagini cât mai
apropiate de viaþa realã, scrisul sãu, ca ºi al altor confraþi de
curent ºi tradiþie literarã ardeleanã, prefaþând creaþiile, cu aceleaºi subiecte, însã mult mai izbutite stilistic ºi sub raportul construcþiei literare, realizate de Pavel Dan sau de Liviu Rebreanu.
Socotind satul ca leagãnul virtuþilor strãmoºeºti ºi ca izvor de
viaþã al naþiunii, Octavian Prie va realiza ºi încercãri introspective de istorie oralã ºi etnografie abordând din aceastã perspectivã
istoria satului natal în lucrarea „Un sat românesc din Ardeal în
strãvechile sale întocmiri ºi obiceiuri” (Cluj 1928).
O. Prie este cunoscut ºi ca un autor dramatic. Membru al
Societãþii pentru Fond de Teatru român, cautã sã impulsioneze
miºcarea de teatru de amatori ºi prin contribuþiile literare proprii,
scriind pânã la primul rãzboi mondial trei piese de teatru: „Rãsplata pãcãtosului”, „O viiºoarã” (piesã poporalã în 3 acte) (Blaj,
1912) ºi „Jertfe” (Blaj 1914). Prima dintre ele este o încercare de
punere în scenã a episoadelor ce însoþesc momentele naºterii
Domnului ºi este scrisã, evident, pentru elevii ce trebuiau sã
organizeze serbãrile ºcolare din preajma sãrbãtorilor de iarnã.
Cu realizãri de construcþii dramatice mai reuºite sunt celelalte
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douã piese „O viiºoarã” cu subiect din viaþa cotidianã a satului ºi
personaje provenite din rândul þãrãnimii cît ºi al elitelor minore
administrative ce se aflã într-o declaratã opoziþie, transformatã
pe parcursul desfãºurãrii acþiunii în stãri conflictuale rezolvate
de autor cu un final moralizator favorabil eroilor þãrani implicaþi
în aceastã disputã dramaticã. Piesa „Jertfe” cu subiect istoric din
lumea ruralã în veacul al veacului XVIII oglindeºte viaþa ºi nãzuinþele þãranilor iobagi transilvani. Ea va fi remarcatã ºi pentru
natura subiectului ºi factura literarã tradiþionalã, de cãtre Nicolae Iorga care o aprecia, ca „O piesã de adevãr istoric în fizionomia epocii …. Eu am citit-o descoperind calitãþi din cele mai
însemnate ale observaþiei ºi dialogului, ale duioºiei ºi ale tragicului”. Piesa „Porcii” scrisã mult mai târziu în 1932 (Cluj) se inspirã
tot din evenimentele derulate în lumea satului însã din de dinainte ºi din timpul primului rãzboi mondial, cu implicarea mai
multor personaje decât în piesele anterioare, Prie, operând în
construcþia dramaticã dupã aceleaºi reguli, atunci când practic le
grupeazã pe acestea în douã categorii declarat antagonice; pe de
o parte reprezentaþii oficialitãþilor administrative ºi bogãtaºii satului iar pe de altã parte þãranii harnici ºi chiar muncitori industriali, primii purtãtori ai ideilor ºi comportamentelor cosmopolite,
ceilalþi moºtenitori ºi promotori ai tradiþiilor ºi atitudinilor de
moralitate ruralã perene. Piesele de teatru ale lui Octavian Prie
au avut succes în lumea trupelor de amatori sau a celor care
ocazional se implicau în susþinerea unor spectacole teatrale, de
regulã elevi ºi studenþi, autorul chiar scriind cu aceastã intenþie
aceste încercãri dramatice, deºi ideea nu a fost mãrturisitã în
mod deschis. Creaþia literarã întreprinsã de profesorul Prie în
ciuda carenþelor sesizate de criticii literari din epocã, dar mai ales
de cei contemporani a avut o bunã circulaþie ºi s-a regãsit în
gustul literar ºi artistic elitelor românilor din epocã, îndeosebi în
mediul rural, cãruia de altfel îi era ºi destinatã.
Succinta trecere în revistã a traseelor intelectuale a unora
dintre numeroºii studenþi români ce ºi-au efectuat studiile în
perioada imperiului austro-ungar la Budapesta ºi, care ulterior,
s-au remarcat în mediile academice ale Clujului din epoca Româ-
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niei Mari a pornit de la ideea ilustrãrii continuitãþii ºi perseverenþei în perfecþionarea abilitãþilor primite în anii de studii universitari, a preluãrii ºi remodelãrii unor modele, pentru a deveni prin
rezultatele împlinite în plan profesional, la rândul lor, mentori în
specialitãþile în care s-au afirmat, pentru generaþiile de studenþi
pregãtiþi la Academia de Înalte Studii Comerciale ºi Industriale.
Chiar înainte de a deveni cadre didactice universitare, personalitãþile amintite în aceastã comunicare, s-au impus în lumea
elitelor româneºti de la începutul secolului XX. Ion I. Lapedatu ca
director de bancã, iniþiator ºi fãuritor al sistemului de asigurãri cu
capital românesc din Transilvania. Constantin Lacea, Dumitru
Voina ºi Octavian Prie ca profesori de vazã în liceele româneºti
din Braºov ºi Blaj; Ion Mateiu ca ºi consilier pentru problemele
învãþãmântului confesional de pe lângã Arhiepiscopia din Sibiu,
iar Petre Poruþiu ca un valoros jurist. În paralel, toþi au colaborat
ºi au publicat intens în periodicele vremii, fie ele cotidiene, culturale sau de specialitate, articole de popularizare, dar cel mai
adesea ºtiinþifice sau literare cu un pronunþat caracter de originalitate. Apoi, au fost activi implicaþi în activitãþile societãþilor
culturale româneºti, iar unii dintre ei precum Octavian Prie ºi
Petre Poruþiu ºi în conducerea miºcãrii politico-naþionale.
Vizibili în viaþa profesionalã ºi publicã la nivelul elitelor românilor, au fost recomandaþi de a ocupa posturi de conducere în
Consiliul Dirigent sau în sistemul de învãþãmânt preuniversitar
în primii ani de dupã Unirea din 1918.
Cu o experienþã socialã ºi profesionalã de excepþie, cu o serie de
contribuþii ºtiinþifice promiþãtoare, deºi relativi tineri aceºtia vor
fi chemaþi sã înfiinþeze, organizeze ºi sã structureze învãþãmântul superior economic din Cluj, dovedind ulterior, cã încrederea
acordatã lor de cãtre factorii administrativi competenþi a fost pe
deplin confirmatã de opera ºi activitãþile academice ºi publice
derulate pe tot parcursul traseului lor universitar.
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NOTE
01. În aceastã privinþã pentru deschiderea ºi susþinerea succintei noastre
comunicãri am aminti contribuþia istoriograficã de referinþã a profesorului Cornel Sigmirean „Istoria formãrii intelectualitãþii româneºti din
Transilvania ºi Banat în epoca modernã”, Presa Universitarã Clujeanã, ClujNapoca, 2000, 807 p., ce reprezintã un suport ºtiinþific temeinic ºi o
sursã de informaþii pe care nu o poate ocoli nici un cercetãtor ce-ºi propune studierea fenomenului formãrii elitelor româneºti.
02. C. Sigmireanu, Studenþii români la Budapesta (sfârºitul secolului XIX-lea
începutul secolului XX), în Simpozion, Giula, 2007, p. 58–73.
03. Ion I. Lapedatu, Memorii ºi amintiri, Institutul European, Iaºi, 1998, p.59–
60.
04. Ion I, Lapedatu, Teoria asigurãrilor pentru viaþã, Braºov, 1902; Idem, Adam
Smith. Sistemul sãu de Economie politicã, Budapesta, 1904.
05. Prie Octavian, „Satul meu” ºi „Mama” în „Luceafãrul”, seria I, Budapesta, an I, 1902, nr. 1; „Nenea” în „Luceafãrul” II, 1902, nr. 4, „Florile” în
„Luceafãrul” I, 1902, nr.5, „Strigoaia”, în „Luceafãrul” I, 1902, nr 7;
„Domnu notãraº” în „Luceafãrul” I, 1902, nr. 9–10, „Fata clopotarului” în
„Luceafãrul” II, 1903, nr. 7; „Viaþa ºi operele lui Simion Cârnaþ” în „Luceafãrul” II, 1903, nr. 10–11; „Popa nost” în „Luceafãrul” IV, 1904, nr. 18.
06. Az Erdélyi Magyar Gazdasági Gondolkodás Múltjából (XIX – XX Század),
Cluj-Napoca, 2001.
07. x x x 7 decenii de învãþãmânt superior economic clujean (1920–1992), ClujNapoca, 1992.
08. Învãþãmântul economic superior din Ardeal 1920–2010, coordonator Gheorghe Popescu, Editura Imprimeria Ardealul, Cluj-Napoca, 2010, p. 13–
40.
09. x x x Fraþilor Alexandru ºi Ion Lapedatu la împlinirea vârstei de 60 de ani,
Bucureºti, 1936, p. LVII–LXXIV
10. Dintre numeroasele studii ºi articole dedicate operei ºi activitãþii economistului Ion I. Lapedatu reþinem, pentru sistematica ºi reuºita sinteza,
mai recenta lucrare semnatã de Cornelia Nagy, Toader Ionescu, Ion I.
Lapedatu, un economist prezent la glasul vremii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000.
11. Anuarul ªcolii Comerciale Superioare greco-orientale din Braºov, an ºcolar
1910/1911.
12. Cornel Sigmirean, Istoria formãrii intelectualitãþii româneºti din Transilvania ºi Banat în epoca modernã, Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca,
2000, p. 687.
13. Ibidem, p. 441.
14. Dumitru Voina, Tratat de corespondenþã comercialã românã, ed. IV, Cluj,
1930, p.5
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15. Dumitru Voina, Curs de contabilitate generalã, Braºov, 1944, p. 5.
16. Augustin Tataru, Consideraþii asupra scrisului economic în România, în Din
activitatea ºi opera economistului dr. Augustin-Gustav Tataru, Editura
Omnium, Iaºi, 1995, p. 130–132.
17. Coord. Dumitru Rusu, Luca di Borgo ºi doctrinele contabilitãþii în cultura
economicã româneascã, Editura Junimea, Iaºi, 1991, p. 247–263.
18. A se vedea succinta sintezã a operei ºi activitãþii juristului Petre Poruþiu
realizatã de Traian Dumitrescu, Valeriu Mircea, Istoricul învãþãmântului
economic din Transilvania, Istoricul Academiei de Înalte Studii Economice ºi
Industriale din Cluj, Bucureºti, 1984 (text lapirografiat), p. 357–359.
19. Cornel Sigmirean, op. cit., p. 382.
20. Extinzând investigaþiile în domeniul dreptului comercial Petre Poruþiu
îºi va definitiva ºi tipãrii cursul sub titlul Drept comercial. Curs de drept
comparat român, transilvãnean ºi bucovinean, Cluj, 1938.
21. Traian Dumitru, Valeriu Mircea, op. cit., p. 193–209.
22. Cornel Sigmirean, op. cit., p. 391, 499.
23. xxx Din activitatea ºi opera economistului dr. Augustin-Gustav Tataru,
Editura Omnium, Iaºi, 1995, p. 49.
24. Andrei Bârseanu, Istoria ªcoalelor Centrale Romane gr Or din Braºov, Braºov, 1902, p.53–132.
25. Cornel Sigmirean, op. cit., p. 433, 716, 718.
26. Traian Dumitrescu, Valeriu Mircea, op. cit., p. 220–230.
27. Dumitru Macrea, Studii de istorie a limbii române ºi a lingvisticii române,
Editura Didacticã ºi pedagogicã, Bucureºti, 1965, p. 216–217.
28. „Dacoromania”, IV, 1924–1926, partea a II-a, p. 959–961.
29. „Dacoromania”, III, 1922–1923, p. 799–801.
30. Constantin Lacea, Codicele Puºcaºu, în „Revista filologicã” I, 1927, p. 67–
84.
31. Constantin Lacea, Capiºtii Psaltirii ºcheiene, Cluj, 1924.
32. „Revista filologicã” II, 1928, p. 354–358.
33. „Dreptatea”, 1906, Braºov, nr. 16, 29, 30.
34. „Anuarul Liceului „Andrei ªaguna” din Braºov”, an. LX–LXI, 1924–
1925, p. 57–60.
35. Analele Academiei Române, „Memoriile Secþiunii Literare”, seria III,
tom. XXIII, mem. 4, 1944.
36. „Dacoromania”, IV, 1924–1926, partea I, p. 335–340.
37. „Þara Bârsei”, I, 1929, nr. 1, p. 32–35.
38.„Observatorul social-economic”, seria II-a, 1943, nr. 5.
39. Cornel Sigmirean, op. cit., p. 349, 435.
40. x x x Din activitatea ºi opera economistului dr. Augustin-Gustav Tãtaru, Editura Omnium, Iaºi, 1995, p.49.
41. Traian Dumitrescu, Valeriu Mircea, op. cit, p. 206–209.
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Maria Dan

Un intelectual român absolvent
al liceului din Szeged.
Scriitorul Virgil Oniþiu
Recuperarea unor destine individuale poate constitui un instrument extrem de util pentru înþelegerea resorturilor unei societãþi într-o anumitã etapã a evoluþiei sale. În condiþiile în care
societatea româneascã din Transilvania îºi datoreazã în mare
parte renaºterea naþionalã generaþiilor de intelectuali formaþi în
secolele al XVIII-lea ºi al XIX-lea la universitãþile din Europa
Centralã ºi de Vest, istoria elitelor devine esenþialã în înþelegerea
mecanismelor modernitãþii.1 Liberalismul care se extinde în secolul al XIX-lea pe întreg continentul european a clãtinat cadrele
tradiþionale ale vieþii intelectuale, cererea generalizatã de educaþie atingând toate societãþile europene ºi schimbând definitiv
fizionomia învãþãmântului în toate formele sale. Actori, ºi în
acelaºi timp produs al acestor mutaþii, intelectualii au un rol din
ce în ce mai vizibil, ei devin adevãrate figuri ale modernitãþii, atât
din postura de porta-voce a poporului cât ºi din cea de spectatori
critici ai societãþii care se schimbã.2
Destinul profesorului Virgil Oniþiu poate constitui o exemplificare în acest sens, el consacrându-ºi întreaga activitate ridicãrii
prin culturã a poporului sãu, cãci valoarea noastrã intelectualã ºi
moralã este o valoare relativã; ea creºte sau scade în raport direct cu
binele social pe care suntem în stare sã-l facem. De aceea, un singur
apostol adevãrat este în stare sã sgudue din temelii oraºe, popoare ºi
þãri, chemându-le la viaþã nouã3 intelectualul trebuind sã-ºi risipeascã bogãþia minþii sale, fiindcã un om foarte învãþat, din a cãrui
învãþãturã nu profitã nimeni nimic, nu se deosebeºte prin nimic de un
om cu desãvârºire prost ºi neînvãþat. Aceeaºi beznã de întuneric îl
împresoarã ºi pe unul ºi pe altul.4
Nãscut la 6 februarie 1864 în Reghinul Sãsesc, Virgil Oniþiu era
cel dintâi din cei cinci copii ai judecãtorului Alexandru (Alexe,
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dupã cum îi spuneau membrii familiei). Mama sa era fiica unui
comerciant reghinean, în vreme ce familia tatãlui îºi leagã originile de zona Sebeºului (lângã Alba Iulia), de unde bunicul lui
Oniþiu a plecat la Sibiu, iar de aici tatãl sãu la Reghin.5 În acest
târg de pe valea Mureºului, ridicat în anul 1861 la rangul de oraº
liber regesc îºi începe tânãrul Virgil traseul ºcolar, într-o ambianþã multiculturalã ºi multietnicã, Reghinul fiind la vremea respectivã un oraº majoritar sãsesc, dar cu o puternicã comunitate
româneascã ºi una maghiarã. Mutarea tatãlui sãu la Caransebeº
ºi apoi la Szeged în anul 1875 completeazã formarea ºcolarã
primarã ºi secundarã a tânãrului cu ºcolile de aici. Anul 1882 îl
gãseºte între absolvenþii Gimnaziului piarist din Szeged, ºcoalã
care a reunit de-a lungul secolului al XIX-lea nume importante
ale intelectualitãþii ardelene de naþionalitate românã. Menþionãm
în acest sens prezenþa la începutul secolului al XIX-lea în rândul
elevilor acestui liceu a scriitorului Damaschin Bojincã, a doctorului Pavel Vasici, a politicianului ºi juristului Eftimie Murgu, iar în
a doua jumãtate a secolului, pe cea a viitorului om politic, Vasile
Goldiº. Oraºul de pe Tisa, cu o populaþie de peste 30.000 de
locuitori reprezenta o atracþie pentru tineretul ardelean fiind un
important centru comercial ºi cu o viaþã culturalã destul de
activã. 6
Anii petrecuþi pe bãncile ºcolii din Szeged sunt ºi anii primelor
încercãri literare pentru tânãrul Oniþiu, sprijinit în activitatea
intelectualã de profesorii sãi, printre care îl amintim pe directorul
liceului, Magyar Gábor, profesor de istorie ºi geografie.7 Ca elev
al acestui liceu, el îºi face debutul în presa româneascã printr-o
serie de încercãri literare în forma unor schiþe ºi nuvele. Aceste
încercãri îl fac cunoscut în rândul tineretului ardelean încã din
anii de ºcoalã, dupã cum reiese din însemnãrile unui apropiat al
sãu Dumitru Lãpãdatu, care imortalizeazã primul contact al
tânãrului Oniþiu cu ºcoala teologicã de la Sibiu, al cãrui elev
devine în anul 1882. În mulþimea de tineri cari se prezentaserã în acel
an ºcolar la înmatriculare, ca o raritate, se arãtã, ºi un tânãr cu
înfãþiºare orãºeneascã. Acest tânãr, cu faþã ºi îmbrãcãminte de oraº, cu
privire serioasã, însã simpaticã, cu pas grav, se plimba singur, necu-
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noscut la început de ceilalþi elevi. Curând însã au aflat cã e Virgil
Oniþiu, fiul judecãtorului Alexie Oniþiu de la tribunalul din Seghedin.
Atunci am luat cunoºtinþã cã acest Virgil Oniþiu e cel care scria la
revista Noua Bibliotecã ce apãrea în Braºov sub conducerea lui Teohar
Alexi.8
Alegerea unei ºcoli teologice pentru urmãtoarea etapã a formãrii sale intelectuale i-a aparþinut tatãlui, nu ca sã-l preoþeascã, ci ca
sã ajungã într-un mediu românesc, sã se desprindã cu viaþa româneascã, dupã ce anii liceali îi petrecuse tot în strãini.9 Institutul TeologicPedagogic Ortodox de la Sibiu, inaugurat în anii absolutismului,
a fost una din cele mai importante realizãri în plan ºcolar a
românilor din Transilvania, rezultat al unei acþiuni fãrã precedent declanºatã la mijlocul secolului al XIX-lea în contextul primãverii popoarelor, pentru crearea unor instituþii proprii de culturã necesare conservãrii ºi dezvoltãrii specificului naþional. Institutul va deveni în deceniile celei de a doua jumãtãþi a secolului al
XIX-lea principala instituþie de formare a elitei clericale ºi laice
ortodoxe, între profesorii ºi absolvenþii sãi numãrându-se nume
de excepþie precum: Ioan Popescu (episcop de Caransebeº ºi
membru titular al Academiei Române), Zaharia Boiu, Nicolae
Cristea (unul din marii ziaristi ai Ardealului, redactor al ziarului
ºagunian „Telegraful Român”, condamnat în procesul Memorandumului), Ilarion Puºcariu (vicepreºedinte al Astrei ºi membru de onoare al Academiei Române), Nicolae Bãlan (viitorul
mitropolit al Ardealului), precum ºi cunoscuþii istorici Ioan Lupaº
ºi Silviu Dragomir (ambii membrii titulari ai Academiei Române)
în rândul profesorilor. Nume precum Miron Cristea, Lucian Blaga,
Andrei Oþetea, Dimitrie D. Roºca ºi Emil Pop, Ilarie Chendi,
Sebastian Stanca, Candid Muslea întregesc pleiada de personalitãþi care au frecventat cursurile acestei ºcoli la cumpãna celor
douã veacuri.10
Anii teologiei sunt ºi anii unor noi încercãri în domeniul literar
care îl consacrã în rândul colegilor sãi ca o figurã dominatã. Elevii
seminarului care doreau sã se cultive, sã-ºi înmulþeascã cunoºtinþele,
se grupau în jurul lui Virgil Oniþiu.11 În aceastã perioadã el îºi
începe colaborarea cu revistele Telegraful român, Familia ºi Musa.12
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Unul din studiile publicate în revista Musa în anul 1884, Naþionalismul în literaturã, scris în spirit maiorescian, anunþã dascãlul de
mai târziu, cu gândire disciplinatã, cu un pronunþat spirit critic ºi
cu îndrãzneala de a înfrunta prejudecãþile,13 reliefând în acelaºi
timp viziunea lui asupra caracterului literaturii, Desvoltarea literaturii, scrie el, este determinatã de împrejurãri istorice ºi sociale.
Deasemenea, ideile dominante ale veacului strãbat în literaturã. Veacul al XIX-lea fiind era naþionalismului, literatura stã sub influenþa
directã a principiului naþional, care impune ideea naþionalã în întreaga
viaþã intelectualã a popoarelor, în literaturã, în artã, în literaturã.14
Dupã absolvirea Institutului de teologie, în contextul lipsei
resurselor materiale pentru continuarea studiilor Oniþiu va intra
pentru un an în redacþia Telegrafului român, perioadã în care
scrisul sãu câºtigã elasticitate, iar condeiul sprintenealã, apreciazã
biograful sãu Horia Teculescu. Dorinþa de a urma o carierã
didacticã îi îndreaptã paºii în anul 1886 spre Facultatea de Litere
ºi Filosofie a Universitãþii din Viena ºi apoi în 1888 spre ceea a
Universitãþii Regale din Budapesta. Cele douã instituþii de învãþãmânt superior ale Monarhiei dualiste au marcat de-a lungul
secolului al XVIII-lea ºi al XIX-lea destinul intelectual a unei pãrþi
din ce în ce mai mari a elitei româneºti transilvãnene, devenind
adevãrate culoare de receptare a valorilor Europei moderne. În
acest spaþiu al interferenþelor culturale, el îºi continuã ucenicia pe
tãrâmul literar ºtiinþific, întreþinând legãturi strânse cu membrii
societãþii academice studenþeºti România Junã15 ºi contribuind la
redactarea revistei Roza fãrã ghimpi.16
Întors în Transilvania dupã terminarea studiilor, Oniþiu se
stabileºte definitiv la Braºov, devenind titular al catedrei de limba
românã ºi latinã la liceul românesc din localitate. Patru ani mai
târziu, la 18 august 1894, este numit în funcþia de director al
acestei ºcoli, cãreia i se va dãrui cu o abnegaþie fãrã margini pânã
la sfârºitul vieþii sale.17 Conducerea sa a adus un suflu nou
gimnaziului braºovean, considerat de contemporani un adevãrat
Ierusalim românesc18 care a reunit de-a lungul vremii nume sonore
precum Gavril Munteanu, Ioan Lapedatu, Valeriu Braniºte, Vasile
Goldiº, Ciprian Porumbescu, Andrei Bârseanu, Aurel Ciortea,
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care prin valoarea lor ar fi putut cu uºurinþã ocupa catedre
universitare prezenþa lor în astfel de instituþii fiind însã o garanþie
a calitãþii pregãtirii absolvenþilor gimnaziilor româneºti din anii
de dinainte de 1918.19
Încredinþarea conducerii acestei ºcoli i-a deschis lui Virgil Oniþiu
un cadru propice de exprimare ºi aplicare a concepþiilor sale
didactice. Conferinþele pedagogice, discursurile rostite la începutul ºi sfârºitul anului ºcolar, lucrãrile publicate în anuarul liceului
cuprind principii moderne de organizare a procesului educaþional în spiritul ºcoli active, care domina literatura pedagogicã
europeanã a vremii ºi cu care Oniþiu intrã în contact încã din anii
studenþiei. Crezând cu tãrie în rolul major al ºcolilor secundare în
conturarea fizionomiei sufleteºti a tinerilor, Oniþiu acordã un rol
important orientãrii profesionale a tinerilor în concordanþã cu
propriile capacitãþi, îndemnându-i pe pãrinþi sã îndrepte pe copiii mai puþin dotaþi spre meserii iar aceea dintre absolvenþii noºtri
care sunt mai talentaþi, mai muncitori ºi mai cu dragoste de neam sã
intre la teologie, ca sã se facã luminãtorii cu crucea’n frunte ai iubitului
nostru popor.20 De asemenea el accentueazã rolul lecturii individuale în formarea tinerilor ºi necesitatea deprinderii acestora cu
munca spiritualã liberã, precum ºi contribuþia majorã în îmbunãtãþirea calitãþii procesului educaþional pe care o pot aduce cãlãtoriile ºi excursiile ºcolare, prea puþin folosite în învãþãmântul contemporan lui din cauza lipsei resurselor financiare. În cadrul
unui discurs rostit la încheierea anului ºcolar 1904–1905 el propune ca soluþie o practicã observatã în anii petrecuþi la Szeged
când ºvabii din Banat ºi maghiarii din Seghedin îºi trimiteau
copiii unii altora pentru a se deprinde cu limba. Astfel copilul nu
îngreuna bugetul familiei, cãci pentru familie era indiferent cine mãnâncã la masã: fiul propriu al familiei sau bãiatul adus la schimb. Aºa
învãþase lumea intelectualã din Seghedin nemþeºte pe atunci, iar ºvabii
din Banat ungureºte... Iatã podul de aur ce am cãutat.21
Preocupãrile sale pedagogice se reflectã ºi într-o serie de manuale didactice, din care amintim Cãrþi de citire ºi Limba românã,
Fiinþa, originea, rudeniile ºi istoria ei. Încercarea sa de a realiza o
istorie a literaturii române (litografiatã de elevii E. Þeposu ºi S.
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Borzea) poate fi consideratã o consecinþã fireascã a concepþiei lui
Oniþiu despre rolul major pe care îl ocupã aceasta în emanciparea prin culturã a poporului român. În lipsa studiului de istorie
naþionalã, el concepe istoria literaturii ca o ºtiinþã care prezintã în
ordine cronologicã ºi în mod sincronistic tabloul cel mare al
desvoltãrii literaturii unui popor. Ea nu va indica numai firul desvoltãrii
literare ci va trebui sã identifice causele schimbãrilor, deci va nizui sã
dea un tablou clar istoric, care sã serveascã drept fond desluºitor al
diferitelor faze literare.22 Se pare cã gândul unei astfel de istorii
literare îl avea încã de la venirea în Sibiu, dupã cum mãrturiseºte
în memoriile sale, Valeriu Braniºte, cumnatul ºi în acelaºi timp
bunul sãu prieten: avea planuri mari, voia sã adune materialul
pentru o mare epopee naþionalã ºi sã iniþieze peste tot o direcþie
declarat naþional-politicã în literatura noastrã beletristicã.23
Spirit integru ºi omul cugetãrii libere, legat de zbuciumul ºi
frãmântãrile societãþii transilvane a acelei vremi, el va dezvãlui
totodatã cu o rarã energie, neajunsurile ºi mizeriile îndurate de
elevii români ºi va depune eforturi stãruitoare pentru construirea
internatului liceului. Mai întâi, la 18 noiembrie 1898, el instituie
masa elevilor harnici ºi sãraci, iar la 23 octombrie 1911 pune
piatra de temelie la localul internatului, considerând aceea zi ca o
sãrbãtoare a dragostei sfinte ºi curate cãtre ce avem mai scump, cãtre
tinerimea ºcolarã.24 Activitatea ºi iniþiativele pedagogice ale lui V.
Oniþu l-au consacrat în memoria contemporanilor ca steagul
profesorimii din Ardeal.25
De o apreciere laudativã s-au bucurat ºi scrierile sale literare,
pasiune care se manifestã încã din anii de ºcoalã petrecuþi la
Szeged ºi care dispare doar odatã cu cel care a fost profesorul,
pedagogul, scriitorul Virgil Oniþiu. Proza sa se inspirã din realitate conform concepþiei estetice a vremurilor. Frãmântãrile „inteligenþei de la þarã”, viaþa þãrãnimii ºi a micii burghezii cu slãbiciunile, contradicþiile ºi pãcatele ei au devenit subiecte predilecte ale
scrierilor sale literare. Multe din schiþele cuprinse în cele douã
volume De toate ºi Clipe de repaos sunt inspirate de perioadele
petrecute în zona Sãliºtei, atât ca student, cât ºi ca director, zonã
care îl atrãgea dupã mãrturiseºte prietenul sãu, Dumitru Lãpãdatu,

Simpozion

97

prin viaþa culturalã ºi economicã activã care se desfãºura aici
prin numeroase instituþii ºi reuniuni. Astfel, schiþa Notarul Scurtu
i-a fost inspiratã de cunoaºterea unor notari comunali din jurul
Sãliºtei iar ideea schiþei O seratã în ªunturug i-a trezit-o o producþie ºcolarã într-un sat din aceeaºi zonã la care luase parte ca
student în teologie ºi a cãrei încãrcat program fusese compus fãrã
nici un simþ artistic.26 Nu lipsesc nici nuvele ºi schiþele cu influenþe biografice. Menþionãm în acest sens Tempi passati, Amintiri din
viaþa de student, Tata Moºu. Primele douã cuprind fragmente
auto-biografice din perioada ºcolãriei, petreceri naive care uneori
alunecã în obscenitãþi, dominate de spiritele studenþilor întârziaþi
ºi de stângãciile începãtorilor, care cred cã la Viena e ca-n satul
lor, la Mag, unde dacã strãnuþi în capul de dincoace al satului, îþi
rãspunde jitarul din celãlalt capãt: Sã-þi fie de bine domniºorule.27
Tata Moºu eternizeazã câteva trãsãturi din viaþa de nomad a
tinerei pãturi de oficianþi ardeleni ºi sentimentul înstrãinãrii.28
Evident, activitatea publicisticã ºi literarã desfãºuratã de Virgil
Oniþiu este mult mai vastã. Un numãr însemnat de articole,
schiþe ºi nuvele au fost publicate în coloanele unor ziare ºi reviste
ca Gazeta Transilvaniei, Tribuna, Românul, Drapelul, iar altele între
care Pildele lui Solomon (portret), Tragedia unui om ºi Petru Trucã
(schiþe), au rãmas în manuscris nefiind cunoscute de cititori. Se
adaugã apoi numeroase comunicãri prezentate în cadrul secþiei
literare a Astrei sau în adunãrile generale ale altor instituþii de
culturã ºi ºtiinþã29 completeazã portretul literar a lui Oniþiu.
Producþia sa în acest domeniu s-a bucurat de aprecierile unor
personalitãþi precum Titu Maiorescu, Ilarie Chendi, Nicolae Iorga,
Sextil Puºcariu30, Oniþiu devenind membru corespondent al Academiei Române.
Iniþiativele ºi activitatea sa în domeniul ºcolar, literar ºi cultural
îl înscriu în profilul intelectual european al elitei transilvãnene
care se contureazã în lungul secol al XIX-lea. A doua jumãtate a
acestei epoci a reprezentat în fond pentru întreg imperiul dualist
perioada de maximã încredere în culturã ºi ºtiinþã. Asumarea
modelului meritocratic propus de societatea modernã se constatã
ºi în rândul românilor, ideea iluministã a emancipãrii prin cultu-
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rã, a legitimãrii propriei existenþe prin culturã ºi instruire, prinde
contur cu predilecþie în aceastã perioadã. Acum apar programele
politice de dezvoltare culturalã, se creazã sutele de fundaþii de
burse, o întreagã presã transilvanã alimenteazã ideea emancipãrii prin culturã.31 Virgil Oniþiu, format în cele mai bune ºcoli ale
spaþiului central-european, beneficiar al unor burse româneºti
instituite cu scopul promovãrii unei intelectualitãþi naþionale îºi
asumã rolul generaþiei sale de a deschide drumuri noi ºi de a crea
o atmosferã prielnicã dezvoltãrii unui progres cultural ºi naþional.
Pedagogia româneascã, sistematicã ºi raþionalã, aºtept sã cureþe sufletul Românului de buruiana relelor deprinderi morale, ce
le-a contractat în seculii de urgie ºi pe care le-a pãstrat ºi’n zilele
mai senine de azi.32
Recuperarea unor astfel de itinerarii particulare poate contribui la completarea tabloului general, modelele de formare ale
intelectualilor relevând specificitãþile sociale ºi culturale ale fiecãrei pãrþi în parte dar în acelaºi timp ºi o coerenþã transnaþionalã,
rezultat al coincidenþelor cronologice, al influenþelor ºi
reinterpretãrilor.
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Elena Csobai

Simion Cornea, luptãtor
pentru organizarea parohiilor
ortodoxe române într-o eparhie
Simion Cornea s-a nãscut la 22 decembrie 1868, în comuna
Rãpsig din comitatul Arad ºi a decedat, în 22 mai 1932, în
Bãtania, Ungaria, la vîrsta de 60 de ani. Tatãl preotului Simion
Cornea a fost Ioan Cornea, preot în comuna Rãpsig. Ioan Cornea
a avut ºapte copii iar una dintre surorile lui, Floarea, s-a cãsãtorit
cu Isaia Goldiº, preotul din Cermei, din care cãsãtorie s-a nãscut
profesorul Vasile Goldiº1.
Referitor la viaþa ºi activitatea pãrintelui Simion Cornea, printre puþinele documente din arhiva parohiei din Bãtania, s-a pãstrat unul, emis de conzistoriul diecezan român greco-oriental
arãdan, dupã terminarea studiilor, din anul 1891. Acest document este un testimoniu de calificaþiune, în care se specifica
urmãtoarele: „tînãrul Simion Cornea, nãscut în anul 1868 luna
decembrie ziua 22 în comunitatea Rãpsig comitatul Aradulului,
protopresbitaratul Borosiu Ineului dupã ce în anul produs de
adeverinþe ºcolastice mai nainte a absolvit în Boroºiu în anul 1888
opt clase gimnaziale depunînd ºi examenul de maturitate, apoi în
anii ºcolastici 1888/89, 1889/90, 1890/91 în institutul clerical
din Arad pe lîngã purtare lãudabilã, a petrecut cursul sistematizat clerical de trei ani ºi a absolvit cu spor bun prescrisele studii
teologice preparatoriale voind acuma a sã înainta la statul
preoþiei cu privire la §§ 13 121 ai statutului organic bisericesc,
iar ziua mai jos însemnatã, naintea subscrisei comisiei examinatoare s-a supus la examen riguros din ºtiinþile recente pentru
statul preoþesc ºi dupã erudiþiunea arãtatã în acelea a raporta
urmãtorii calculi de calificare, adecã: din limba românã bun,
ºtiinþele pedagogice bun, teologia dogmaticã lãudabil, istoria bisericeascã lãudabil, teologia moralã lãudabil, oratoriu bisericesc
bun, teologia pastoralã lãudabil, ºtiinþa Sf. Scripturi bun, dreptul
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canonic lãudabil, liturgia lãudabil, stilistica bisericiascã bun,
cîntãrile rituale bun, tipicul bisericesc suficient pe lîngã aceste se
aflã, cã are scrierea bunã, vorbeºte limba românã ºi maghiarã iar
în partea trupeascã e deplin, sãnãtos ºi fãrã defect organic. Pe
temeiul acestora, dacã numitul teolog absolut domn Cornea
considerîndu-se ºi pregãtirile lui ºtiinþifice de mai nainte ca unul
care pentru statul preoþeºti calificat cu aceste se declarã de apt
pentru aplicare la una din parohiile de clasa I întîi.
Arad în 27 decembrie 1891 Comisiunea examinatoare
conzistorialã. Preºedinte Ioan Meþianu episcop, Constatin
Gurbaºiu protopreºbiterul Butenilor, Vasile Beleºiu protopop,
Augustin Hamsea director seminarial, Iganatie Pap referent.” 2
Tot în arhiva parohiei din Bãtania s-a pãstrat un atestat scris de
protopopul Vasile Beleº, din care aflãm cã preotul Simion Cornea
din 1 ianuarie anul 1897 pînã la 1 ianuarie anul a 1905 a servit ca
ºi capelan, iar din 1905 pînã în 1906 ca paroh în parohia din
Bãtania, „în care rãstimp ( dupã 9 ani de preoþie) prin inteligenþa
ºi zelul lui, apoi prin cuvîntãrile pastorale þinute în sf. Bisericã ºi
la ocaziuni a desceptat simþul religios moral în popor ceea ce e
recunoscut din partea superioritãþii. În urma acestora, ca unul ce
a dezvoltat activitate lãudabilã ºi inteligentã se recomandã conºtiincios pentru a deveni preonorat la un post mai înalt în bisericã.
Arad, 31 iulie / august 1906.”3
În anul 1911, la vîrsta de 24 de ani, Simion Cornea s-a cãsãtorit
cu Ecaterina Iancu din localitatea Cintei din Judeþul Arad. Din
aceastã cãsãtorie s-au nãscut ºase copii: Geogiana 1894–1920,
Felicia 1896–1963, Lucian 1898–1962, Ana 1900–1969, Elvira
1903–1991, Eugenia 1905–2000.4
Localitatea Bãtania, comunitatea româneascã
pe la sfîrºitul secolului al XIX-lea
ºi în primele trei decenii ai secolului XX
Preotul Simion Cornea, în cele trei decenii ale secolului XX, pe
lîngã faptul cã a pãstorit comunitatea româneascã, a fost prezent
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la acþiunile oficiale din localitatea Bãtania, s-a încadrat în societatea oraºului.
În primele douã decenii ale secolului XX, la Bãtania s-au organizat, cu douã ocazii, în anul 1904 ºi 1911,5 conferinþe învãþãtoreºti
ale reuniunei învãþãtorilor români din despãrþãmîntul protopopesc Arad. La aceste conferinþe a luat parte ºi preotul Simion
Cornea. Referitor la cea din urmã, din anul 1911, în numãrul 12
al revistei „Reuninea învãþãtorilor” s-a consemnat cã, dupã conferinþã, învãþãtorii s-au prezentat la parohul locului, spre a-i
mulþumi pentru „frumoasa misã celebratã în sfînta bisericã ºi
pentru interesul arãtat în decursul conferinþei, la care a asistat de
la început pînã la sfîrºit.”
Din cercetãrile efectuate în ultimii ani a rezultat cã ,pînã în
anul 1926, preotul Simion Cornea a fost în spatele acþiunilor cu
caracter cultural românesc sau bisericesc. Trebuie sã subliniem,
cînd vorbim despre localitatea Bãtania, unde în prima perioadã a
dezvoltãrii localitãþii, sîrbii ºi românii au reprezentat majoritatea
populaþiei, cã, de pe la sfîrºitul secolului al XIX-lea, peste 50 %
din întreaga populaþie o alcãtuiau deja maghiarii. În urma convieþuirii – conform recensãmintelor – populaþia Bãtaniei a cunoscut o creºtere treptatã, pînã în anul 1920, cînd ajunge la 13.737
de persoane, din care români 1697, iar sîrbi 2461 de persoane.
Dupã 1920, populaþia româneascã ºi sîrbeascã din localitate a
început sã scadã radical. Situaþia dureazã pînã în anul 1941. În
paralel cu aceastã scãdere radicalã a populaþiei româneºti, creºte
numãrul populaþiei maghiare.6
Pe lîngã acest fapt, de pe la sfîrºitul secolului al XIX-lea, în
societatea comunei Bãtania încep sã aparã diferenþieri adînci ºi o
proletiarizare a maselor, a mai multor pãturi sociale. Aceastã
transformare este oglinditã ºi de miºcãrile agrare-socialiste, de la
sfîrºitul secolului, la care au luat parte ºi românii din localitate.
Datoritã miºcãrilor agrare-socialiste, din anul 1891, întrunirile
asociaþiilor, petrecerile cu caracter românesc, organizate de corul
plugarilor sau de tinerimea românã din Bãtania, au fost, de
fiecare datã, controlate de autoritãþi ºi, bineînþeles, au avut nevoie aprobare. La aceste acþiuni biserica ortodoxã de multe ori a
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pãrut absentã, ajutînd ºi sprijinind acþiunile culturale din spatele
lucrurilor.
Biserica Ortodoxã Românã din Bãtania, întreaga comunitate sa aflat întotdeauna în atenþia autoritãþilor, a fost controlatã ºi
supravegheatã continuu. Cãpitanul de poliþie al comunei Bãtania a avut sarcina de a aduna cele mai importante informaþii în
legãturã cu biserica din loc, precum: Cine e preotul? Dacã din
punct de vedere politic este de încredere, sau nu? Cîte suflete
pãstoreºte? Ce avere are preotul ºi biserica? º.a.m.d7. Probabil
acesta este motivul pentru care preotul Simion Cornea din
Bãtania apare mult mai puþin la acþiunile românilor, comparativ
cu preoþii ortodocºi din celelalte comunitãþi româneºti.
În timpul primului rãzboi mondial, în anul 1916, Simion Cornea
a înfiinþat „Fondul bisericesc pentru ajutorarea sãracilor români
din Bãtania”. Iatã ce scrie Simion Cornea în textul fundaþional: „
În decursul vieþii mele am ajuns sã numãr 47 de ani, dar mai ales
de cînd am primit taina preoþiei în al 24 -lea an am observat cã
dãruirile fãcute celor lipsiþi, sau chiar celor nelipsiþi, neavizaþi de
ele au farmecul de a produce mîngîiere, care este simburele
fericirei”... „Fondul acesta va purta numele Fondul sãracilor
români gr. orientali din Bãtania înfiinþat de preotul Simion Cornea
în ziua Pogorîrei Duhului Sfînt din anul 1916. Acest titlu se va
scrie ºi pe tetrapod spre a îndemna ºi pe parohieni la sporirea
fondului.”8
Românii din Ungaria dupã 1920
Situaþia românilor, în general, a devenit mult mai gravã, chiar
fãrã speranþã, dupã încheierea primului rãzboi mondial.
În 1920, dupã Trianon, pe teritoriul Ungariei au rãmas 19
comunitãþi ortodoxe române, fãrã nici o instituþie ierarhicã
bisericescã, care ar fi avut competenþa sã conducã aceste parohii
atunci, cînd a început perioada horthystã, total nefavorabilã
pentru minoritatea românã din Ungaria.
Pentru toate comunitãþile ortodoxe române, în total, au rãmas
patru preoþi: Simion Cornea la Bãtania, Vasile Beleº la Chitighaz,
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Petru Biberea la Giula, oraºul mic românesc ºi Ghenadie Bogoievici
la Budapesta. Cei trei preoþi din teritoriu, bineînþeles, nu au putut
sã se deplaseze decît ocazional la toate comunitãþile. Administrarea tuturor afacerilor bisericeºti, la toate parohiile, a fost imposibilã. În corespondenþa parohiilor s-au pãstrat mai multe scrisori,
în care mirenii sau simplii creºtini ºi-au exprimat dorinþa de a
primi un preot sau dascãl sau chiar un student teolog, care, dupã
terminarea studiilor, sã fie numit preot în comunitatea respectivã 9.
În anul 1920, protosinghelul Ghenadie Bogoievici, parohul
Budapestei, a fost desemnat de Consistoriul Ortodox Român din
Oradea drept conducãtorul duhovnicesc al parohiilor ortodoxe
române din Ungaria. Aceastã numire a fost întãritã mai tîrziu ºi
de episcopia Aradului. În paralel cu acesta, ºi guvernul maghiar
a creat un comisariat regal pentru afacerile românilor din Ungaria. Conducãtorul acestui comisariat a fost prelatul greco-catolic
comisarul Iosif Siegescu, care trebuia sã reprezinte interesele
românilor din Ungaria10. În primii ani, comisarul a încercat sã
rezolve unele probleme de micã amploare, dar în cele mai multe
cazuri rezolvarea definitivã a problemelor ivite, în legãturã cu
bisericile ortodoxe, cu ºcolile confesionale rãmase fãrã preot, fãrã
învãþãtori, fãrã manuale ºcolare, a fost amînatã sau numai în
aparenþã rezolvatã. Preoþii au fost aceia, care au observat marele
pericol, ce îi ameninþa, ºi anume pierderea credincioºilor ortodocºi, a bisericii, a ºcolilor confesionale, ceea ce ar fi echivalat cu
asimilarea. Datoritã nemulþumirilor faþã de biserica ortodoxã, a
pornit o asimilare voluntarã, cãreia i s-a adãugat, în mai multe
cazuri, asimilarea forþatã.
Dupã moartea preotului Petru Biberea, survenitã în anul 1922,
care a pãstorit cele douã parohii ortodoxe din Giula, oraºul mare
ºi oraºul mic românesc, în anul 1923, a fost ales ca preot tînãrul
Toma Ungureanu, iar în anul 1927 a fost numit în Giula ºi un al
doilea preot, în persoana tînãrului Dimitrie Sabãu. Parohia din
Oraºul mic românesc a fost vacantã din anul 1922 pînã în 1927,
cînd a sosit Petru Mîndruþãu, care a pãstorit comunitatea pînã în
anul 1959.
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Dupã 1920, cea mai mare problemã a preoþilor a fost pierderea
instituþiei ierarhice a bisericii ortodoxe. Singura soluþie era înfiinþarea unei organizaþii bisericeºti, care sã cuprindã toate comunitãþile bisericeºti ortodoxe române. În acest sens, Simion Cornea ia scris pãrintelui Dimitrie Sabãu despre marele pericol, care îi
ameninþa ºi anume despre pierderea credincioºilor: „Cu sectarii a
murit organizarea” sau „Þi-am scris o epistolã, în care am arãtat
unele primejdii sectare ce ne ameninþã rugîndu-te sã te pui în
coînþelegere cu colegii din vecini, ca sã staverim un program de
activitate. Am precizat parohia mai atacatã – Chitighazul, cãci
de acolo merg apostolii prin prejur.”11 sau „Despre dragostea
uniþilor din Mako – ce am precizat – vorbesc foile ca fapt împlinit.
Serviciul unguresc s-a þinut. Noi nu ne interesãm.” Într-o altã
scrisoare, Simion Cornea scria din nou: „Sectarii au apucat o
activitate mai temeinicã pentru stabilirea organizaþiei lor. Au
cerut de la pretura de aici ca sã le permitã permanent serviciu
divin, În adunãrile lor þin vorbiri - precum bine ºtim, contra
noastrã ºi a bisericii noastre.” 12
Lupta pentru organizarea bisericii într-o eparhie
Prima încercare de a înfiinþa o organizaþie bisericeascã pentru
comunitãþile bisericeºti ortodoxe române a fost la adunarea din
Bichiºciaba, din 11 octombrie 1927.13 La aceastã adunare, oratorul principal a fost Simion Cornea, care a descris trista situaþie a
bisericii. Dupã adunarea din Bichiºciaba, în data de 11 noiembrie, Simion Cornea, prin baronul Urban Peter, a informat guvernul maghiar despre hotãrîrile adunãrii din Bichiºciaba14. Au
cerut ca guvernul sã recunoascã cele 18 comunitãþi sub un
protoprezbiterat, cu conducerea unui conzistor eparhial. În anul
1928, tot Simion Cornea a fost preotul care le-a descris episcopului Roman Ciorogaru din Oradea ºi episcopului din Arad, Dr.
Grigorie Comºa, situaþia în care se afla biserica: „Biserica noastrã
ort. românã rãmasã în Ungaria de azi, de la anul 1920 este lipsitã
de organizaþia necesarã. În comunele lipsite de preoþi neconturbaþi
au apucat sã lucre sectarismul contra doctrinei bisericei noastre
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încît în cîteva sate abia au mai rãmas cîteva familii credincioase
bisericei ortodoxe.”15
Prin aceastã scrisoare, Simion Cornea oferea toate informaþiile,
începînd cu anul 1923, cînd preoþi au pornit pe calea organizãrii,
respectînd oficialitãþile existente. Scriea despre cum au cerut
ajutorul comisarului Dr. Iosif Siegescu, dar nu s-a întîmplat nimic; cum în anul 1926 au cerut ajutorul Sfîntului Sinod din Sibiu;
cum, în 11 octombrie 1927, au convocat la Bichiºciaba reprezentanþii celor 18 comune bisericeºti (preoþi, epitropi ºi preºedinþii
comintetelor parohiale) ºi cum au ales o comisie autorizatã sã
compunã un memoriu cãtre guvernul maghiar, ca acesta sã ia
cunoºtinþã cã, pe baza Statutului Organic, biserica doreºte sã-ºi
completeze forurile, care îi lipsesc; cum au cerut ca guvernul sã
recunoascã înfiinþarea celor 18 comunitãþi ort. române din Ungaria de azi sub un protoprezbiteriat cu un conzistor eparhial, ca
organ de control.
De asemenea, a prezentat propunerea fãcutã de preoþi, în
frunte cu Simion Cornea, cãtre cele douã episcopii din Arad ºi
Oradea: „Peste toate comunele gr. ort. române sistematizate din
Ungaria sub conducerea unui vicar, care sã conducã împreunã
cu conzistorul afacerile administrative din eparhie, iar cele spirituale sã le exerciteze episcopul de la Arad sau de la Oradea Mare,
pentru salarizarea celor douã instituþii (pentru protopop ºi
conzistor) cerem ajutor de stat”.
Scrisoarea preotului Simion Cornea continuã în felul urmãtor:
„Deoarece guvernul maghiar n-a fãcut nimic pînã azi (adicã
pînã la data de 5 noiembrie 1928), iar afacerile bisericeºti tot mai
tare se încurcã ca sã nu lãsãm bolnavul sã devinã muribund am
aflat de bine a convoca preoþimea la consfãtuire în colegiu preoþesc în 5 noiembrie anul curent am convenit a treia oarã la Ciaba
(adicã Bichiºciaba). Aici s-a luat rezoluþia urmãtoare: Sã cerem
încuviinþarea Veneratului conzistor din Arad sau Oradea Mare
de a permite unirea tuturor parohiilor ort. rom. rãmase aici în
Ungaria- într-un singur tract sã aparþinã în celea spirituale Veneratului Conzistor din Arad”.
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Simion Cornea împreunã cu ceilalþi preoþi vroiau sã facã organizarea bisericii într-un mod absolut legal, pe baza Statutului
Organic al bisericii ortodoxe. Din acest motiv a fost scrisã ºi
aceastã scrisoare informativã, cu toate detaliile, în care la urmã se
consemna: „În urmã s-a ivit mai multe nedumeriri la care cerem
lãmurire:
1) Avem noi drept sã ne constituim conform § 29 al Stat. Org.
La organizarea nostrã ne trebuie permisiunea de la vre-un venerat conzistor sau ba? Dacã nu, apoi cerem binecuvîntarea Arhiereascã peste lucrarea nostrã.
2) Permite Ven. Conzistor din Oradea întrunirea comunelor
foste bihorene la un protopopiat cu cele arãdane sub supremaþia
spiritualã a P. Sfântului episcop din Arad, – sau comunele de sub
zel Aradan sã revinã la Oradea?
3) Administrarea protopopeascã pe baza § 29 aliniatul XVII
din Statutul Org. denumeºte colegiul preoþesc (care e autorizat a
alege deputat la sinodul eparhial) sau sã-l aleagã sinodul eparhial?”
Simion Cornea a cerut lãmuriri în acest sens de la cei doi
episcopi. Scrisoare se încheia astfel: „Dupã ce vom primi rãspunsul binecuvîntat de la P. S, Voastre la acestea trei puncte de sus ne
vom întruni din nou. Despre decisul ce îl vom lua vom aviza
guvernul maghiar spre al lua la cunoºtinþã .”
Degeaba a fost informat ºi guvernul despre planurile organizãrii, fiindcã nu s-a rezolvat nimic. Dupã doi ani de zadarnicã
aºteptare preoþii au hotãrît convocarea unei noi ºedinþe a colegiului preoþilor ortodocºi români din Ungaria, care a avut loc la
data de 29 iulie 1929, tot la Bichiºciaba.16
Încã înaintea acestei conferinþe preotul Dimitrie Sabãu, într-o
scrisoare din 2 iulie 1929, îl înºtiinþa pe Simion Cornea despre
problema numirilor în posturile de învãþãtori: „învãþãtori români
cu diplome obþinute în România nu pot sã ocupe posturile din
Ungaria, numai dacã vor da un examen în Ungaria”. La sfîrºitul
scrisorii preotul îi solicitã lui Simion Cornea convocarea unei noi
adunãri: „Deci pãrinte vã rog dacã credeþi cã aþi putea convoca o
adunare cît mai grabnicã, fiindcã eu vãd aici în oraº ce se petrece
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zi de zi ºi starea noastrã din prezent nu multã aºteptare sufere.
Deci convocaþi ºedinþã cît mai curînd la Bichiºciaba.”
Pînã la ºedinþa convocatã, preotului Simion Cornea îi mai
soseºte încã o scrisoare , datatã 10 iulie 1929, în care se spunea :
„Ferma noastrã convingere este aceea cã a munci sistematic, ori a
desfãºura orice activitate administrativã pãstoralã ºi în afarã de
parohiile noastre ar fi ceva imposibil în lipsa unui conducãtor ºi
ºef îndrumãtor. S-ar produce o neînþelegere o dezbinare în
deterimentul întregei biserici ºi-n fine o anarhie dezastruoasã. Ca
sã putem trãi deci ºi pe mai departe ca bisericã ortodoxã românã
este neapãrat necesar sã ne organizãm în timpul cel mai scurt
posibil sub conducerea unui frate în Hristos dintre noi. Care ar fi
modul ºi felul organizãrii noi deocamdatã ne abþinem de la
aceasta, dîndu-vã d-voastrã întîietate competentã ca vîrstã, experienþã, rang ierarhic ºi poziþie socialã ºi rugîndu-vã în numele
ortodocºilor din Ungaria sã înþelegeþi strigarea noastrã ºi sã ne
daþi mînã de ajutor prin sfaturile ºi intervenþa personalã a Dvoastrã. Sprijiniþi cauza ºi scopul sfînt de a mîntui sufletele încredinþate nouã cari numai de la noi pot primi ºi pot aºtepta salvarea, ca în sfîrºit sã nu ni se aplice ºi nouã sentinþa dreaptã de la
oameni ºi de la D-zeu. Fixaþi-ne D-voastrã pãrerile ºi planul ref.
la organizarea bisericei noastre ºi ne avizaþi în timpul cel mai
scurt posibil ca sã poatã ajunge munca noastrã la þinta mult
doritã ºi cît de curînd la sfîrºit bun ºi folositor.” 17
Scrisoarea era semnatã de patru preoþi: Dimitrie Sabãu, preot
din Giula, Petru Miºcuþa din Bichiº, Petru Mândruþãu din Giula
Oraºul Mic romînesc ºi Toma Ungureanu din Giula. În sfîrºit,
Colegiul preoþilor ortotocºi din Ungaria s-a întrunit la Bichiºciaba
conform prevederilor din Statutul Og. S-a decis, conform § 40 din
Stat. Org., ca membrii eclesiastici ai sinodului protopopesc sã fie
fiecare preot a comunelor în care este preot instituit.
Preºedinte: Simion Cornea ºi opt preoþi:
Ghenadie Bogoevici din Budapesta
Toma Ungureanu din Giula
Dimitrie Sabãu din Giula
Gheorghe Buha din Cenadul Unguresc
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Ioan Ola din Micherechi
Petru Mândruþãu din Giula
Petru Miºcuþa din Bichiº
Ioan Borza din Chitighaz
ºi un membru suplementar: Gheorghe Botãu din Bichiºciaba18
Din corespondenþa preoþilor reiese clar cîte piedici au trebuit sã
învingã preoþii. Spre exemplu, ei se întruneau cu ocazia unei
înmormîntãri, fiindcã altfel trebuia convocatã o ºedinþã cu aprobare de la poliþie19. Preoþii tot timpul au fost urmãriþi de poliþie20.
Urmãtoarea ºedinþã a fost proiectatã sã se þinã pe data de 5
septembrie 1929, tot la Bichiºciaba, numai cã protosinghelul
Ghenadie Bogoievici, parohul Budapestei – care dupã cum am
amintit a fost numit de Conzistoriul Ortodox Român din Oradea
drept conducãtor duhovnicesc al parohiilor ortodoxe române din
Ungaria – în data de 30 august, l-a înºtiinþat ºi pe premierul
Ungariei, Bethlen Istvan.21 Pe lîngã aceasta Ghenadie Bogoievici a
luat legãtura ºi cu toate parohiile, rugîndu-le, sã nu trimitã delegaþi la conferinþa convocatã.22 În data de 2 septembrie 1929,
secretarul de stat Petri Pal, de la Ministerul de culte, a cerut
telegrafic prefecturilor judeþelor Arad ºi Bihor sã-i comunice
preotului Simion Cornea cã adunarea sinodului preoþesc este
ilegalã, contra statului ºi cã întrunirea, din punctul de vedere al
organizãrii, nu poate sã fie decît o întrunire privatã. În ziua
urmãtoare, la data de 3 septembrie,23 cei ºapte preoþi ortodocºi au
trimis o scrisoare ministrului cultelor, în care au prezentat situaþia bisericii de dupã 1920 ºi au argumentat cã ºedinþa sinodului
preoþesc nu este ilegalã, fiindcã au primit aprobare ºi de la poliþie
ºi cã guvernul a fost înºtiinþat despre situaþia existentã ºi despre
necesitatea organizãrii bisericii. Cei ºapte preoþi Simion Cornea,
Petru Miºcuþa, Dumitru Sabãu, Gheorghe Boteu, Toma
Ungureanu, Petru Mîndruþãu ºi Ioan Ola au cerut categoric ca
ministrul sã ia la cunoºtinþã despre organizarea bisericii, iar
pentru viitor sã trimitã aprobarea sinodului protopopesc. Pe data
de 5 septembrie ºedinþa sinodului protopopesc – care ar fi avut
menirea sã-ºi aleagã conducãtorul protopopiatului – s-a întrunit
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la Bichiºciaba, dar la faþa locului au luat cuvîntul doi reprezentanþi ai oraºului, care au comunicat celor prezenþi, cã aceastã
ºedinþã nu poate sã fie decît o întrunire privatã24. Cei prezenþi,
Simion Cornea din Bãtania, Petru Miscuþa din Bichiº, Gheorghe
Boteu din Bichiºciaba, Dimitrie Sabãu din Giula ºi încã trei mireni
din Micherechi, Bichiº ºi Bichiºciaba, au decis cã, în spatele
situaþiei create, se aflã protosingelul Ghenadie Bogoievici, care a
periclitat întrunirea sinodului. De altfel, în urma acþiunii sale,
poliþia din Sarkad i-a interzis preotului Ioan Ola din Micherechi
sã participe la adunarea sinodului.25
Cei care au fost de faþã la adunare au decis sã redacteze un
memoriu cãtre ministrul cultelor. În paralel cu acest memoriu
adunarea a decis cã hotãririle sinodului preoþesc sînt valabile.
Peste aproape o luna de zile, la 1 noiembrie 1929, Simion Cornea
a cerut ajutorul domnului Dr. Gheorghe Alexici – ministrul cultelor de mai tîrziu – care era preºedintele comitetului parohial
din Budapesta, ca, pe baza informaþiilor date, sã intervinã la
pãrintele Bogoievici, ca sã binevoiascã a lua cunoºtinþã de protocol ºi sã rãspundã în scris la cele ºapte întrebãri, între care a ºasea
întrebare era: „Care este interesul binepriceput al bisericei nostre
avizat de Pe Sa, cãci cu bîrfeli la guvern nu a servit ei strict
interesul bisericei noastre; chiar Pe Sa?.” 26
Scrisoarea se terminã cu: „Ne punem toatã increderea în Magnificenþa Voastrã cã o sã luaþi de la pãrintele Bogoievici rezoluþia
la cele 7 puncte sus expuse, pe care ne-o aþi promis cu toatã
solemnitatea. Ca nici o piedicã sã nu fie la convocarea sinodului
protopopesc aici alãtur lista membrilor aleºi la sinodul ordinar
protopopesc pe anul acesta. Sperãm cã Magnificenþa Voastrã ca
preºedinte a comitetului parohial din Budapesta prin cultura
superioarã de care dispuneþi o sã apreciaþi temeinic pericolele ce
urmeazã din trãgãnarea organizãrei bisericii noastre.”
La sfîrºit, Simion Cornea semna scrisoarea în numele colegiului
preoþesc. ªi din aceastã scrisoare reiese cã Simion Cornea, împreunã cu preoþii, ºi-au menþinut pãrerea cã întrunirea colegiului
preoþesc a fost legalã ºi cã hotãrîrile colegiului preoþesc sînt
valabile.
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Guvernul maghiar nu a mai putut amîna rezolvarea situaþiei
bisericii ortodoxe române. Secretarul de stat Petri Pal de la Ministerul de culte, la data de 14 februarie 1930, l-a înºtiinþat pe
Simoin Cornea, cã guvernul maghiar încearcã sã rezolve problemele credincioºilor români, în situaþia în care se aflã, dar sã aibã
rãbdare ca sã se creeze baza legalitãþii, cu drepturi autorizate27.
Guvernul cãuta rezolvarea modului de organizare pe diverse
cãi, dar nu a legalizat nimic.
La 29 februarie 1932, la Chitighaz, s-a întrunit adunarea
protopresbiteralã, ocazie cu care s-a declarat înfiinþarea Protopopiatului Ortodox Român din Ungaria28. Cu conducerea afacerilor acestui organ a fost ales, cu vot unanim, Simion Cornea,
dupã care s-a cerut din nou aprobarea. Însã nu peste mult, la 27
iunie 1932, la Giula, „în sala de învãþãmînt a ºcoalei confesionale
ortodoxe române din Giula oraº mare românesc s-a întrunit
ºedinþa comitetului protopopesc ort. rom. din Ungaria, convocatã de preotul Petru Miºcuþia, care a preluat arhiva protopopescã28.
Preotul Miºcuþia a adus la cunoºtinþã, în mod oficial, moartea
protopopului Simion Cornea, care a avut loc la 22 mai 1932,
rugînd membrii comitetului, ca în semn de recunoºtinþã ºi doliu,
sã se ridice un moment în picioare. Cu aceastã ocazie s-a hotãrît
convocarea ºedinþei sinodului protopopesc, în vederea alegerii
protopopului, fiindcã prin moartea lui Simion Cornea, scaunul
protopopesc a devenit vacant.
În aceastã perioadã, ºedinþele au fost þinute la Bichiºciaba,
Chitighaz, iar dupã 1932 locul de organizare a devenit oraºul
Giula. Cronologia evenimentelor aratã cã, în fruntea demersurilor de organizare a unei instituþii ierarhice bisericeºti, pentru
comunitãþile ortodoxe române din Ungaria, s-a aflat preotul
Simion Cornea din Bãtania, sprijinit de toþi preoþii din acea
perioadã a istoriei. Ultima perioadã a vieþii sale (cei cinci ani) a
fost plinã de neliniºte dupã cum scrie Dimitrie Sabãu în mai
multe scrisori: „ºtiu cã sînteþi neliniºtit” din cauzã cã actele
oficiale se pierd prin labirintul enigmelor29.
Simion Cornea, în ultimii cinci ani ai vieþii sale, a fost tot timpul
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îngrijorat din cauza problemelor legate de organizarea ierarhiei
bisericeºti, dar în acelaºi timp el a fost cel care i-a încurajat pe
ceilalþi. Iatã cum îi scria lui Gheorghe Alexici: „Noi credem în
destinul nostru al fiecãrui membru al bisericei care nu este de a ne
slãbi unul pe altul a ne descuraja la luptã, ce trebuie sã o desvoltãm
pentru menþinerea ortodoxiei noastre, ci a ne întãri reciproc
contra duºmanului comun.”30
Simion Cornea, sprijinit de toþi preoþii din acea perioadã, a
avut curajul sã lupte contra guvernului maghiar, în interesul
bisericii, pentru românii din Ungaria de multe ori periclitîndu-ºi
ºi viaþa. Sînt cunoscute ºi evenimentele de dupã 1932, cînd mulþi
preoþi au fost internaþi în lagãre de concentrare31.

NOTE
1. Vezi arborele genealogic întocmit de pãrintele Ioan Ciocan
din Bãtania. Colecþia Bisericii Ortodoxe Române.
2. Colecþia Bisericii Ortodoxe Române. Parohia Ortodoxã Românã din Bãtania. Acte diverse. Anul 1891.
3. Colecþia Bisericii Ortodoxe Române. Parohia Ortodoxã Românã din Bãtania. Acte diverse. Anul 1906.
4. Vezi arborele genealogic întocmit de pãrintele Ioan Ciocan
din Bãtania. Colecþia Bisericii Ortodoxe Române.
5. Colecþia Bisericii Ortodoxe Române. Parohia Ortodoxã Românã din Bãtania. Acte diverse. Anul 1904. ºi 1911.
6. Elena Csobai:In: Comuna Bãtania. Pagini istoricoculturale.Redactor resp. Maria Berenyi. Bp. 1995.p. 4–22.
7. Elena Csobai:In: Comuna Bãtania. Pagini istoricoculturale.Redactor resp. Maria Berenyi. Bp. 1995.p. 4–22.
8. Colecþia Bisericii Ortodoxe Române. Parohia Ortodoxã Românã din Bãtania. Acte diverse. Anul 1916.
9. Colecþia Bisericii Ortodoxe Române. Parohia Ortodoxã Românã din Bãtania. Acte diverse.
10. Colecþia Bisericii Ortodoxe Române. Parohia Ortodoxã Românã din Bãtania. Acte diverse. Anul 1920
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11. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
12. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
13. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
14. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
15. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
16. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
17. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
18. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
19. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
20. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
21. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
22. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
23. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
24. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
25. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
26. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
26. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
27. Colecþia Bisericii Ortodoxe
mânã din Bãtania. Acte diverse.
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28. Colecþia Bisericii Ortodoxe Române. Parohia Ortodoxã Românã din Bãtania. Acte diverse. Anul 1932.
29. Colecþia Bisericii Ortodoxe Române. Parohia Ortodoxã Românã din Bãtania. Acte diverse. Anul 1932.
30. Colecþia Bisericii Ortodoxe Române. Parohia Ortodoxã Românã din Bãtania. Acte diverse. Anul 1932.
31. Munkácsy Mihály Muzeum. Román Történeti Gyûjtemény
Szabó Demeter iratai. 1988.
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Elena Rodica Colta

Ioan I. Ardelean (1883–1949),
un prestigios urmaº al preotului
Iosif Ioan Ardelean din Chitighaz
Ioan I. Ardelean, unul din cei patru copii ai preotului ortodox
Iosif Ardelean din satul Chitighaz (azi localitate în Ungaria), a
fãcut parte din grupul optanþilor care, în 1920, au pãrãsit definitiv Ungaria, deciºi sã trãiascã în România ºi sã se punã în slujba
neamului românesc. S-a stabilit în comuna Micãlaca, azi cartier
al Aradului, ºi a funcþionat pânã la moarte ca preot la Parohia
Micãlaca Veche.
Cum timpul, care s-a scurs de la moartea sa, l-a transformat,
atât pentru micãlãceni cât ºi printre chitichãzeni într-un necunoscut, reconstituirea vieþii ºi activitãþii lui s-a dovedit dificilã.
Am fost obligaþi sã apelãm la o serie de surse indirecte (acte de
arhivã, însemnãri de pe carþi, interviuri), un prim punct de
plecare fiind Monografia parohiei Micãlaca Veche din 1956,1
redactatã de pr. Gheorghe Cãvãºdan, în care, în ºirul preoþilor, îl
gãsim menþionat ºi pe Ioan Ardelean.
Ioan Iosif Ardelean s-a nãscut la 4 ianuarie 1883 în Chitighaz,
într-o familie, care a dat 7 generaþii de preoþi ortodocºi2. Pãrinþi iau fost, cum se ºtie, preotul Iosif Ardelean ºi Maria, nãscutã
Iovãnescu. Au fost în total patru fraþi.3 ªcoala primarã a fãcut-o
în comuna natalã iar liceul la Szarvas. Examenul de maturitale la luat la Budapesta, dupã care s-a înscris la Institutul Teologic
din Arad. A terminat studiile în anul 1903 ºi s-a cãsãtorit cu
Elena Mihulin, fiica preotului Augustin Mihulin din Sebiº, cu
care a avut 3 copii, o fatã Felicia, nãscutã la 10 mai 1906 ºi
decedatã la 15 martie 1907; un bãiat, Lucian, nãscut la 29 iunie
1908 în comuna Ineu4 ºi un al doilea bãiat Ioan, nãscut în 26
noiembrie în 1913, la Chitighaz.5
La scurtã vreme dupã casãtorie, Ioan Ardelean a fost hirotoni-
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sit ºi numit preot în Ineu, însã, din motive pe care nu le cunoaºtem, nu a rãmas prea mult în aceastã localitate preferând sã se
întoarcã în satul natal, ºi sã serveascã ca preot la biserica ortodoxã de aici. Moartea mamei sale, survenitã în 14 aprilie 1937, la 57
de ani, îl gãseºte în Chitighaz.
În timpul primului rãzboi mondial, preotul Ioan Ardelean a
activat pe diferite fronturi, în calitate de preot confesor militar.
Întors de pe front, împreunã cu prietenul sãu, învãþãtorul
Traian Þabic din Chitighaz, se hotãrãsc sã participe la Marea
Adunare de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, însã la întoarcere au surpriza sã-ºi gãseascã familiile arestate6.
Poate cã ºi aceastã persecuþie a contribuit la decizia celor douã
familii, din anul 1920, când a fost trasatã definitiv frontiera
româno-maghiarã, de a se muta definitiv în România. Din familia Ardelean au venit în România ambii preoþi, atât tatãl Iosif
Ardelean, vãduv, cât ºi fiul, Ioan Ardelean, cu soþia ºi cei doi
copii. Potrivit informaþiilor primite de la cercetãtorii români din
Ungaria, preotul Iosif I. Ardelean a servit, pânã la moarte, la
biserica ortodoxã românã din Sâmbãteni, unde a ºi fost înmormântat.
Ioan Ardelean a fost numit preot capelan la Parohia Micãlaca
Veche iar Traian Þabic învãþãtor în Micãlaca Veche.7
Printre bunurile pe care preotul Ioan Ardelean l-a adus cu el în
România s-au aflat ºi o carte (Adunarea Cazaniilor, Viena, 1792)
– pe care a primit-o în dar de la unchiul sãu, Gerasim ªerb, asesor
referent consistorial în Arad, în 1918, pe când era paroh al
Chitighazului – ºi o icoanã împãrãteascã (Isus Pantocrator), care
a aparþinut iconostasului bisericii din Chitighaz8.
Aºa cum am arãtat deja, la început a funcþionat ca preot
capelan, pe lângã pãr. Iustin Dascãl, la Biserica „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Micãlaca Veche ºi ca preot confesor militar al
garnizoanei din cetatea Aradului.
Dupã moartea pãrintelui Iustin Dascãl a rãmas el preot paroh
în Micãlaca Veche pânã la sfârºitul vieþii.
Activitatea lui ca preot s-a manifestat în toate direcþiile.
Dupã cum noteazã pr. Gh. Cãvãºdan în monografia parohiei,
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„a fost un foarte bun pãstor de suflete, veºnic cu vorbã bunã ºi blândã,
oricând gata a da un sfat bun”.
A administrat cu multã pricepere averea parohiei ºi de numele
lui se leagã o mulþime de lucrãri înfãptuite în timpul pãstoririi
sale, în folosul bisericii ºi a micãlãcenilor.
Dintre acestea menþionãm, pentru început, construirea, în 1925,
dupã ce ajunge paroh, a Casei de culturalã a bisericii ortodoxe
române din Micãlaca Veche, edificiu de care românii din comunã
duceau lipsã. Pentru aceastã construcþia a fost destinat încã de la
început intravilanul bisericii din Str. Voinicilor.
Zidirea casei culturale a bisericii, a fost votatã de corporaþiunile
parohiale ºi aprobatã de forurile superioare la 14 iunie 1925.
Comitetul parohial a aprobat proiectul ºi devizul de cheltuieli
prezentat de arhitectul Ludovic Novac din Arad iar cu încheierea contractului s-a însãrcinat epitropia parohialã, prin epitropul Ioan Tuduran, împreunã cu pr. Ioan Ardelean, pr. Ioan
Marºeu, Huþu Savu, Stoian Vasile, Ioþa Pãnãdan, Costa Popovici,
Savu Pãcurar ºi Savu Mãrie, membri ai comitetului parohial, care
vor forma o comisie permanentã de control.
Construcþia a început în 15 iulie 1925 ºi a þinut 8 saptãmâni.
Casa de culturã a fost prevãzutã cu un antreu, o salã mare lungã
de 14 m ºi latã de 8 m, cu scenã, cu loc pentru orchestrã ºi cu
douã sãli de schimbare a hainelor, pentru cei ce urcau pe scenã.
În casa de culturã, aflatã sub administraþia bisericii s-au organizat, pânã în anul 1949, când a fost luatã de stat, concerte
religioase la marile sãrbãtori de peste an. Tot aici s-a þinut ºi jocul
duminical. Taxa de participare era încasatã de la tineri de un
chitor de la bisericã.
În 1930, tot la iniþiativa ºi sub directa coordonare a preotului
paroh Ioan Ardelean s-au fãcut reparaþii mari la exteriorul ºi în
interiorul bisericii.
Lucrãrile de zidãrie în exterior ºi interior, stropirea pereþilor cu
praf de piatrã, mãrirea spaþiului destinat corului, reparaþiile la
turn au fost executate de arhitectul A. Szabo din Arad, pentru
suma de 222.000 lei. La aceste reparaþii s-a mai adãugat introducerea luminii electrice în bisericã, care a costat 57.000 lei.
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Pictura muralã din interiorul bisericii – mai precis pictura de pe
boltã, Cina cea de tainã din altar, pictura din firida unde se fãcea
proscomidia – ºi curãþirea iconostasului ºi a icoanelor de la strane
ºi tronuri au fost executate de pictorul arãdean Iulian Toader,
pentru suma de 320.000 lei.
Talentul sãu organizator s-a împletit în mod fericit cu gustul
sãu artistic ºi cu anumite cunoºtinþe de picturã, care îl fac pe pr.
Ioan Ardelean sã picteze el însuºi icoanele prãznicare ale bisericii
ºi „Punerea în mormânt”, de la mormântul Domnului.
Odatã cu renovarea bisericii are loc ºi amenajarea curþii ºi
parcului din jurul bisericii. Lotul de teren parohial pe care fusese
ziditã biserica are o suprafaþã de 3795 m.p.
ªi de data acesta lucrãrile s-au fãcut dupã planul schiþat de
preotul Ioan Ardelean ºi sub directa lui supraveghere. Gardul din
faþã, din fier, aºezat pe un postament de beton, de 66 m, a fost
executat în 1927 de antreprenorul Francisc Eberlain, pentru suma
de 50.000 lei. Gardul dinspre strada Credinþei a fost construit pe
postament de cãrãmidã, în 1936, de cãtre antreprenorul Reisz
Petru, contra sumei de 35.000 lei. Curtea din jurul bisericii, de 8
m.p. a fost semãnatã cu iarbã, iar de la poartã pânã la intrarea în
bisericã a fost amenajatã o alee cimentatã.
Curtea bisericii era despãrþitã de parcul bisericii printr-un
gard de sârmã.
Sub îndrumarea preotului Ioan Ardelean aici au fost amenajate rondouri cu flori, au fost plantaþi trandafiri, mai mulþi brazi ºi
tot felul de pomi fructiferi: meri, peri, cireºi, caiºi, pruni.
Cât priveºte sporirea averii bisericii, pr. Ioan Ardelean a reuºit
sã câºtige pe seama acesteia douã intravilane, pe Calea Armatei
Roºii nr.214 ºi 216.
În sfârºit, în 1938 zideºte a doua casã parohialã, pe strada
Renaºterii la nr. 7. În urma demersurilor sale, biserica a primit,
din partea Municipiului Arad, pentru acestã construcþie, 20.000
de cãrãmizi ºi 2500 buc. þiglã. Planurile construcþiei au fost
realizate de arhitectul Szilagyi din Arad iar lucrãrile au fost
executate de maistrul zidar Lovitz Anton din Glogovãþ. Construcþia a început în 1938 ºi a fost terminatã în 1940. Ea cuprin-
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dea trei camere de locuit, din care una era utilizatã ca birou, un
antreu, o bucãtãrie, o cãmarã de alimente, o camerã de baie, un
coridor deschis ºi o pivniþã.
În biroul sãu din casa parohialã pr. Ioan Ardelean ºi-a petrecut
multe ceasuri notând vreme de 20 de ani – asemenea tatãlui sãu,
autorul monografiei comunei Chitighaz – o cronicã a evenimentelor mari ºi mici din viaþa bisericii ºi localitãþii. Lucrarea de 17
file, caligrafiatã frumos, se intituleazã „Cronica parohiei Micãlaca
Veche” 9.
În ea, a consemnat, de pildã, calamitãþile, care s-au abãtut
asupra Micãlãcii în 1923, 1927 ºi în 1932.
Aflãm astfel cã, în vara anului 1923, în timp ce turma de vaci a
micãlãcenilor pãºtea pe pãºunea de peste Mureº, un roi de insecte a nãvãlit asupra acesteia, provocând panicã printre animale.
Ciurda a luat-o la goanã cãtre Mureº, iar vacile s-au aruncat pur
ºi simplu în apã. Deoarece tocmai în acel timp pe Mureº trecea un
ºir de plute cu lemne, 18 vaci cu lapte, mai mulþi viþei ºi 6 boi au
nimerit sub plute ºi s-au înecat. S-a înecat jumãtate din ciurda de
vaci, iar faptul cã cealaltã jumãtate a scãpat se datoreazã ciurdarului care a sãrit în apã ºi a þinut de coarne taurul comunal,
oprind turma.
Patru ani mai târziu, preotul noteazã despre cãderea de
grindinã care s-a abãtut asupra comunei în data de 2 iulie 1927,
la orele 17,00, urmãtoarele: „Grindina a distrus întreaga recoltã de
grâu, porumb ºi alte semãnãturi, aºa fel cã n-a mai rãmas nici un firicel
de iarbã neatins. Dupã circa 10 minute de grozavã vijelie, hotarul
întreg a rãmas pustiu ºi urmele dezastrului se pierdeau în pârjolul
imens ce s-a întins peste lanurile de grâu dripite la pãmânt. Ferestrele
locuinþelor – dinspre apus – sparte, iar în interiorul locuinþelor tixit de
grindinã pânã la înãlþimea de un metru”.
Inundaþiile din primãvara anului 1932, sunt ºi ele descrise în
aceastã cronicã – jurnal aproape filmic: „Ghiaþa, care nicidecum nu
se mai putea strecura în mod normal, formase adevãraþi munþi în unele
locuri ale râului. Se prevedea cã inundaþia Mureºului va fi inevitabilã.
Într-adevãr, în ziua de 6 aprilie 1932 – cu toate eforturile autoritãþilor
administrative ºi ale armatei – la orele 17,00 apa Mureºului a trecut
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peste linia de cale feratã Arad-Timiºoara, în dosul cimitirului militar.
Ceea ce a urmat de-acum, nici cel mai destoinic cronicar nu va putea sã
punã pe hârtie în mod destul de fidel. Clipe de groazã. Pe când valurile
dãdeau nãvalã, urlând furios pe toate strãzile comunei, mulþimea
înspãimântatã îºi pierdea firea. Nimeni nu mai putea sã ajute nimic.
Plânsul copiilor, vaietul femeilor se amestecau cu zgomotul torentelor
de apã. Fiecare cãuta sã-ºi salveze întâi – dacã mai avea timp –
animalele ºi mobilierul. Pânã noaptea târziu nu s-a sfârºit evacuarea
comunei de tot ce era viu ºi ce se mai putea salva în grabã. La intervale
de 5-10 minute se auzea, în noaptea sinistrã, pârâitul caselor ce se
dãrâmau sub povara lor, ca sã disparã într-o clipitã în valurile apelor.
Unii, în disperarea lor, se urcau pe acoperiºurile caselor, ca mai apoi –
neavând nici o speranþã de scãpare – sã fie salvaþi cu bãrcile pionierilor
militari. În fine, pe la miezul nopþii, s-a dat alarma, prin sunetul
clopotelor ºi prin baterea tobei, ca toatã lumea sã fie scoasã din
comunã.10 În zorii zilei urmãtoare, Mureºul a strãbãtut ºi prin digul de
apãrare de la Vladimirescu (Glogovãþ), aºa cã în câteva ceasuri, pe la
orele 7,00 dimineaþa, apa a ajuns ca în unele locuri sã fie mai mare de
3–4 metri ºi din cele aproape 800 de case din comuna Micãlaca, n-au
mai rãmas decât vreo 20–30, care fiind zidite de cãrãmidã, nu s-au
surpat. Dezastrul a fost complet. Micãlaca a fost ºtearsã de pe faþa
pãmântului. Vestea dezastrului s-a rãspândit prin toate ziarele din
þarã, pânã în cele mai mari depãrtãri, producându-se o compãtimire
generalã pentru soarta tristã a sinistraþilor micãlãceni, rãmaºi fãrã nici
un fel de adãpost”.11
Nevoia sa de a transmite informaþii urmaºilor ºi obiºnuinþa de a
„lucra cu cãrþile”, îl determinã sã noteze o parte din evenimentele sau întâmplãrile pe care le considerã importante ºi pe filele
cãrþilor vechi din bisericã.
Astfel pe Adunarea Cazaniilor (Viena, 1793) cu care a venit în
România, noteazã, pe pagina de gardã, urmãtoarele: „Refugiat
din Chitighaz la a. 1920 în România am devenit paroh în Micãlaca,
unde aducând cu mine aceastã sf. carte-cu ocazia inundaþiei Mureºului
din 6 martie 1932 a fost deterioratã de curentul apelor nãvãlite în casa
parohialã. Preot Ioan Ardelean.”
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Pe Mineiul lunii august (Bucureºti,1910), reia însemnarea legatã de grindina din 27 iulie 1927, care s-a abãtut asupra Micãlãcii:
„În vara anului 1927, Iulie, în 2, dupã amiaz la 4 ceasuri, au venit o
furtunã cu piatrã de mãrimea nucilor ºi mai mare, care a nimicit
întreaga recoltã. Grâul era deja copt, dar toþi cam de lunia voiau sã
înceapã seceriºul, iar 2 Iulie a fost într-o zi de sâmbãtã. Grâul s-a fãcut
una cu pãmântul, sdrobindu-l de tot. Cucuruzul era tare frumos,
negru ºi cu frunza latã, l-au rupt cu desãvârºire încât nu mai era
nãdejde de ceva îndreptare. Fereºti sparte, case descoperite, caii rãsturnaserã cãruþele ºi fugeau în goanã nebunã. Au fost ceasuri de
groazã ºi fricã mare. Au suferit de grindina aceea ca la 20 de comune.
Hotarul comunei noastre, afarã de Þarinã ºi Bujac, cari au fost mai
puþin atinse, a fost totul distrus”.
Cele câteva fragmente de text vãdesc un oarecare talent scriitoricesc. O cercetare mai amãnunþitã a arhivei parohiale ºi a revuisticii vremii ar putea scoate la ivealã ºi alte scrieri ale preotului
Ioan Ardelean.
Revenind însã la activitatea desfãºuratã în slujba neamului
sãu, trebuie sã spunem ca Ioan Ardelean a lucrat cu aceeaºi
generozitate ºi în afara parohiei.
Vreme de 15 ani a activat ca ºi consilier eparhial, la secþia
economicã. Apoi a funcþionat ca ºi „conferenþiar” 12 la ªcoala de
meserii, unde ajunsese director prietenul sãu Traian Þabic, ºi la
Atelierele CFR.
A fost unul dintre membrii Consiliului comunal, alãturi de alþi
micãlãceni de vazã precum preotul Ioan Marºieu, învãþãtorii
Dimitrie Ciobotea ºi Iulian Barcu notarul comunei, Ioan Albici
etc., aprobând, printre altele, an de an, bugetul Micãlãcii.
Dar în acelaºi timp, încã din 1920, a fãcut parte, ca deputat,
din primul parlament al României întregite.
În perioada 1933–38 îl gãsim din nou deputat. Ca deputat, mai
ales în a doua legislaturã, s-a luptat pentru interesele micãlãcenilor
ºi ale arãdenilor în general.
Lui i se datoreazã demersurile de scutire a micãlãcenilor de
impozite cãtre oraºul Arad, dupã inundaþia din 1932. În calitate
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de parlamentar, s-a întâlnit în 1935 cu primul ministru Gheorghe
Tãtãrãscu ºi a discutat problema acordãrii unui sprijinului guvernamental sinistraþilor din Micãlaca13.
O contribuþie importantã a avut preotul Ioan Ardelean ºi în
obþinerea banilor de rãscumpãrare a pãºunilor expropriate de
CFR pentru a construit un triaj de cale feratã. Deoarece dupã
Marea Unire de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, Transilvania
s-a unit cu România iar infrastructura de cale feratã a intrat în
patrimoniul Statului Român, micãlãcenii m-au mai fost despãgubiþi pentru terenurile ce le-au fost luate. Dupã aproape 20 de ani
de procese, între micãlãceni ºi stat, în care preotul Ioan Ardelean
a fost de partea micãlãcenilor, în anul 1935, Ministerul Comunicaþiilor i-a despãgubit pe cei care au pierdut teren din pãºune.
Tot el s-a zbãtut ºi pentru obþinerea de ajutoare bãneºti, necesare construirii bisericii din Grãdiºte.
În sfârºit, nu i-a uitat nici pe ceilalþi românii refugiaþi în 1920
din Ungaria, intervenind pentru colonizarea celor din Giula ºi
Chitighaz pe moºia Utviniº ºi Iratoº.
Prin urmare ca preot ºi consilier comunal a ºtiut sã chiverniseascã ºi sã sporeascã bugetul bisericii ºi a comunei.
Ca parlamentar nu i-a uitat pe cei care l-au votat ºi a fost unul
dintre cei care s-au implicat în problemele micãlãcenilor dar ºi
arãdenilor ºi chiar a celor care, ca el, au ales în 1920 sã trãiascã în
þara de limbã.
Ca om, a trãit pentru familie. A pãstrat o viaþã prietenia cu
Traian Þabic. Fiul acestuia i-a fost medic de familie, îngrijindu-l
pânã la sfârºitul vieþii.
Ioan Ardelean s-a stins din viaþã în 18 martie 1949 ºi a fost
înmormântat în cimitirul din Micãlaca.
Moartea sa apare consemnatã, în cuvinte simple, pe un molitvenic din biblioteca parohiei: „Preotul Ioan Ardelean a rãposat la 18
martie 1949, în ziua de vineri noaptea.”
În felul acesta a dispãrut un mare om.
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NOTE
01. Pr. Gheorghe Cãvãºdan, Monografia istoricã a parohiei Arad Micãlaca
Veche, 1956, lucr.dactilo.
02. 6 din aceºti preoþi din familie au servit în Chitighaz: Florian Popovici
Ardelean, Michail Ardelean, Teodor Ardelean, Michail Ardelean, Iosif
Ioan Ardelean, Ioan Ardelean.
03. Nicolae, Ioan, Aurelia ºi Minerva.
04. Lucian a fãcut ºcoala primarã în localitatea Chitichaz, liceul la Oradea
ºi Arad ºi medicina la Gratz.
05. Ioan face ºcoala primarã în Micãlaca, liceul la Moise Nicoarã ºi Academia comercialã din Cluj. El a fost cel care a trãit cu mama sa în casa din
Micãlaca dupã moartea preotului Ioan Ardelean.
06. Inf. Rodica Þabic, nora învãþãtorului Traian Þabic.
07. Augustin Mureºan, Doru Sinaci, Rodica Colta, Felicia Oarcea, Micãlaca
Monografie, Arad, 2010, p. 132.
08. Elena Rodica Colta, Date ºi documente noi despre preotul Iosif Ioan Ardelean
din Chitighaz, Simpozion, Giula, 2004, p. 114–129.
09. Manuscrisul se pãstreazã în Arhiva parohiei ortodoxe române Micãlaca
Veche (A.B.O.R.M.V.)
10.Pãrintele Ardelean încã mai foloseºte termenul de „comunã”, deºi, de
doi ani, Micãlaca devenise suburbiu al Aradului.
11. A.B.O.R.M.V
13. Gheorghe Cãvãºdan, op.cit, p. 107–109.
14. *** Monografia oraºului Arad, Arad, 1999, p. 165.
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Gabriel Moisa

Consideraþii referitoare
la istoriografia românilor
din Ungaria în perioada 1920–2010
Începând cu anii 1918–1920 românii din Ungaria au intrat
într-o perioadã istoricã destul de complicatã. Dupã ce vreme
îndelungatã au fãcut parte dintr-un corp comun românesc deciziile Conferinþei de Pace de la Paris i-au aruncat în afara noului
stat român, ajungând într-un spaþiu „periferic” nu numai sub
aspect geografic ci ºi cultural, politic, bisericesc ºi economic. Deºi
cunoscuse de-a lungul timpului condiþia minoritarului în Transilvania, comunitatea româneascã rãmasã în Ungaria trianonicã a
trecut într-o nouã etapã. Ruperea de blocul românesc transilvãnean a condus la anularea drepturilor politice, confesionale ºi
culturale, iar cele economice au fost mult restrânse din motive
naturale prin anihilarea raporturilor cu oraºele ºi târgurile rãmase în România: Oradea, Salonta, Chiºineu Criº, Arad, de care
erau dependente. Acesta a fost impactul major ºi imediat dupã
trasarea graniþelor întrucât din spaþii „centrale” satele româneºti
din Ungaria deveneau „periferii” îndepãrtate de orice centru
economic. Dar dacã aceste aspecte au fost rezolvate în timp pe
mãsura integrãrii/asimilãrii populaþiei româneºti, comprimarea
celorlalte coordonate româneºti minoritare (culturale, politice,
confesionale) au grevat puternic asupra evoluþiei comunitãþii
româneºti din Ungaria ultimilor aproape 100 de ani.
Cercetarea istoricã a elitei minoritare româneºti din Ungaria a
semnalat unele dintre neajunsuri. Acest fapt nu a fost însã posibil
decât dupã cãderea comunismului ºi cu „mãsurã”. Totuºi, istoriografia românilor din Ungaria a abordat unele aspecte sensibile
ale prezenþei lor acolo precum: consecinþele Trianonului, începuturilor românilor din Ungaria trianonicã, asimilarea etnicã sau
condiþia cercetãtorului istoric român din Ungaria.
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1. Percepþia Trianonului în scrierile românilor din Ungaria
Istoriografia româneascã discutã despre Tratatul de la Trianon
din perspectiva unui act prin care s-a fãcut dreptate românilor
din fostul Imperiu Austro-Ungar care tindeau de multã vreme la
unirea cu România. Evenimentul în sine a consfinþit decizia
populaþiei româneºti din Transilvania, majoritarã din punct de
vedere numeric, exprimatã prin plebiscitul din 1 Decembrie 1918
de la Alba Iulia. În urma acestuia, cea mai mare parte a românilor din fosta Austro-Ungarie au intrat în componenþa statului
român. În afara graniþelor României au rãmas, însã, un numãr
de români, între care ºi cei din Ungaria. Pentru aceºtia Tratatul
de Pace de la Trianon are alte semnificaþii.
În Ungaria, înainte de 1990, cercetãtorii români au evitat sã
trateze subiectul, tocmai din cauza sensibilitãþii sale care putea
crea probleme celui care ar fi scris despre el. Dupã 1990, tema a
încetat sã mai fie tabu ºi o serie de autori au început sã abordeze
chestiunea Trianonului. În general, toate studiile cercetãtorilor
români din Ungaria consemneazã consecinþele lui pozitive pentru blocul românesc din Transilvania, semnalând în egalã mãsurã declinul comunitãþilor româneºti rãmase în afara graniþei stabilite în 1920. Ideea-forþã care strãbate scrierile lor este aceea cã
dupã 1920 românii din Ungaria au pornit pe drumul dispariþiei
lor ca etnie. Consideraþii mai blânde, de genul „populaþia românã
din Ungaria a trãit începând cu 1920 în condiþii nefavorabile pentru
pãstrarea identitãþii naþionale” se alãturã altora mai tranºante care
reclamã pur ºi simplu intensificarea unei politici programate de
asimilare forþatã a acestei comunitãþi, una începutã mult mai
devreme.
În opinia lui Gheorghe Petruºan, Trianonul a însemnat pentru
români „aceeaºi tragedie naþionalã ca ºi pentru unguri”1. Tocmai de
aceea, spune el, „nu ne putem pune în concordanþã cu idealul de
unire al majoritãþii românilor”2. Gheorghe Petruºan lanseazã ºi o
interesantã opinie legatã de românii rãmaºi în Ungaria potrivit
cãreia din punct de vedere social rãmânerea în graniþele noului
stat maghiar a însemnat un pas înainte. Cu alte cuvinte, românii
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rãmaºi în Ungaria au trãit mai bine decât cei din România Mare.
Mai mult, spune acesta, nivelul de trai ridicat i-a determinat pe
români sã se integreze paºnic (?) în societatea maghiarã, în schimbul satisfacerii unor mici exigenþe culturale din partea statului
maghiar3.
Acelaºi cercetãtor revine asupra acestor afirmaþii ºi, privind
retrospectiv, acceptã cã integrarea paºnicã a dat o loviturã iremediabilã românilor din Ungaria4. „Dificultãþile de azi ale românilor
din þara noastrã se explicã, în esenþã, prin acest amar eveniment de
cotiturã, care i-a izolat de comunitatea naþionalã românã...”5, spune
Gheorghe Petruºan.
Pentru Mihai Cozma, Trianonul înseamnã intrarea românilor
din Ungaria într-o epocã nouã. Surprinsã total dezorganizatã,
fãrã nici o structurã instituþionalã minoritarã, comunitatea româneascã a evoluat în condiþii dificile pentru ea ceea ce a condus
la situaþia în care se aflã astãzi, a unei comunitãþi pe cale de
dispariþie6. În Ungaria interbelicã n-au fost create nici mãcar
premisele unei organizãri a românilor, iar cele de dupã 1948 au
fost controlate de autoritãþile vremii, spune Mihai Cozma. Chiar
dacã dupã 1989 lucrurile pãreau sã se fi schimbat, românii
putându-se organiza în structuri voluntare, viaþa româneascã
din Ungaria a mai pãstrat încã elementele stilului înstrãinat de
dupã 19207.
Teodor Misaroº, fostul vicar episcopal al Vicariatului Ortodox
Român din Ungaria, analizând soarta parohiilor ortodoxe din
Ungaria dupã Trianon spunea cã acestea au ajuns în foarte scurt
timp într-o stare deplorabilã, „fãrã pãstori sufleteºti ºi fãrã învãþãtori”8. Rupþi de ortodoxia româneascã, spune acesta, comunitãþile au devenit din ce în ce mai vulnerabile în faþa cultelor
neoprotestante care au gãsit aici teren propice de desfãºurare.
Într-un studiu consacrat special Trianonului 9, Gheorghe
Petruºan face trimitere la permanentele dispute istoriografice
româno-maghiare pe marginea definirii momentului Trianon
1920. Acesta este de acord cã dacã „pentru unguri înseamnã
mutilarea Ungariei istorice întemeiate de regele Sf. ªtefan, pentru
români înseamnã îndeplinirea unui ideal naþional urmãrit de mult

Simpozion

127

timp”10. Vorbind în aceºti termeni, Gheorghe Petruºan emite ºi
puncte de vedere proprii legate de discuþia în care sunt implicate
cele douã istoriografii. În opinia sa, istoricii români nu sunt foarte
argumentaþi atunci când vorbesc despre reîntregirea patriei în
1918 „de parcã Ardealul ar fi aparþinut vreo datã unei formaþiuni
statale româneºti”11, uitând poate cã mãcar momentul Mihai Viteazul a realizat aºa ceva. Gheorghe Petruºan gândeºte momentul Trianon 1920 în termeni medievali, ai apartenenþei administrative la un stat sau la altul. Tratatul de pace de la Trianon
trebuie privit prin prisma epocii în care a fost realizat, una în care
popoarele ºi-au ales singure destinul. Poate Gheorghe Petruºan
ar fi putut sã explice de ce românii ardeleni au ales România,
dacã pânã atunci le fusese bine în structura administrativã numitã Ungaria sau Austro-Ungaria.
Dupã pãrerea lui Gheorghe Petruºan, Trianonul „a adus decizii
grave, neconfirmate numai parþial de istorie, ºi cu privire la apartenenþa unor teritorii geografice imense, bogãþii naturale, cãi comerciale,
piaþã de desfacere a mãrfurilor, cu privire la clauze ºi statute militare
etc”12. Ungaria a pierdut cel mai mult, este de pãrere Gheorghe
Petruºan, inclusiv pierderi materiale considerabile, mai ales în
favoarea României, dar ºi a altor state, însã „cum l-au gospodãrit,
cum au ºtiut sã profite de aceste bogãþii, este o altã problemã”13,
trimiterea la România ºi la incapacitatea de a putea valorifica
resursele naturale din Transilvania fiind extrem de strãvezie.
Concluziile studiului lui Gheorghe Petruºan acceptã caracterul
precar al principiilor care au stat la baza Tratatului de la Trianon,
acest fapt fiind evident încã de la început. De-a lungul timpului,
spune Gheorghe Petruºan, au existat mai multe încercãri de
revizuire a Trianonului (Pactul Ribbentrop-Molotov, Dictatele de
la Viena) însã de fiecare datã s-a revenit la situaþia din 1920.
Caracterul injust al Trianonului a fost dovedit, în opinia lui
Gheorghe Petruºan, în 1989 când „o datã cu prãbuºirea acestor
state (succesoare n.n G.M.), care nu au reuºit sã-ºi justifice viabilitatea, a fost spulberat ºi frumosul principiu al preºedintelui american
Wilson cu privire la dreptul de autodeterminare al popoarelor, precum
ºi idealul de a aduna în cadrul aceluiaºi stat toþi membrii aceleiaºi etnii,
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confirmînd gînditorii care preconizau, în loc de state naþionale, formaþiuni statale federative”14.
Puncte de vedere similare sunt expuse de Gheeorghe Petruºan
ºi cu alte ocazii, fiind în ton cu schimbarea discursului istoriografic
al acestuia petrecut la sfârºitul anilor ’9015 ºi unde este pusã din
nou sub semnul întrebãrii valabilitatea principiilor wilsoniene ºi a
graniþelor din Europa centralã.
2. Problema începuturilor românilor din Ungaria trianonicã
„Indiferent cã ne place sau nu, istoria românilor nu poate începe cu
anul 894 al erei noastre, nici cu încoronarea Sfîntului ªtefan al ungurilor”16. Fraza îi aparþine Mihaelei Bucin, fiind inseratã într-un
studiu referitor la necesitatea cercetãrii oneste a trecutului comunitãþii române din Ungaria.
În lipsa unor arheologi proveniþi din cadrul comunitãþii româneºti din Ungaria care sã urmãreascã problematica unei eventuale prezenþe a unor elemente daco-romane, romanice ºi româneºti
în arealul locuit azi de românii din Ungaria, majoritatea punctelor de vedere ale cercetãtorilor români de aici acceptã ideea
conform cãreia înaintaºii lor au fost „colonizaþi” în respectivele
teritorii începând cel mai devreme de la finele secolului al XVIlea, pentru ca în secolele XVIII-XIX sã fie întemeiate apoi cele mai
multe dintre comunitãþi. Cu toate acestea ei considerã cã românii
din Ungaria sunt „bãºtinaºi pe aceste locuri”17. Istoriografia româneascã are, în general, o pãrere diferitã, susþinând cã multe
izvoare istorice ºi descoperirile arheologice pomenesc despre prezenþa unor elemente daco-romane, romanice ºi mai apoi româneºti în zona Criºurilor încã dinainte de venirea ungurilor în
câmpia Panonicã18.
Autorii români din Ungaria, în lipsa unor cercetãri arheologice
dar ºi documentare mai vechi de secolul al XVIII-lea pornesc în
reconstituirea istoriei comunitãþii române abia cu acest secol.
Practic, documentele cele mai timpurii utilizate de cercetãtori
sunt create de parohiile ortodoxe româneºti. Ele nu sunt însã mai
vechi de secolul al XVIII-lea, conform spuselor acestora. Ca început al fiecãrei comunitãþi româneºti din Ungaria este considerat
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momentul în care documentele parohiale vorbesc despre constituirea parohiei. Exemple clasice din acest punct de vedere sunt
lucrãrile Elenei Csobai referitoare la românii din Bichiºciaba19,
Aletea 20, Ciorvaº 21, Giula 22, Vecherd 23, Cenadul Unguresc 24,
Bedeu, Micherechi25 ºi Bichiº26, dar ºi altele precum sintezele de
istorie a românilor din Ungaria: Gheorghe Petruºan, Emilia Martin ºi Mihai Cozma, Românii din Ungaria, Românii din Ungaria,
editor responsabil Ioan Ciotea, Elena Csobai, Istoricul românilor
din Ungaria de azi, care dezbat chestiuni legate de istoria comunitãþilor româneºti din Ungaria.
Elena Csobai îºi însuºeºte punctul de vedere conform cãruia cei
mai timpurii coloniºti români s-au aºezat la Giula ºi Bedeu ºi erau
de religie ortodoxã27. Aceleaºi puncte de vedere sunt îmbrãþiºate
ºi de Gheorghe Petruºan în partea istoricã semnatã de el din
Românii din Ungaria. Atât Elena Csobai cât ºi Gheorghe Petruºan
sunt adepþii colonizãrii în douã etape a românilor în pãrþile estice
ale Ungariei de astãzi. Prima etapã începe la sfârºitul secolului al
XVII-lea ºi dureazã un secol, iar cea de-a doua etapã începe,
spun aceºtia, la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi se întinde pânã
tocmai în preajma celui de-al doilea rãzboi mondial când, prin
„roirea” unei pãrþi a locuitorilor români în spaþii învecinate s-au
constituit Otlaca Pustã ºi Cserekert28. Este un punct de vedere
amplu îmbrãþiºat ºi de istoriografia maghiarã, aºa-numita origine
a coloniºtilor români fiind de asemenea un subiect controversat.
Cei mai mulþi autori preiau facil sintagma „trãim în Ungaria de
aproape 300 de ani”. Nimeni, practic, nu a reflectat asupra
acestui dat istoriografic. Profesorul Mihai Cozma a semnalat
aceastã stare de lucruri inertã referitoare la preluarea mecanicã a
acestei teorii29. Pentru el constatarea cu pricina este prea puþin
gânditã, pur ºi simplu falsã, rezultatul unei erori. În opinia lui
afirmaþia este învãluitã într-o negurã completã „cu atît mai deasã,
cu cît niciodatã nu se precizeazã cealaltã þarã, din care se considerã cã
ne-am fi mutat pe locurile de azi. Ar fi imposibil, deoarece – ne conving
datele istorice – tot Ungaria a fost þara din care am venit încoace”30.
Eroarea, în opinia lui Mihai Cozma, provine din interpretarea
greºitã a miºcãrilor de populaþie dinspre zona muntoasã a Criºanei
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spre zona Tisei, în condiþii istorice binecunoscute ºi precizate
deja, spaþiu în care se afla deja o populaþie româneascã. Aceastã
deplasare s-a produs, spune autorul, din Ungaria în Ungaria,
aºadar nici vorbã de migraþie dintr-un stat în altul. Astfel, spunea
acesta „pentru strãmoºii noºtri n-a însemnat o adevãratã integrare
într-un alt stat. Nu poate fi luat nicidecum în serios când este vorba
despre locurile noastre de provenienþã, dupã cum, de pildã, nici românul din Muntenia, fugit peste munþi, în Transilvania, nu s-a considerat
pe vremuri originar din Turcia, numai pentru cã Þara (lui) Româneascã era sub ocupaþie otomanã. Am fost ºi sîntem în toate privinþele
români din Ungaria”31. Mihai Cozma realizeazã aici o foarte
subtilã argumentaþie logicã a teoriei continuitãþii româneºti în
spaþiul transilvãnean.
Cu toate acestea, unii cercetãtori, fãcând trimitere la o serie
de descoperiri arheologice întâmplãtoare ºi informaþii documentare, sugereazã cã pe actualul teritoriu al Ungariei prezenþa
românilor poate fi documentatã deja în epoca arpadianã. Teodor
Misaroº bunãoarã, în teza lui de doctorat intitulatã Din istora
comunitãþilor bisericeºti ortodoxe române din Ungaria, apãrutã în
douã ediþii, 1990 ºi 2002, vorbeºte despre vestigiile unei biserici de
rit bizantin la Giula datând din anul 129532, trãgând concluzia cã
cei care au ridicat aceastã bisericã nu puteau fi decât români
ortodocºi. Acelaºi Teodor Misaroº prezenta date preluate din
conscripþia domeniului Giulei de la 1525 unde erau consemnate
mai multe familii româneºti33, în timp ce în momentul asediului
cetãþii Giula de cãtre otomani la 1566 la apãrarea ei au participat
ºi localnici români34. Informaþiile referitoare la români se înmulþesc în deceniile care au urmat, la 1651 fiind semnalat chiar ºi un
ierarh ortodox pe nume Sofronie care se intitula „mitropolitul
cetãþilor Lipova ºi Giula”35.
Volumul lui Teodor Misaroº oferã noi ºi noi informaþii, documentare mai ales, despre prezenþa mai timpurie a românilor în
actualul areal estic al Ungariei, conturând clar opinia potrivit
cãreia începând cu secolul al XV-lea, numãrul românilor a crescut considerabil prin colonizarea unui numãr important de români în zona Criºului Alb, unde s-au stabilit în mod definitiv36.
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Foarte interesant, Teodor Misaroº a adus în sprijinul sugestiilor
sale opinii ale unor istorici maghiari precum Hunfalvi Pál, care
susþinuse cã încã în 1404, satele Vitha, Keresztúr, Csernetfalva ºi
Zvalt-puszta au fost dãruite de regele Sigismund lui Bolya ºi fiilor
lui, populând aceste pãrþi pãrãsite cu români, care s-au stabilit pe
aceste meleaguri schimbând inclusiv numele unor localitãþi precum Keresztúr în Crîstor37.
Teodor Misaroº adusese aºadar dovezi inclusiv arheologice
ºi documentare care puteau sugera mãcar prezenþa românilor în
Ungaria de est mai devreme decât datele acceptate oficial de
istoriografia ungarã ºi avizate favorabil, volens-nolens, de cercetãtorii români. Poate tocmai din aceastã cauzã lucrarea nu a
putut vedea lumina tiparului pânã în 1990 când libertatea de
exprimare a creat aceastã posibilitate. ªi atunci, însã, cartea a fost
tipãritã exclusiv prin eforturile familiei fostului Vicar Episcopal
Teodor Misaroº.
Sfârºitul anilor ’90 ai secolului trecut au prilejuit noi discuþii
istoriografice pe marginea „descãlecatului Ungariei” cu ocazia
aniversãrii milecentenarului în Ungaria.
Chiar în primul numãr al Convieþuirii, regretatul Mihai Cozma
deschidea o interesantã parantezã referitoare la descãlecatul
Ungariei ºi „problema româneascã”38. Studiul pune probleme
mai degrabã decât sã le dezbatã întrucât Mihai Cozma nu face
altceva decât sã aºeze în oglindã istoriografia românã ºi cea
maghiarã în problema „Anonymus”, cunoscut fiind faptul cã
istoriografia maghiarã nu recunoaºte veridicitatea celor scrise de
notarul anonim vizavi de prezenþa românilor în Transilvania în
momentul descãlecatului ungar din 896, în acelaºi timp acceptând informaþiile referitoare la unguri. Oferind cititorului informaþiile din „Anonymus” referitoare la realitãþile din Criºana ºi
Transilvania ºi punctele de vedere antagonice ale celor douã
istoriografii, Mihai Cozma lasã pe cititor sã-ºi formuleze propriile
opinii, nu înainte de a itera faptul cã istoricii maghiari continuã
sã respingã categoric ideea cã ungurii ar fi întâlnit în momentul
„descãlecatului”, alãturi de slavi, bulgari, moravi, avari, ºi pe
români 39.
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Gheorghe Santãu, membru marcant al elitei intelectuale
româneºti din Ungaria postbelicã, iniþiazã la rândul sãu o discuþie pe marginea vechimii românilor în Criºana, inclusiv în estul
Ungariei, ºi a „descãlecatului” ungurilor40. Format la universitatea
clujeanã în anii ’40, Gheorghe Santãu este tranºant în aprecierile
sale legate de prezenþa românilor în Criºana. Pornind de la datele
oferite de cronicile medievale timpurii, acesta considerã cã în
momentul sosirii ungurilor românii locuiau aici alãturi de triburi
slave. Alãturi de informaþiile din operele cronicarilor, în susþinerea punctelor sale de vedere, Gheorghe Santãu recurge ºi la
toponimie41. El semnaleazã inclusiv faptul cã o serie de istorici
maghiari au afirmat cã românii se gãseau în pãrþile Ungariei
estice de astãzi în momentul venirii ungurilor. Spre deosebire de
ceilalþi cercetãtori români din Ungaria, Gheorghe Santãu considerã cã ºi dupã cucerirea Ungariei de cãtre Imperiul Otoman,
românii au continuat sã trãiascã în câmpia Tisei, acest fapt fiind
confirmat de conscrierile ºi însemnãrile referitoare la satele din
partea esticã a Ungariei42. Un punct de vedere original are Gheorghe Santãu ºi referitor la presupusele colonizãri masive de români începând cu secolul al XVIII-lea în pãrþile estice ale Ungariei de astãzi. El considerã cã aceste colonizãri nu au fost masive ºi
s-au realizat cu totul întâmplãtor, spre deosebire de Banat unde
acest fenomen a fost realizat sub atentul control al statului. Mai
mult, el considerã cã atunci întreg ºesul cuprins între Mureº,
Criºuri ºi Someº era populat majoritar cu români ºi numai înspre
Tisa apãreau comunitãþi maghiare reduse numeric43. Faptul cã
dupã douã secole acest spaþiu este predominant maghiar, iar
românii sunt reduºi la doar câteva comunitãþi rãzleþe, se datoreazã unei politici maghiare de deznaþionalizare a românilor ºi de
colonizare sistematicã a ungurilor în intervalul 1800-191044.
În concluzie se poate spune cã majoritatea cercetãtorilor
români din Ungaria, în lipsa unor investigaþii arheologice ºi
documentare sistematice, considerã începuturile comunitãþilor
româneºti din Ungaria de astãzi undeva în secolul al XVIII-lea.
Fãrã a lua în considerare cã acesta este ºi punctul de vedere
dominant în istoriografia maghiarã, trebuie spus cã argumentele
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oferite de cercetãtorii români din Ungaria, cum cã nu existã
dovezi mai vechi, nici arheologice ºi nici documentare, þin de
logica ºi instrumentarul istoricului care nu se poate pronunþa în
favoarea unei opinii sau alta în lipsa argumentelor. Chiar ei
recunosc acest lucru ºi susþin necesitatea unor cercetãri în direcþiile menþionate care ar putea aduce argumente în favoarea ideii
prezenþei românilor înainte de sosirea ungurilor. Problema este
cã acest lucru este puþin probabil sã se întâmple deoarece nu
existã nici un român din Ungaria care sã efectueze asemenea
cercetãri. Nici o instituþie de culturã sau de învãþãmânt din
Ungaria nu are angajat nici un etnic român care sã face aceste
demersuri ºtiinþifice, iar dacã acesta s-ar forma într-o universitate
din România ar rãmâne fãrã opþiune de angajare. Doleanþele
exprimate de-a lungul timpului de conducerea Institutului de
Cercetare al Românilor din Ungaria de a fi bugetate 5–6 posturi de
cercetãtori români care sã investigheze aspecte ale istoriei acestei
comunitãþi au fost sortite eºecului. Practic, în acest fel orice
încercare a unui tânãr român doritor a se forma ca istoric într-o
universitate din România, pentru ca ulterior sã se întoarcã sã
cerceteze istoria etniei din care face parte, este sortitã eºecului.
Potenþialii tineri care s-ar forma ca istorici în Ungaria ar fi ºi chiar
sunt tributari dominantelor istoriografiei maghiare în ceea ce
priveºte comunitatea româneascã din Ungaria. Punctele de vedere exprimate de Gheorghe Santãu ºi Teodor Misaroº aparþin unor
cercetãtori formaþi în România, primul la Cluj, iar cel de-al doilea
la Bucureºti.
Opiniile curajoase exprimate de Gheorghe Santãu ºi Teodor
Misaroº au vãzut lumina tiparului în condiþii specifice. Teodor
Misaroº era trecut în nefiinþã când i-a fost publicatã opera, înainte de 1989 acest lucru fiind imposibil, iar Gheorghe Santãu era
pensionar deja în momentul apariþiei studiului, ieºit practic de
sub orice fel de presiune, de sub „lectoratul istoricilor maghiari”45,
deci fãrã a-ºi periclita cariera profesionalã sau, în cel mai bun caz
„a fi tolerat, dar totodatã, marginalizat” 46.
Pânã când aceste deziderate nu vor fi realizate, comunitatea
româneascã din Ungaria are stabilite începuturile cel mai devre-
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me la sfârºitul secolului al XVII-lea ºi începutul secolului al XVIIIlea. Rãmâne însã întrebarea dacã în viitor va mai avea cine sã
studieze începuturile, ºi mai ales ale cui începuturi.
3. Despre asimilarea etnicã
„În satul meu, Chitighaz, cîþiva români au fost nevoiþi sã-ºi maghiarizeze numele românesc pentru a putea cumpãra pãmînt. Aceasta s-a
întîmplat prin anii 1930-1940. Li s-a pus condiþia din partea unor
autoritãþi, prin reprezentanþii acestora, cã transcrierea terenurilor
agricole pe numele lor numai atunci se va putea face, dacã îºi maghiarizeazã numele. Astfel, numele românesc Sãlãjan (care dealtfel silit se
scria Szelezsán) silit, s-a schimbat în Szépfalusi, Sziklás, Honfi; cel de
Frãtean (care se scria Fretyán) a devenit Fenyvesi. În alte cazuri
ungurizarea numelor româneºti s-a datorat obþinerii unor funcþii cu
platã lunarã, deci era determinatã de posibilitatea unei existenþe materiale sigure bunãoarã un servici la calea feratã, sau un post de administrator la primãria satului ºi aºa mai departe.
Am gãsit un caz asemãnãtor ºi la Micherechi. Un român, cu
numele Roºu, era cantonier, adicã îngrijitor de drumuri
(útkaparó), cu nu prea mare platã. Odatã i s-a propus sã-ºi
maghiarizeze numele, ceea ce lui i-a cauzat nedumerire. Dar,
cînd i s-a fãcut aluzie cã ºi-ar putea pierde postul dacã nu are
nume unguresc, ce sã facã bietul om, ca sã nu-ºi piardã pîinea de
toate zilele pentru familia sa, a preluat numele de Réthelyi. În
secolul al XX-lea, într-o þarã europeanã, un cantonier sã nu-ºi
poatã pãstra locul de muncã, fiindcã nu are nume unguresc, e
ceva de necrezut, dar adevãrat
Atît în cazul chitighãzenilor, cît ºi al micherechenilor, omul nu se
poate gîndi la altceva, decît la faptul cã statul maghiar a încercat sã
demonstreze, cã în aceastã þarã nu sînt mulþi cetãþeni de naþionalitate,
cã acest stat este omogen. Deºi în realitate nu este aºa”47.
Cuvintele aparþin lui Gheorghe Santãu, cel care la finele anilor
’90 luase o atitudine fãþiºã împotriva descreºterii continue a
comunitãþii româneºti din Ungaria. Poziþia sa consecventã se
baza pe numeroase date adunate de-a lungul deceniilor, care lau adus în faþa unor concluzii dureroase pentru românii din
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Ungaria.
Cea mai mare parte a elitei româneºti din Ungaria subscrie
acestui punct de vedere. Nu mai insistãm asupra acestora deoarece am mai fãcut-o deja în contextul descrierii revuisticii de
specialitate. Totuºi, nu toate opiniile au fost exprimate la fel de
tranºant. Absolut toate conþin însã în ele trimiteri mai mult sau
mai puþin directe la aceastã realitate. Fie cã sunt puse în paginã
date statistice lãsând pe cititor sã tragã concluziile, fie cã sunt
spuse direct, asimilarea comunitãþii româneºti din Ungaria este o
realitate.
Înainte de 1990 despre asimilare ºi implicit despre scãderea
numãrului comunitãþii nu se putea vorbi în scrierile românilor
din Ungaria. În ultimele douã decenii însã, tot mai mulþi discutã
deschis ºi direct pe marginea acestei chestiuni. Multe din observaþiile critice sunt opera aceloraºi personalitãþi ieºite din „sistem”
(prin pensionare în primul rând). Gãsim însã ºi puncte de vedere
exprimate de cercetãtori activi, în primul rând de la Catedra de
limba ºi literatura românã a Universitãþii din Seghedin. Numele
cel mai angajat în aceastã atitudine este cel al profesorului Mihai
Cozma, secondat de mai tânãra Mihaela Bucin. Nu acelaºi lucru
îl putem spune despre Gheorghe Petruºan, cel care în anii ’90 ai
secolului trecut se angajase în punctarea unor realitãþi existente
în acest sens, dar care începând cu sfârºitul aceluiaºi deceniu a
renunþat la a mai fi atât de consecvent. Aceastã schimbare de
atitudine s-a produs, cel puþin aºa se observã din scris, dupã
publicarea Schiþei de istorie a românilor din Ungaria48, în revista
Simpozion din 1997, unde amenda dur implicit realitatea asimilãrii comunitãþii româneºti. Surprinzãtor însã, trei ani mai târziu
susþine cã românii din Ungaria „au avut totdeauna conºtiinþã patrioticã maghiarã, conºtiinþã de hungarus, n-au luat parte la formarea
naþiunii române, de aceea nu ºi-au conºtientizat apartenenþa naþionalã…” 49 .
Aproape toate studiile ºi cãrþile referitoare la istoria comunitãþii româneºti din Ungaria în secolele XIX ºi XX vorbesc implicit
despre acest fenomen chiar dacã nu pronunþã explicit sintagma
de asimilare etnicã. Fie cã vorbesc despre scãderea populaþiei
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româneºti de-a lungul timpului, accentuând faptul cã aceastã
realitate este extrem de vizibilã între recensãmântul ungar din
1990 ºi cel din 2001, interval în care populaþia româneascã a
scãzut cu 25 %, o descreºtere fãrã precedent în istorie, fie cã oferã
doar date statistice în care se feresc sã reclame deschis existenþa
fenomenului, ideea este conþinutã în majoritatea lucrãrilor elitei
româneºti din Ungaria.
Cei mai mulþi considerã cã pierderea identitãþii naþionale de
cãtre românii din Ungaria s-a datorat contextului istoric în care
au trãit aceºtia ºi s-a realizat în mai multe etape. Paradoxal, în
ciuda unei politici sistematice de maghiarizare a naþionalitãþilor
din Ungaria, mai ales în perioada dualistã, pânã în 1918 procesul
de asimilare etnicã a românilor a întâmpinat o rezistenþã considerabilã ºi a avut doar un succes limitat. Cauza principalã,
considerã Mihai Cozma, a fost aceea cã românii care trãiau în
arealul Ungariei de azi fãceau parte dintr-un bloc unitar românesc care îi proteja de pierderea identitãþii, mai ales prin intermediul ortodoxiei50. La aceasta se adaugã faptul cã Partidul Naþional Român din Transilvania ºi Ungaria era în egalã mãsurã atent
la toþi românii din Ungaria. Ba chiar unul dintre liderii acestei
formaþiuni politice, Aurel Suciu, era originar din Chitighaz.
Problemele serioase au apãrut dupã 1918-1920 când minoritatea românã din Ungaria a rãmas izolatã de blocul naþional dupã
trasarea graniþelor51. Rãmasã fãrã elitã ºi supusã unei politici
asimilaþioniste din ce în ce mai agresive comunitatea românã s-a
topit în cadrul majoritãþii maghiare. Presiunile în acest sens erau
serioase. Mihai Cozma considera cã dupã 1918, „timp de 25 de
ani, minoritãþile din aceastã þarã au suferit în multe forme concrete din
cauza atitudinii ostile a politicii ºi administraþiei, ca reacþie de rãzbunare pentru vina comisã de þãrile vecine împotriva Ungariei, furîndui acesteia Ardealul, Þinuturile de Sus ºi alte teritorii”52. Aceste presiuni, spune Mihai Cozma, erau însoþite ºi de tentative mai mult
sau mai puþin paºnice de maghiarizare: „în aceste decenii interbelice se putea întîmpla ca cetãþeanul de etnie nemaghiarã sã ajungã pe
lista celor avantajaþi de stat prin primirea unui lot de pãmînt sau de
casã, care numai dacã îºi maghiariza numele (de ex. din Flueraº >
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ªipoº), ori se ajungea la situaþia care, din cauza originii sale etnice, nu
era angajat într-un serviciu cu salariu de stat”53.
Faza de izolare a românilor din Ungaria a fost urmatã de cea
de integrare, care corespunde în opinia lui Mihai Cozma, ultimilor aproximativ 50 de ani, „marcaþi de integrarea masivã în societatea maghiarã mai largã”54, cu toate cã aparent Ungaria asigura
tuturor minoritarilor largi drepturi. Situaþia pare contradictorie,
spune acelaºi Mihai Cozma, întrucât tocmai acum, în anii ’70’80–’90 ai secolului al XX-lea, ritmul asimilãrii românilor s-a
intensificat.
În opinia lui Mihai Cozma, fenomenul asimilãrii continuã ºi în
prezent, la aceasta contribuind din plin înºiºi liderii reprezentanþei oficiale a românilor din Ungaria (Autoguvernarea pe Þarã a
Românilor din Ungaria). Pe lângã faptul cã sistemul de organizare, prin aºa numitele „autoguvernãri”, este unul total nepotrivit
pentru minoritatea românã, spune profesorul Mihai Cozma, „azi,
românii din Ungaria alcãtuiesc o microsocietate plinã de încordãri
dezbinatoare, lipsitã mai ales de solidaritatea cuvenitã între instituþii
ºi indivizi, fapt care îi determinã pe mulþi români sã se retragã din
colectivul de care ar trebui sã aparþinã activ. Acest fapt contribuie
puternic la asimilarea în rîndurile ungurimii. Aici trebuie cãutatã,
între altele, ºi neputinþa românilor din Ungaria de a colabora efectiv ºi
eficient cu România...”55
Puncte de vedere similare sunt exprimate tranºant ºi de alþi
reprezentanþi ai elitei intelectuale româneºti din Ungaria. Analizând chestiunea, Mihaela Bucin, profesor la Catedra de limba ºi
literatura românã din cadrul Universitãþii din Seghedin, vorbeºte
în prezent despre o dilemã a conºtiinþei cetãþeneºti a românilor
din þara vecinã, în condiþiile unui continuu balans între douã
culturi majore, românã ºi maghiarã. „Românii din Ungaria sunt în
majoritate covîrºitoare bilingvi, un bilingvism inegal, în care balanþa
se înclinã spre limba maghiarã; limba românã pe care o folosesc are o
formã arhaicã ºi dialectalã, cu o inteligibilitate dificilã din cauza
abundenþei împrumuturilor ungureºti”56, apreciazã aceasta. La începutul mileniului al III-lea s-a ajuns foarte departe cu procesul
de asimilare etnicã a românilor, vorbindu-se chiar de o dublã
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identitate a românilor, dar care nu se împarte în mod egal între
calitatea de român ºi cea de maghiar.
Mihaela Bucin apreciazã cã, date fiind condiþiile, românul din
Ungaria „a adoptat soluþia proximã, avantajoasã ºi recomandabilã:
limba ºi cultura maghiarã”57, datoritã faptului cã þara mamã nu
are nici un argument superior þãrii în care trãiesc. Condiþionãrile
fiind numeroase, românii din Ungaria continuã sã aleagã soluþia
„avantajoasã ºi recomandabilã” pentru ei: integrarea în peisajul
maghiar pânã la contopire, adicã asimilare.
4. Condiþia cercetãtorului istoric român din Ungaria
„Pentru noi va fi dificil sã publicãm o istorie obiectivã despre
comunitatea noastrã dacã avem în vedere opiniile istoricilor unguri
(...) trebuie sã scrii ºi în limba maghiarã ºi, în caz cã vrei sã publici în
revistele de prestigiu sau sã scoþi vreo carte la editurã maghiarã, vei fi
aproape sigur „lectorat” de istoricii maghiari, punîndu-te într-o situaþie profesionalã ºi moralã penibilã. În caz cã ocoleºti istoricii ºi organele
sau editurile maghiare, îþi periclitezi cariera profesionalã, în cel mai
bun caz eºti tolerat, dar totodatã, marginalizat”58, spunea profesorul
universitar Gheorghe Petruºan din Seghedin într-un articol publicat în revista Simpozion în anul 1997. Este o concluzie la care
autorul a ajuns în urma unor eforturi susþinute ale sale în direcþia
realizãrii unei lucrãri de sintezã referitoare la istoria comunitãþii
româneºti din Ungaria, aserþiuni negate întrucâtva câþiva ani
mai târziu când exprimã sentimente mult îndulcite faþã de lectorii
maghiari.
În primul rând trebuie spus cã românii din Ungaria nu beneficiazã de un învãþãmânt istoric în limba românã care sã producã
cercetãtori cu diplomã de istoric. În 1999, Mihaela Bucin, profesor în cadrul Catedrei de limba si literatura românã din cadrul
Universitãþii din Seghedin (fostã Catedra de limba ºi literatura
românã a Institutului Pedagogic “Juhász Gyula”) se exprima
tranºant în acest sens. „Învãþãmîntul minoritãþilor din Ungaria nu
permite formarea instituþionalizatã a profesorilor de istorie…”59, spunea aceasta. Aceasta nu înseamnã, aºa cum am vãzut deja cã
istoria comunitãþii nu este cercetatã, mai ales dupã 1990, de cãtre
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profesioniºti veniþi dinspre disciplinele filologice, muzeografie
sau presã.
Aceastã realitate greveazã însã asupra cunoaºterii istorice a
trecutului comunitãþii româneºti din Ungaria. Lipsa unor arheologi români face bunãoarã imposibilã cercetarea unor urme materiale care eventual ar putea fi de facturã romanicã ºi româneascã, arheologii maghiari fiind, aproape firesc am spune, total
dezinteresaþi de acest aspect. Din cunoºtinþele noastre, în Ungaria nu existã nici un arheolog de origine etnicã românã angajat în
vreo instituþie publicã ungarã care sã aibã între obiective cercetãri arheologice în arealele comunitãþilor româneºti. Mai mult,
unii cercetãtori români sugereazã cã nici nu e practic a avea
preocupãri legate de antichitate sau despre daci ºi romani ca
elemente principale ale etnogenezei româneºti întrucât menþionarea dacilor ºi romanilor în acest context provoacã în Ungaria ºi
astãzi o fobie acutã, provenitã în primul rând din „ignorarea din
partea maghiarilor a acelei perioade istorice cînd în aceastã parte a
lumii trãiau tracii ºi dacii”60.
Aceeaºi realitate este prezentã ºi în privinþa celorlalte epoci
istorice. Singurii cercetãtori aparþinând comunitãþii române din
Ungaria, care îºi exercitã preocupãrile din cadrul instituþiilor în
care sunt angajaþi, sunt în sfera etnografiei ºi folclorului. Este
vorba despre Emilia Martin ºi Elena Csobai. Exprimarea lor publicisticã în zona istoriei comunitãþii se face în afara sistemului de
stat, în cadrul unor instituþii culturale româneºti, în special prin
Institutul de Cercetãri al Românilor din Ungaria.
Nu acelaºi lucru se poate spune însã despre minoritatea maghiarã din România (Transilvania) unde aproape fiecare instituþie culturalã (muzee, Direcþii Judeþene pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniu Cultural Naþional, etc.) sau ºcolarã (universitãþi) numãrã printre angajaþi cercetãtori ºi cadre didactice care studiazã
sistematic istoria maghiarilor din România începând cu sosirea
ungurilor în Panonia.
În Ungaria, nu existã, de asemenea, specialiºti români preocupaþi de istoria primului mileniu.
În aceste condiþii nici nu este de mirare cã aproape toate
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lucrãrile consacrate istoriei românilor din Ungaria scrise de elita
minoritarã încep cu secolul al XVIII-lea. Pe de o parte este reperul
acceptat din acel moment istoriografia maghiarã, iar pe de alta
de acolo pot fi gãsite date istorice, mai ales cele din sfera bisericeascã ortodoxã. Unii dintre autori sunt de acord cã aceste date
referitoare la începuturile comunitãþii româneºti în acest areal
sunt incomplete ºi greºite. Soluþia de rezolvare a problemei este
oferitã de Elena Csobai care considerã cã pentru a depãºi „aceste
date eronate, trebuie sã ne cercetãm istoria pe baza materialului arhivistic, fiindcã numai cu ajutorul cercetãrii vom gãsi amprentele necesare împotriva greºelilor produse”61.
Dar se poate face în mod real ceva în acest sens de cãtre
cercetãtorii români din Ungaria? Despre necesitatea corectãrii
acestor minusuri nu mai trebuie glosat, întrucât lucrurile sunt
evidente. Rãspunsuri la întrebarea adresatã gãsim, dar acestea
nu sunt dintre cele mai încurajatoare, cu atât mai mult cu cât ele
vin dinspre o realitate istoricã ºi istoriograficã postcomunistã ce
presupune libertatea de exprimare. Cel mai elocvent în acest sens
este fostul ºef al Catedrei de limba si literatura românã din cadrul
Universitãþii din Szeged, Gheorghe Petruºan.
Acesta considerã cã pentru a fi create condiþiile ºtiinþifice optime pentru reconstituirea istoriei comunitãþilor româneºti din
Ungaria este necesarã limpezirea unor chestiuni de naturã politicã ºi confesionalã, care greveazã asupra posibilitãþii de exprimare a elitei româneºti. Fãrã a o spune direct, acest lucru reieºind cât
se poate de clar însã în evidenþã, Gheorghe Petruºan afirmã
implicit cã cercetãtorii români din Ungaria nu pot publica un
studiu sau o carte despre trecutul propriei comunitãþi într-o
editurã maghiarã decât dupã ce textul a fost prealabil „lecturat”
de istorici maghiari care fac „observaþii”. Abia dupã aceasta
lucrarea poate vedea lumina tiparului. Acest fenomen l-am observat ºi personal urmãrind producþia istoriograficã a românilor
din Ungaria. Orice tipãriturã care apare în afara Editurii Noi sau
sub egida Institutului de Cercetare a Românilor din Ungaria este
extrem de atentã la multe aspecte sensibile pentru istoriografia
maghiarã, respectând întru totul punctele de vedere exprimate
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de aceasta. Chiar ºi în publicaþiile editate sub egida celor douã
instituþii culturale se observã un soi de autocenzurã, mai ales la
cercetãtorii angajaþi într-o instituþie culturalã sau de învãþãmânt
din Ungaria, care ezitã a fi foarte tranºanþi în exprimarea punctelor de vedere sensibile, întrucât, potrivit lui Gheorghe Petruºan,
în caz contrar aceºtia îºi pericliteazã cariera profesionalã62. Aceasta în condiþiile anului 1997, când apãrea studiul profesorului din
Seghedin.
Toate acestea reprezintã numai o parte a problematicii complexe cu care se confruntã cercetãtorul român din Ungaria când
vine vorba despre reconstituirea propriului trecut. Lecturând
textul lui Gheorghe Petruºan se remarcã marea diferenþã existentã între destinul scrisului istoric românesc din Ungaria ºi al celui
maghiar din România, acesta din urmã având un statut incomparabil mai bun, inclusiv un sistem de învãþãmânt de stat în care
tinerii maghiari pot urma studii istorice în limba maghiarã pânã
la ultimul nivel, cel universitar ºi doctoral.
În consecinþã, cercetarea istoriei comunitãþii maghiare din România se face în mod profesionist de cãtre istorici de origine
etnicã maghiarã, în instituþii de stat româneºti, optând pentru
discursul istoriografic considerat cel mai apropiat, „nelecturat”
de nimeni înainte de publicarea operei. Este de ajuns sã ne uitãm
în revistele muzeelor sau ale universitãþilor din România, mai
ales Transilvania, pentru a constata aceastã realitate. În Ungaria
acest fapt este imposibil pentru potenþialii tineri de origine etnicã
românã doritori de perfecþionare în domeniu în limba maternã,
iar ulterior de a cerceta propriul trecut în instituþii culturale sau
de învãþãmânt ale statului ungar întrucât „la ora actualã în Ungaria, practic, nu existã învãþãmânt românesc”63

NOTE
01. Gheorghe Petruºan, O schiþã a istoriei românilor din Ungaria, în Simpozion,
VI, Giula, 1997, p. 93.
02. Ibidem
03. Ibidem, p. 94.

142

Simpozion

04. Gheorghe Petruºan, Emilia Martin ºi Mihai Cozma, Românii din Ungaria, Editura Press Publica, Budapesta, 2000, p. 3.
05. Ibidem
06. Mihai Cozma, Evoluþia istoricã a identitãþii noastre româneºti. Ce s-a întîmplat
ºi de ce?, în Convieþuirea (Együtélés),an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1, 1999, p.
104–105.
07. Ibidem, p. 105
08. Teodor Misaroº, Din istoria comunitãþilor bisericeºti ortodoxe române din
Ungaria, Giula, 2002, p. 235.
09. Gheorghe Petruºan, Opt decenii de la semnarea Tratatului de la Trianon, în
Convieþuirea (Együtélés), an 3, nr. 4, 1999, an 4, nr. 1, 2000, Seghedin,
2000, p. 3–6.
10. Ibidem, p. 3.
11. Ibidem
12. Ibidem
13. Ibidem, p. 3–4.
14.Ibidem, p. 6.
15. Idem, Politica faþã de minoritãþi a guvernului revoluþionar ungar de la 1848,
în Convieþuirea (Egyûtélés), an 9, nr. 1-4, 2005, p. 43–47.
16. Mihaela Bucin, Avem nevoie de istorie?, în Convieþuirea (Együtélés), an 2,
nr. 4, 1998 – an 3, nr. 1, 1999, Seghedin, 1999, p. 80–82.
17. ***, Românii din Ungaria, Editura de Carte ºi Presã Noi, Giula, 2003, p. 1;
Teodor Misaroº, Din istora comunitãþilor bisericeºti ortodoxe române din R.
P. Ungarã, Giula, 2002, p. 13–14; Gheorghe Petruºan, Emilia Martin,
Mihai Cozma, op. cit., p. 3, etc.
18. C.C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pânã astãzi, Editura Albatros, Bucureºti, 1975, p. 155; ªtefan Pascu,
Contribuþiuni documentare la istoria românilor în sec. XIII ºi XIV, Sibiu, 1944,
p. 8–9; Radu Popa, Zur kirchlichen Organization der Rumänien in
Nordsiebenbürgen im Lichte der patriarchalischen Privilegiums von 1391, în
Ostkirchlische Studien, 24, 1975, 4, p. 317; ªerban Papacostea, Românii în
secolul al XIII-lea între cruciatã ºi Imperiul Mongol, Editura Enciclopedicã,
Bucureºti, 1993, p. 59–60.
19. Elena Munteanu Csobai, Aspecte din istoricul românimii din Bichiºciaba
(metodologia cercetãrii românimii din Bichiºciaba), în Sympozion, I, Giula,
1991, p. 35–39.
20. Elena Csobai, Românii din Aletea, în Idem, V, Giula, 1996, p. 112–119.
21. Idem, Românii din Ciorvaº, în Idem, VI, Giula, 1997, p. 76–90.
22. Idem, Aspecte din istoria românilor din Giula, în Idem, VIII, Giula, 1999, p.
65–74; Idem, Comunitatea românã din Giula germanã în secolul al XIX-lea,
în Idem, XIV, Giula, 2005, p. 68–85; Idem, Comunitãþile româneºti din Giula în perioada interbelicã, în Idem, XV, Giula 2006, p. 89–100.

Simpozion

143

23. Idem, Comunitatea româneascã din Vecherd, în Idem, IX, Giula, 2000, p. 92–
105.
24. Idem, Comunitatea româneascã din Cenadul Unguresc, în Idem, X, Giula,
2001, p. 108–114; Idem, Comunitatea româneascã din Cenadul Unguresc
între cele douã Rãzboaie mondiale (1910–1945), în Idem, XI, Giula, 2002, p.
95–108.
25. Idem, Comunitatea româneascã din Bedeu ºi Micherechi pe baza cercetãrilor
demografice, în Idem, XIII, Giula, 2004, p. 107–113.
26. Idem, Aspecte din istoria comunitãþii ortodoxe române din Bichiº, în Idem,
XVIII, Giula 2009, p. 90–99.
27. Idem, Instituþiile purtãtoare a identitãþii românilor din Ungaria în perioada
dintre cele douã rãzboaie mondiale, în Lumina, ’90 –93, p. 7.
28. Idem, Instituþiile purtãtoare a identitãþii românilor din Ungaria în perioada
dintre cele douã rãzboaie mondiale, în Ibidem, p. 7.
29. Mihai Cozma, De când trãim în Ungaria? (Reflecþie asupra unei erori), în
Idem, Giula, 1994, p. 22.
30. Ibidem
31. Ibidem
32. Eugen Glück, Contribuþii la istoria comunitãþilor româneºti din Ungaria, în
Revista istoricã, 1994, nr. 5–6, p. 479; Teodor Misaroº, Din istora comunitãþilor bisericeºti ortodoxe române din R.P. Ungarã, Budapesta, 1990, p. 122.
33. Eugen Glück, Contribuþii la istoria comunitãþilor româneºti din Ungaria, în
Revista istoricã, 1994, nr. 5–6, p. 479.
34. Eugen Arãdeanul, Giula în atenþia Europei, în Calendarul românesc, 1992,
p. 132–134.
35. Eugen Arãdeanul, Lucian Emandi, Teodor Bodogae, Mãnãstirea HodoºBodrog, Arad, 1980, p. 48.
36. Teodor Misaroº, Din istora comunitãþilor bisericeºti ortodoxe române din
Ungaria, Ediþia a II-a revizuitã, Budapesta, 2002, p. 18.
37. Hunfalvi Pál, Az oláhok története (Istoria valahilor), Budapest, 1894, vol. II,
p. 57–58.
38. Mihai Cozma, Descãlecatul Ungariei ºi „problema româneascã”, în Convieþuirea (Együtélés), an 1, nr. 1, Seghedin, 1997, p. 14–19.
39. Ibidem, p. 14.
40. Gheorghe Santãu, Vechimea ºi starea românilor în Criºana, în Simpozion,
VIII, Giula, 1999, p. 75–111.
41. Ibidem, p. 77.
42. Ibidem, p. 85–86.
43. Ibidem, p. 89.
44. Ibidem, p. 97–98.
45. Gheorghe Petruºan, O schiþã a istoriei românilor din Ungaria, în Simpozion,
VI, 1997, p. 91–92.

144

Simpozion

46. Ibidem
47. Gheorghe Santãu, Vechimea ºi starea românilor în Criºana, în Simpozion,
VIII, Giula, 1999, p.104–105.
48. Gheorghe Petruºan, O schiþã a istoriei românilor din Ungaria, în Idem, VI,
Giula, 1997, p. 91–98.
49. Gheorghe Petruºan, Emilia Martin ºi Mihai Cozma, op. cit., p. 3.
50. Mihai Cozma, Despre un proces numit asimilare etnicã. (Analiza de caz:
românii din Ungaria), în Convieþuirea (Együttélés), an 6, nr. 3–4, 2002, an 7,
nr. 1–2, 2003, Seghedin, 2003, p. 15–20.
51. Idem, Evoluþia istoricã a identitãþii noastre româneºti. Ce s-a întîmplat ºi de
ce?, în Idem, an 2, nr. 4, 1998, an 3, nr. 1, Seghedin, 1999, p. 102–103.
52. Idem, Despre un proces numit asimilare etnicã. (Analiza de caz: românii din
Ungaria), în Idem, an 6, nr. 3–4, 2002, an 7, nr. 1–2, 2003, Seghedin, 2003,
p. 21.
53. Ibidem
54. Ibidem, p. 23.
55. Ibidem, p. 31.
56. Mihaela Bucin, Textul folcloric ºi recuperarea istoriei, în Idem, an 6, nr. 1–2,
Seghedin, 2002, p. 9.
57. Ibidem
58. Gheorghe Petruºan, O schiþã a istoriei românilor din Ungaria, în Simpozion,
VI, Giula, 1997, p. 92.
59. Mihaela Bucin, Avem nevoie de istorie?, în Convieþuirea (Együttélés), an2,
nr. 4, 1998 – an 3, nr. 1, 1999, Seghedin, 1999, p. 81.
60. Ibidem, p. 81.
61. Elena Csobai, Rolul bisericii ortodoxe în pãstrarea identitãþii la românii din
Giula, în Simpozion, VII, Giula, 1998, p. 85.
62. Gheorghe Petruºan, O schiþã a istoriei românilor din Ungaria, în Idem, VI,
Giula, 1997, p. 92.
63. Tiberiu Boca, Despre conºtiinþa naþionalã a românilor din Ungaria, în Lumina ’90–93, Giula, 1993, p. 23.

Simpozion

145

Tiberiu Herdean

De la o experienþã la alte experienþe
– Mircea Eliade –
Scrisul mirceaeliadesc din prima perioadã, din cea confesivã
adicã, se opune voluntar ºi declarativ, în mod manifest, dar fãrã
ostentaþie oricãrui demers critic cel puþin prin douã trãsãturi
esenþiale ce-l definesc. Una am putea-o numi valabilitate provizorie, anunþatã chiar de autorul textelor, cealaltã o trãsãturã ce
þine de neconturarea exactã a termenilor, adicã de sensul lor
aproximativ, deseori inexact sau vag. Textele publicate însã (cãci
nu difuzate la radio, supuse efemerului), asta este soarta lor, nu
mai pot ieºi de sub ispita înþelegerii ºi de sub democraþia interpretãrii.
Textele programatice ale lui Eliade, adunate în volume ori de
cãtre autor, imediat dupã elaborarea lor – Solilocvii, (1932), Oceanografie (1934) –, ori ulterior de cãtre editori – Profetism românesc,
1–2 (1990) –, cuprinzând publicistica scriitorului conceputã în
cicluri (Itinerariu spiritual, Scrisori cãtre un provincial) sau produsã
fãrã a fi gânditã în vreo structurã anume, dar apãrutã în presa
timpului („Cuvîntul”, „Vremea”, „Criterion”), reprezintã o unitate ideaticã, o fazã a gândirii eliadeºti în devenire, prelungitã
apoi în literaturã, iarãºi de tip confesiv : Isabel ºi apele diavolului
(1930), Maitreyi (1933), ªantier (1935); ele toate fac posibilã o
„reconstrucþie” a unei perioade extrem de fertile a lui Eliade.
Intrând în miezul scrisului eliadesc, întâmpinãm imediat o
atitudine a scriitorului care vine sã mãreascã acea inhibiþie interpretativã a cititorului prin relativizarea de cãtre autor a propriului sãu mesaj ºi prin revizuirea lui imediatã. În Solilocvii, text
fãrã prefaþã, care, la Eliade are de obicei funcþia de postfaþã –
fiind elaboratã ulterior, dupã recitirea textelor –, deci în finalul
acestor exerciþii de aproximaþii cvasi-filozofice suntem preveniþi
asupra faptului cã volumul „nu are nici început, nici sfîrºit“1 ºi cã
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gândirea proprie solilocviilor „nu probeazã nimic, nu dãrâmã
nimic ºi, mai ales, nu epuizeazã nimic“2. Avem de a face cu
„adevãruri nesfârºite“3, relative, reprezentând câte un „gând
neterminat“4, gând care, apropiindu-se inevitabil cãtre o margine, pe autor „nu-l mai intereseazã“5. Înþelegem aici o anumitã
oroare de adevãruri imuabile, cãci adevãrul este, ne previne
iarãºi autorul, „prin firea lui nesincer, fiind fructul multor automutilãri“6. Dincolo de frica faþã de ideile ce pot lua vreo formã a
adevãrului (sau de formã a lui) mai interesant este la Eliade
contradicþia dintre pasiunea enunþului ºi apatia conþinutului. Un
adevãr fãrã margini invocã, de obicei, o afirmaþie fãrã prea mult
elan. Eseurile lui Eliade, pãrþile adicã, pornesc „grãbit“ spre
absolut, volumele, întregul, sfârºesc în relativ. Elanul este explicat
mereu cu datele „conjuncturii“, cu momentul urgent, inexactitatea cu „graba“. Ideile lui Eliade, deºi autorul lor e conºtient de
vulnerabilitatea acestora, nu vor fi niciodatã revizuite ulterior, ci
momentul naºterii lor va fi privit, în mãsura trecerii timpului, cu
tot mai multã loialitate.
Itinerariului spiritual, care la timpul sãu a provocat un remarcabil rãspuns din partea lui ªerban Cioculescu, publicat în Profetism
românesc, 1–2, editorii i-au plasat o pseudo-prefaþã, preluatã din
Memorii, 1907–19627, publicatã de Eliade în 1965, în „Cuvîntul în
exil“, nr. 40–41. Ciudat este cã în aceastã „prefaþã“ ulterioarã
Mircea Eliade îºi transferã propria poziþie faþã de ispitele sale –
„generaþiei“, tonul individual se transformã într-unul impersonal ºi, în esenþã, autorul pune semnul egalitãþii între sine ºi
generaþie, „identificându-se“ cu aceasta : „Eram liberi, disponibili pentru tot felul de „experienþe“8. Dacã în Solilocvii relativizarea, în acest fragment din Memorii - slujind ca sursã pentru
prefaþa arbitrarã a Profetismului… – impersonalizarea se prezintã
ca o modalitate de a ieºi din logica responsabilitãþii sau a asumãrii. Nu se ºtie dacã „detaºarea tot mai agresivã faþã de idealurile
înaintaºilor mei“9 este o atitudine formulatã de Eliade simþind
atmosfera timpului, ºi astfel fiind asumatã ºi de alþi reprezentanþi
ai generaþiei sau, invers, avem de a face cu o proprie iniþiativã
recomandatã sau impusã, printr-o retoricã „dramaticã“, genera-
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þiei. De fapt, acest fragment din Memorii este aproape lipsit de
tentativele explicãrii, parcã se reduce la constatare, la sublinierea
necesitãþii istorice. Se pare cã Eliade s-a simþit forþat de istorie ca
sã iasã din ea, „împins” de o ideologie a generaþiei anterioare
pentru ca el sã elaboreze una nouã.
Dar nu e cazul sã gãsim puncte vulnerabile în Itinerariul spiritual, acestea au fost surprinse ºi formulate superior de ªerban
Cioculescu. Mai reprezentativã se aratã lipsa de revizuire a poziþiilor vechi în aceste mãrturii cu mult ulterioare celor susþinute în
tinereþe ºi parcã producând noi contradicþii ºi abateri de la adevãratele probleme ale istoriei. Cu întregirea þãrii, Eliade se simte
eliberat de noi obiective istorice ºi – în numele generaþiei ! – se
întoarce spre sine, preocupat de „gnozele care mã tulburaserã ºi
îmi dãduserã de gîndit“10. Eliade se prezintã ºi aici determinat,
victimã a gnozelor, deºi „Profesorul“, probabil Nae Ionescu, îl
avertizeazã cã existenþa nu constã dintr-o serie de „aventuri
spirituale“11, aventuri care desigur cã nu pot fi impuse, fiind
voluntare. Impresia pe care scrisul lui Eliade o face ne lasã sã
gândim cã apelul la „noua generaþie“ este exagerat ºi cã termenul conþine elemente arbitrare, idee pe care ne-o confirmã chiar
scriitorul : „construisem un „provincial“12 (s. n.). O altã contradicþie se contureazã în aceste pagini memorialistice, care o depãºeste
pe cele din textele din tinereþe la care se referã : Eliade, cum am
vãzut, fãrã sã gãseascã noul obiectiv adecvat vremii, preocupat
de gnoze, are sentimentul cã „dispunem de prea puþin timp“13.
În realitate, autorul Solilocviilor parcã se temea mai mult de o
vagã capacitate a istoriei de a „recruta“ individul la o încã
nebãnuitã sarcinã, luându-i astfel libertatea. Mai mult o fricã de
angajament decât voinþa unuia se trãdeazã aici, dovadã cã obiectivele noi nu-ºi arãtau încã germenii : „Am început, deci, sã
discut ce mi se întîmpla mie“14. Fãrã s-o afirme direct, ci doar prin
apologia experienþei, Mircea Eliade fuge de istorie ºi de formele ei
„periculoase“ într-un etern provizorat, paradox cât se poate de
eliadesc.
Dupã o cvasi-prefaþã, adãugitã la Itinerariul spiritual, Eliade
revine în Oceanografie cu o prefaþã propriu-zisã – aºa se ºi intitu-
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leazã –, scrisã dupã publicarea în periodice a eseurilor, prefaþã
care adunã aproape tot arsenalul atitudinilor sale faþã de propriul scris. Se remarcã, astfel, refuzul dialecticii ºi al reflecþiei, precum ºi al gândirii, ºi se opteazã pentru o activitate mentalã
intermediarã, nefinalizatã, cum ar fi „înþelegerea“ ; se refuzã de
asemenea aspectul personal al mãrturisirilor în favoarea stilului
impersonal. Autorul se simte „intimidat“ din cauza confesiunilor
„suspendate“ pânã atunci, ºi asta într-o prefaþã care refuzã
confesiunile ! : „În aceastã carte nu sînt decît constatãri, mãrturisiri ; nu în sens de confesiune“15. Mircea Eliade este un scriitor
care acceptã numai jumãtate din ceea ce am putea numi indiciile
literaturii autenticiste, de aici incompatibilitãþile scrisului sãu.
Vorbeºte despre sinceritate, dar vrea – ce contradicþie ! – un stil
impersonal al propriilor experienþe, propagã libertatea aventurilor personale, „experimenþele“, însã se simte strâmtorat în limitele individualului, vrând sã se obiectiveze sau sã se „cosmizeze“ ;
tinde, ca oricare scriitor „autenticist“ spre adevãr, dar ºi fuge de
el.
În loc sã recunoascã ºi sã explice convingãtor inconsecvenþele
eseurilor, Mircea Eliade recomandã cititorului un manual de
lecturã loialã, rugându-l sã renunþe la „spiritul critic“16 ºi sã
înlocuiascã cu propria imaginaþie lacunele scriitorului. Autorul
sugereazã cã ilogismul unor fraze ar fi de naturã conjuncturalã –
„Sînt fraze care par paradoxale din pricinã cã autorul n-a avut
timp sã le limpezeascã“17. Numai cã paradoxurile sunt întotdeauna structurale, mai ales la un autor care se pronunþã drept
apologet al paradoxurilor, cum o face Eliade în Solilocvii, favorizând formele imprecise ale gândirii ºi ale existenþei tocmai din
oroarea sa structuralã faþã de formele stabile.
Desigur cã Mircea Eliade ºi-a dat seama de contradicþiile sale –
prefaþa e concludentã în aceastã privinþã –, însã rectificãrile sunt
refuzate, pentru cã „erorile de acum cîþiva ani nu mã mai intereseazã, nemaifiind ale mele“18. Dincolo de implicaþia moralã a
unor asemenea declaraþii ce anunþã o permanentã virtualitate a
lepãdãrii de propriile fapte, fie ele ºi numai „texte“ recomandate
unei generaþii ca îndreptar de existenþã, erorile vechi nu au fost
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înlocuite nici mai târziu cu adevãruri noi, mai rezistente timpului.
Dintre ideile cuprinse în cele trei volume de eseuri pomenite, se
remarcã cele care circumscriu câte un „concept“ specific eliadesc
asupra existenþei ºi omului, deoarece acestea o sã supravieþuiascã, revenind ca niºte laitmotive, în romanele imediat urmãtoare
începuturilor publicistice. „Experienþa“, individualitatea, „omul
nou“ se înscriu printre acele noþiuni care au fost încercate în
genul nevinovat al publicisticii, de unde vor trece în lumea romanescului plinã de responsabilitãþile socialului fictiv. Eliade militeazã pentru un adevãrat cult al experienþelor, cult nelimitat nici
de raþiune, nici de moralã, categorii supuse ºi ele primatului
fecundãrii spiritului ºi a conºtiinþei : „De ce sã ne ferim de experienþe, chiar de cele rãu famate ? Ele excitã spiritul, îl precipitã în
situaþii ºi atitudini inedite, îl fecundeazã cu germeni rari, îl nuanþeazã cu tente exotice“19. Prin seria interminabilã a experienþelor,
personalitatea „ajunge elasticã, dar nu incoerentã“20, fãrã sã se
anunþe însã ºi modul de acces la coerenþã. Se declarã ferm necesitatea experienþelor ºi se formuleazã vag scopul final al lor : „Ne
vom opri cu toþii la un echilibru cerut de structura noastrã
spiritualã“21. Desigur cã e vorba aici de o autoamãgire, fãrã prea
multã convingere, a eseistului pãtruns de „neliniºtea metafizicã“
a profesorului sãu, „echilibrul“ fiind perfect sinonim cu „definitivatul“22, termen respins însã categoric.
În Despre o anumitã experienþã Eliade încearcã o circumscriere
mai exactã a noþiunii, echivalând-o cu „o nuditate desãvîrºitã“23
a fiinþei, în sensul uitãrii perfecte a antecedentelor – a ieºirii totale
din propria ta istorie, fãcând din tine „o prezenþã“24 (sublinierea
aparþine autorului). Autorul face o altã distincþie aici, delimitând
experienþa pasivã (neautenticã) de cea activã, identificabilã cu
„trãirea“25, care singurã produce „aceastã coincidenþã perfectã
cu termenul exterior þie“26. Eseistul are convingerea cã experienþele prin natura lor sunt finite, au o razã de acþiune limitatã în
timp, care nu poate fi prelungitã fãrã sã se piardã o altã, nouã
experienþã. Pe scurt, trãirea sau viaþa constã din alternarea neîncetatã a experienþelor. Conceptul eliadesc pare, cel puþin din
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punct de vedere moral, discutabil : „nimic pozitiv, eficace ºi
major nu se poate obþine fãrã a renunþa la anumite limite, fãrã a
depãºi termenii experienþei“27. În argumentarea scriitorului evazivul ascuns ºi vagul manifest în sensul noþiunilor folosite („pozitiv“, „eficace“, „major“) – nu tocmai adecvat unui fenomen în
care pot (ºi vor fi) implicate ºi alte persoane/personaje – atestã
vulnerabilitatea moralã a ideii, iar faptul cã nu sunt definite
criteriile limitelor ºi „termenii“ experienþei, ne lasã sã înþelegem
în conceptul lui Eliade mai mult o ideologie egotistã decât o
filozofie „universalã“. Cititorul se poate întreba : pânã unde este
ºi de unde nu mai este experienþã o experienþã ºi, de asemenea,
de unde nu mai meritã sau de unde nu mai trebuie sã fie?
Autorul nu face nici o cât de micã aluzie la vreun semn vizibil sau
invizibil care ar putea anunþa sfârºitul sau mãcar declinul experienþei, ca sã nu-i spunem experiment. Durata proustianã devine
astfel eliminatã ºi redusã la mereu momentul actual, dar autorul
merge mai departe, fãcând inutilã o activitate atât de proprie
romanului confesiv, memoria, precizând – nu fãrã consecinþe
etice – cã nu e recomandabilã acumularea experienþelor, ci anularea uneia prin cealaltã : „Experienþele acestea (cele vechi – n.
n.) sunt pur ºi simplu acumulãri de forme moarte, deºi au fost
vii“28. Ne întrebãm atunci, de ce apeleazã Allen din Maitreyi ºi
naratorul din ªantier la trezirea monºtrilor, la trecut – nu oare
pentru cã nici prezentul nu este trãit aºa cum se anunþã, autentic,
absolut ºi total, ci grãbit, încât e nevoie sã apeleze la timpul
revolut, atât de repede îngropat ? Refuzând experienþele consumate, gândirea eliadescã renunþã la activitatea sinteticã a spiritului ºi se sustrage concluziilor ºi consecinþelor, precum ºi autocriticii. Raþiunea scriitorului îºi are însã argumentul suprem, libertatea : „nu pot scãpa de anumite lucruri decât trãindu-le“29 ; experienþele consumate servesc, aºadar, libertatea ºi eliberarea în acelaºi timp, astfel ea, experienþa, va lua forma experimentului,
termen care îºi „recunoaºte“ aspectul provizoriu, utilitar,
nedisimulat.
Conceptul de experienþã ºi prin consecinþã cel de personalitate
schiþat de Eliade se desparte de cel al colegilor de generaþie prin
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faptul cã individul eliadesc refuzã nu numai reflecþia, ci ºi imaginarul ca modalitate de formare : în loc de proiecþie ca experienþã,
la Eliade nu existã decât experienþã ca proiecþie. Eroinele Hortensiei Papadat-Bengescu ºi-au cultivat personalitatea printr-o activitate sufleteascã ºi intelectualã interiorizatã, de asemenea ºi
personajele lui Holban ºi Camil Petrescu (Emil Codrescu al lui
Ibrãileanu era deja format), ºi nicidecum printr-un consum cantitativ al experienþelor. La aceºtia individul este mulþumit cu capacitatea lui de prelucrare a exterioritãþii; la Eliade parcã am avea
de a face cu o personalitate care ezitã între orientarea extrovertitã
ºi cea introvertitã. Discursul la persoana întâi, formula confesivã
adicã, îl þine între „limitele“ individualului, iar nevoia de aventuri consecutive, respingerea formelor stabile, ideale pentru reflecþie, îl împinge peste graniþele propriei interioritãþi. Ambiguitatea statutului sãu este net formulatã : „trãirea ta, nemaifiind a
individului din tine“30. Într-un fel gândirea ºi, vom vedea, romanele confesive/subiective ale lui Eliade se mai deosebesc de ale
colegilor prin antipsihologismul lor, cãci dacã înþelegem bine,
acel „individ din tine“ ne trimite la un eu psihologic neglijat de
Eliade în favoarea unui eu scindat din propria sa substanþã, unul
„aventuros“ : „dîndu-þi necontenit alte forme ºi neoprindu-se
niciodatã la ele“31. Vedem cã în pofida celor promise în eseul din
Profetism românesc („echilibrul nu întîrzie“32), acea þintã finalã a
experienþelor, echilibrul, apare greu de închipuit, adicã totuºi
întârzie ; cum greu de imaginat apare ºi profilul „omului nou“,
cãci demonstraþia lui Eliade în acest eseu programatic devine
confuzã, confuzie din care cititorul nu poate ieºi nici la îndemnul
eseistului : „sînt sigur cã cei ce vor sã mã înþeleagã mã vor
înþelege ºi aºa, în pofida tuturor imperfecþiunilor de expresie“33.
Problema însã nu e de naturã stilisticã, ci de logicã ; demonstraþia
nu mai urmãreºte construirea acelui om modern aºteptat, îl abandoneazã ca pe un proiect voluntar nefinalizat.
Voinþa de dedublare ºi, astfel, de depãºire a barierelor eului nu
apare doar la Eliade, evaziunile din individualitate sau doar
îmbogãþirea acesteia îi sunt proprii ºi lui Holban, ºi lui Sebastian,
ºi lui Blecher, doar cã la Eliade nu se întrezãreºte ºi nici nu se
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tinde spre un punct de graþie al împãcãrii cu sine, ci experienþele
sciziunii „creative“ susþin mereu acea „neliniºte metafizicã“ de la
care pornesc. Una dintre întrebãrile esenþiale ale Solilocviilor tocmai asta este : care sunt modalitãþile sau tehnicile de a ieºi din
capcana sinelui fãrã a se pierde în exterioritate, întrebare care se
transformã repede în declaraþiune imperativã ºi apodicticã : ceea
ce îi este esenþial omului (nou) ar fi „instinctul sãu de transcendere,
setea de a se libera de sine ºi de a trece în altul, nevoia urgentã de
a rupe cercul de fier al individualitãþii (…) ieºirea din sine, contopirea cu altul, fuga de singurãtatea limitatã, avântul cãtre o
libertate perfectã în libertatea celuilalt“34. „Experienþele“ pot fi
înþelese acum clar, ele luând formele eliberãrii prin artã, vis,
magie, dans, misticã ºi dragoste. Acestea sunt þintele ºi categoriile
evaziunii, completãrii individualului insuficient, iar luându-le pe
rând, cercetându-le potenþialul, Eliade vine cu observaþii subtile,
astfel, de pildã, în dragoste „sînt întotdeauna prezente speranþa
ºi anticiparea unei beatitudini nedesluºite, ceva care n-a fost ºi nu
va mai fi“35, sau : dansul corespunde „imboldului de integrare
într-o armonie supraindividualã, de asimilare a unui ritm strãin
omului“ ºi este „renunþare la economia personalã ºi, mai ales, la
fizica individualã“36.
Pentru a constitui o virtualã evadare din sine a individului, i se
mai aduc elogii cinematografului ºi filmelor, care „satisfac setea
de fantastic, de creaþie a unei lumi ideale, donquijoteºti – fãrã
moralã ºi fãrã eroism, poate, dar nu mai puþin fecundã în sugestii,
în viaþã fantasticã“37 (s. n.), sau jocului, pentru potenþialul magic
pe care îl presupune ºi pentru cã „ignorã legea ºi e dincolo de
bine ºi de rãu“38. Eliade vede o incompatibilitate între „lege“ ºi
„joc“ – prima ar fi „pentru oameni“, al doilea „pentru demonul
din om“39. Este evident acum cã la autorul Solilocviilor morala
este supusã primatului experienþelor, sau pur ºi simplu este eliminatã. Dar, ºi fãrã asta, „sistemul“ lui Eliade suferã de incoerenþã
prin refuzul „legilor“, prin faptul cã orice miºcare sau acþiune
tinde, vrând-nevrând, spre echilibru sau îºi creazã o „lege“ anume – o recunoaºte însuºi autorul : „opera de artã e o creaþie, chiar
dacã, împlinitã, cade sub imperiul legilor“40 (s. n.). Conturul „omu-
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lui nou“ se desprinde acum, el fiind depersonalizat,
dezindividualizat, obiectivat în miºcãri, atras de magnetismul
forþelor universale, cosmice, ºi lipsit de legi. Un alt subiect, atins
doar fugar, dar reprezentativ, ispitirea – precum ºi problema
pãcatului prin evitare – ne fac contactul direct cu primul roman
al scriitorului. Ispitirea este, în concepþia eseistului „încercarea
binelui, adicã verificarea lui prin rãu“ ºi „presupune credinþa în
posibilitatea modificãrii sufletului“41 (sublinierea aparþine scriitorului), iar, continuã Eliade, ceea ce e „formidabil“ în creºtinitate
este „certitudinea convertirii“ (…), „speranþa unei posibilitãþi de
schimbare calitativã“. Mandatul acestei convertiri ºi schimbãri,
autorul eseurilor îl predã doctorului-narator din Isabel ºi apele
diavolului. Problema pãcatului este evitatã în Solilocvii pentru cã
„e prea largã ºi prea încãrcatã de responsabilitãþi“42 ºi pentru cã
ideea pãcatului nu putea fi circumscrisã teoretic înainte de a i se
cãuta ºi modalitãþile practice de eliberare. De aceea, Cioran are o
bunã intuiþie când afirmã cã „deºi înþelege bine pãcatul, Eliade
nu îl simte“43. E posibil ca pãcatul sã nu fi fost simþit, dar se pare
cã a fost gândit, cãci, prins în vraja experienþelor convertirii ºi ale
schimbãrii, el nu putea fi evitat, doar minimalizat prin eclipsare,
prin scãpare de responsabilitãþi. Primul gest al „doctorului“ fãrã
nume (anonimatul este ºi el o formulã de evitare a responsabilitãþii), înainte de a-ºi lansa ºirul experienþelor, este tocmai uitarea :
„Nu ºtiu cîþi ani am. De copilãria mea nu-mi amintesc. Limba
neamului meu am uitat-o“44.
Romanul este, cum Cãlinescu a observat, „pueril“45, însã crescut organic din ideile eseurilor cu care comunicã perfect. Aºadar,
experienþele nu pot fi practicate fãrã renunþarea la cele anterioare, la depãºirea lor : „ajung un doctor, sînt un doctor, nu mai
sunt eu, cu nume ºi prenume, ci un doctor. Restul se pierde“46. În
faþa ispitirilor noi, doctorul, anonimizându-se, se desparte de
istorie ºi îºi elibereazã instinctele, „nu formele de viaþã, împrumutate“47, ºi începe „caietul unei vieþi libere“48, sub sprijinul voinþei
de a nu fi un om comun. Prima tentativã de ispitire ºi de gustare
a pãcatului nu-ºi are însã imediat rezultatul, cãci tânãrul european sosit în India pentru studierea gramaticii anamite nimereºte

154

Simpozion

în pensiunea unui pastor, numit Tobie Stephens, a cãrui casã este
pãtrunsã de legile incomode ale tipicului burghez. Doctorul, oarecum înºelat în aºteptãrile sale, stabileºte tiparele viþiului sãu
dezinteresat de rezultate, dar motivat de ideea de joc : „nu doresc fructele trudei mele : nu vânez ca sã mã hrãnesc, ci ca sã mã
joc“49. Doctorul se simte inhibat de orice regulã, fie ea ºi a jocului,
optând pentru libertate ºi neprevãzut. Eroul narator, dezamãgit
de primul insucces – „Ah ! lumea aceasta care refuzã sã primeascã tiparele instinctelor mele!…“50 – se mutã la o altã gazdã, la
famila Axon cu un bãiat (Tom) ºi trei fete, una de doisprezece ani
(Verna), a cãrei pubertate „se dezlãnþuie precipitat ºi nervos“51,
ºi douã gemene, Isabel ºi Lilian, mai mãriºoare, plus prietenele
acestora, domniºoarele Irving. Romanul, „acest caiet al vieþii
mele“52, de fapt de aici începe ºi înregistreazã ispitirea, în mãsurã
mai micã sau mai mare, a tuturor personajelor din pensiunea
soþilor Axon.
Primul compromis nu îl va reprezenta însã una dintre fete, ci,
oarecum neaºteptat ºi într-un fel gidian, bãiatul mai mare, Tom,
pe care apoi doctorul îl îndeamnã – îl „ispiteºte“ – sã-ºi caute
împlinirea departe de casã ºi de þarã, în America. Astfel eroul
experimentator rãmâne fãrã ºi cel mai infim control moral printre fetele din casã. Deºi doctorul transferã pãcatul diavolului sãu
din adolescenþã, el lucreazã voluntar la reuºita ispitirii : „Nu-mi
amintesc de când am început sã lucrez serios la ispitirea lui Tom“
(…), sau : „Isabel se lega tot mai mult de mine. Ispitele aruncate
cu un an mai înainte rodeau“53. Seria pãcatelor este întreruptã
doar de justificarea ºi filozofia lor : „menirea mea e sã turbur
sufletele, dar sã fiu absent din conflict, sã nu mã gãsesc niciodatã
antrenat în dramã, sã nu joc rol activ ºi responsabil“54. Experienþa îºi are astfel explicaþia mai degrabã în exploatarea ei spiritualã
decât în practica ei în sine.
Dupã a doua încercare de violare, de aceastã datã nereuºitã, a
Isabelei, doctorul nu se mai rãscumpãrã prin umilinþã faþã de
persoana implicatã în pãcatul lui, ci se orienteazã spre alte, noi
ispite : „Ispite ºi pãcate se gãsesc peste tot în drumul cãrnii, ºi asta
e fericirea omului. Pãcãtuind se libereazã“, cãci lumina vine „din
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întuneric“55. O contradicþie a doctorului este însã evidentã, el
uitând de trecut ºi apostrofându-se ca „geniu sterp“ : de unde
atâta povarã în sufletul lui, atâta voinþã de eliberare, cãci acele
„simþãmînte apãsãtoare“ care ar motiva, dupã spusele lui, pãcatul, nu sunt deloc detaliate ? Iar cã Eliade simte totuºi pãcatul,
dar îl eclipseazã, o atestã poetica ºi ritmul interior al romanului
care, dupã o serie de ispitiri, relaxeazã presiunea moralã cu câte
o amnezie, sau cu un vis, cum se întâmplã în capitolul intitulat
„Visul unei nopþi de varã“, în care naratorul, înconºtient, îºi trãdeazã motivaþia – „mã înecau pãcatele“56, sau se transformã abil
în victima individualului limitat : „ce sã fac în aceastã lume largã
– cu o singurã umbrã“57. Visul este locul ºi spaþiul relativizãrii, iar
doctorul victima propriului sãu vis, chinuit de inconºtienþã : „Câþi
ani au trecut de la întâlnirea noastrã ?“58, sau, inversând lucrurile, devine el manipulat de alþii : „Ajunsesem ceea ce voise ºi
visase Isabel“59, astfel doctorul „aflã” cã nu trãieºte, ci este trãit.
În ciudata psihologie a doctorului, „trezirea“ se produce prin
ºocul unui nou vis, produs de drogurile luate la domniºoara
Roth, o morfinomanã eruditã, fatã bãtrânã ºi lesbianã – prin
logica doctorului ca „orice mistificare te lipeºte mai efectiv de
realitate“60. Noua realitate nu este alta decât sãvârºirea a noi
experienþe sexuale, numai cã în raportul doctor-domniºoara Roth,
profesoara de istoria artelor asiatice este cea care ispiteºte, iar
doctorul este „victima“, dar – prin spiritualizarea noilor iniþieri –
ºi beneficiarul experienþelor. De fapt, pentru aventurosul doctor
experienþele consumate cu aceastã femeie snoabã ºi elitistã sunt
cu totul „neproductive“ ºi gratuite, cãci eroul-narator preferã
îndeosebi viþiul cu persoane pure sau chiar infantile (cu fetiþa
Verna, de pildã), astfel spaþiul dedicat d-rei Roth pare supradimensionat ºi, prin urmare, fãrã prea multã semnificaþie. Sunt
capitolele fãrã viaþã ale romanului, dar cu folosul de a transfera
personajului feminin o parte din observaþiile ce aparþin doctorului, observaþii pe care putea sã ºi le facã ºi el : „se pare cã ai o
demonicã obsesie care te îndreaptã spre pãcat, sau, în termeni
creºtini, eºti nãscut pentru o cazuisticã a cãrnii, nu a spiritului“61,
ºi sã creeze un fals dialog, distribuind confesiunea în replici, în
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esenþã continuând monologul : „Sunt tocmai contrariul celui
care am fost mai înainte. În adolescenþã voiam sã trãiesc prin
operele mele ; cu puþin timp în urmã voiam sã ajung nemuritor
creând oameni… Acum, sunt complet detaºat de rezultate“62.
Reþinem aici „evoluþia“ naratorului, trecerea de la responsabilitatea obiectivãrii spre lepãdarea de responsabilitate prin renunþare
la obiective.
O altã modalitate de a eschiva propria rãspundere este transferarea centrului de atenþie al povestirii spre alte personaje, pãstrând însã discursul confesiv : „mã simt istovit chiar în pofta de a
sfîrºi aceastã povestire, care e mai mult a celorlalþi decît a mea“63,
doctorul afiºând o pierdere de sine, abandonându-ºi chiar ºi
demonul. Naratorul, obsedat mai înainte de cultul nefinitului, al
ipostazelor suspendate ºi nedeterminate de nici o circumstanþã,
face un sacrificiu pornit din sentimentul neafirmat al culpei ºi
alege în loc de „tinereþea fãrã bãtrîneþe“, „viaþa fãrã de moarte“64, cãsãtorindu-se cu Isabel care înainte se dãduse unui necunoscut, sancþionând acea structuralã teamã de împlinire a doctorului. Aceastã oroare de perfecþiune se rãzbunã, iar doctorul
epuizat de ideologia pãcatelor ºi de pãcatele sale care îl depãºesc,
cãci jocul fãrã þintã nu poate fi justificat, plãteºte pentru experienþele gratuite ale ispitirii ºi convertirii, producând un „caiet“
foarte puþin excitant.
Fãrã sã fie înþeleasã ca o demonstraþie, capodopera scriitorului,
romanul Maitreyi, pãstrându-ºi autonomia de creaþie artisticã,
ilustreazã bine contradicþiile lui Eliade. Momentele de înaltã reuºitã din roman comunicã perfect cu punctele forte ale „filozofiei“
autorului lor, tot aºa cum momentele romaneºti discutabile ne
trimit la concepte mai puþin rezistente. Confruntarea ideilor obiectivate în roman cu cele din afara lui este posibilã, ºi nu neapãrat dinspre biografia spiritualã, ci ºi invers, dinspre operã. Dacã
problema lui Allen este într-un fel ºi a lui Eliade, asta se întâmplã
pentru cã se subânþelege acea relaþie organicã dintre biografie
(spiritualã) ºi operã.
Allen, care îndeplineºte în Maitreyi atât rolul de narator (al
jurnalului pe care apoi romanul îl „înghite“) cât ºi pe „autorul
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implicat“ (termen folosit de Nicolae Manolescu65), adicã pe cel ce
îºi scrie romanul întregind jurnalul consemnat în timpul trãirii,
dotat cu o luciditate nativã, ajuns în apropierea unei femei fermecãtoare întâmpinã un conflict ºi o dilemã : a ceda sau a nu ceda
din poziþiile comode ale spiritului rece. Soluþia lui Allen va fi cea
care ar fi fost ºi a lui Eliade, însetat de experienþe, ºi astfel intrã ºi
la propriu, ºi la figurat în jocul lui Maitreyi. Eroul-narator utilizeazã deseori sintagma „jocurile Maitreyiei“, expresie cât se poate de înºelãtoare, cãci dacã frumoasa bengalezã foloseºte la început unele stratageme pentru a provoca sinceritatea lui Allen,
stimulând disponibilitãþile imaginare ºi de caracter ale tânãrului
inginer (împletirea firului de pãr în trandafir, de pildã), mai
târziu ea nu se mai joacã, ci îºi riscã buna ei preþuire în familie.
Cu sintagma pomenitã fãrã discernãmânt, Allen insinueazã o
stare de „victimã“ ; predã prea uºor iniþiativele Maitreyiei, ca sã
scape în timp ºi de responsabilitatea lor, cãci : „(e)xperienþa
începe sã dureze prea mult“66; el e mereu dezorientat, nedumerit,
mirat, fermecat, fascinat etc., dar mai ales „turburat“ ºi – argumentul suprem -– „vrãjit“. Când este alungat din casa lui Sen, el
trebuie sã „uite“, sã se vindece, revenind la luciditatea sa afectatã. Allen este încântat de himera absolutului, dar o concepe în
termeni cât mai reduºi în timp ºi în tensiune. Refuzând ideea de a
fi trãit de viaþã în favoarea ideii de a trãi viaþa, din laºitate ºi spirit
utilitar, Allen ajunge tot la formula respinsã – rãmâne trãit. Cum
jurnalul sãu o demonstreazã, nu-ºi dã seama imediat de pericolul
„vrãjii“ – oarecum în contradicþie cu voinþa scriitorului de a se
situa mereu în prezent –, conºtientizarea vine întotdeauna ulterior, ºi Allen rãmâne mereu un elev în ceea ce am putea numi
ºtiinþa de a te implica în devenire, pe când la Maitreyi ºtiinþa
jocului e sinonim tocmai cu aceastã capacitate de a presimþi
viitorul sau de a-l invoca. Lui Allen îi scapã presimþirea devenirii,
cãci îi scapã sinceritatea trãirii. El cunoaºte sau, mai bine spus,
bãnuieºte valoarea experienþelor decisive, aºa cum Eliade pledeazã pentru ele. Problema esenþialã o vedem, atât la Allen cât ºi la
Eliade, în voinþa de a fi prezent (adicã nu o disponibilitate spontanã) ; de a face parte organicã din procesul devenirii în care
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luciditatea poate fi înþeleasã, sigur, nu doar ca obstacol, ci ºi ca
un instrument de a recunoaºte ºi valorifica „momentul“ devenirii
ºi de a se menþine în registrul ei. Comparând pe Allen cu Emil
Codrescu ºi cu Sandu, Nicolae Manolescu conchide cã primul ar
fi un lucid capabil de a fi ºi pasionat67. Impresia e cã Allen, în loc
sã fie pasionat, este doar dotat cu o luciditate mai cuprinzãtoare
decât ceilalþi, am spune cu una teleologicã, mai puþin contaminatã de nehotãrâri ºi ºovãieli. Allen urmãreºte valoarea iubirii împlinite, nu trãirea ei perpetuã, cum Mircea Eliade însuºi o spune :
„…nu pot cunoaºte iubirea adevãratã decât depãºind-o“68. Când
Allen iubeºte, a ºi iubit deja. Sã remarcãm ºi o asemãnare la fel de
importantã la toþi trei : nici unul nu-ºi pãstreazã iubita cu orice
preþ. Când Codrescu o proiecteazã pe Adela în eternitate, renunþã : „În acest moment, începu trecutul.“ ; când Sandu nu mai
poate scrie un alt roman din chinurile lui cu Ioana sau cu Dania,
e dispus sã fugã sau, în al doilea caz, închide telefonul pe veci ;
când Allen e dat afarã din casa lui Sen, renunþã treptat ºi la ideea
lui Maitreyi, „experienþele“ fiind consumate.
Dar, prin iubire, miza esenþialã a lui Allen este idealul lui
Eliade : participarea cu întreaga fiinþã (psihicã, mentalã, fizicã
etc.) la faptele devenirii. Romanul demonstreazã o reuºitã parþialã. Jurnalul scris de Allen în timpul iubirii, în prezentul de atunci,
este extrem de sãrac în informaþii ; Allen nu este prezent cu
adevãrat, nici suficient de conºtient, nici suficient de inconºtient.
Din fiinþa lui nu este mobilizatã la început decât luciditatea, ºi
nici asta intens. Nu numai cã nu înregistreazã fazele esenþiale ºi
relevante din evoluþia relaþiei lui cu Maitreyi, dar nici nu le
înþelege. Aici, devenirea nu se trãieºte ºi nici nu se conºtientizeazã concomitent, ci se obþine ideea ei, prin reflecþie, ulterior. În
aceastã privinþã Allen e inferior lui Codrescu, care e pregãtit cu
toate instrumentele sensibilitãþii sale sã-ºi trãiascã iubirea – chiar
dacã platonicã ; Allen ºi-o „depãºeºte“ încã din Calcutta : „Sper
s-o termin repede cu India. Am promisiuni sigure, deºi fãrã
contract anticipat, la Singapure“69. Absolutul lui Codrescu e
nedesãvârºit ca trãire, dar epuizat ca idee, cãci cuprinde ºi „viitorul“. Ceea ce la Codrescu este formulã mulþumitoare pentru a-ºi
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consemna iubirea faþã de Adela – jurnalul –, lui Allen i se dovedeºte insuficient. Sub acest aspect, el e mai aproape de Fred
Vasilescu, la care sensibilizarea se realizeazã la o mai mare
distanþã de timp faþã de evenimentele trãite. Ceea ce mãrturiseºte
Fred, poate s-o facã ºi Allen : „Povestind în scris, retrãieºti din
nou aceleaºi întâmplãri ºi bucurii, întocmai, dar parcã le simþi
altfel, apar acum luminate de alt înþeles, care le face ºi mai vii,
pentru cã ºtii ºi ce s-a întîmplat în urmã“70. Însã, în vreme ce Fred
vede altfel cu sufletul, Allen vede doar cu spiritul. Impresia pe
care Allen o face în aceastã poveste de dragoste este a unei
participãri mereu în contratimp. Jurnalul este documentul acestei întârzieri, iar corecþia lui în formã de roman, adicã totuºi
recflecþia – „Reflecþia nu mi-a relevat niciodatã nimic“71 (!) – este
recuperare ºi documentul recuperãrii în acelaºi timp. „Experienþa“ îºi câºtigã dimensiunea prin rescriere ºi astfel prin regândire.
Ca la Camil Petrescu, ºi la Eliade e palpabilã acea pulsare
osmoticã între biografia spiritualã ºi opera literarã, astfel încât
experienþa individualã a personajelor comunicã exemplar cu
teoriile asupra lumii ºi genului romanesc ale autorilor. Conºtienþi
amândoi de pericolul canonizãrii discursului de tip confesiv, ei se
grãbesc sã îi acorde un sens metafizic. Confesiunea din operele
non-fictive rãmâne expresia eului propriu, al autorului, dar cel
din opera fictivã se „metafizicizeazã“ prin structurarea confesiunii care vizeazã sensuri ºi semnificaþii. În eseul Originalitate ºi
autenticitate Eliade precizeazã : „A povesti o experienþã proprie
nu înseamnã „individualism“, „egocentrism“ sau mai ºtiu eu ce
formulã. Înseamnã cã exprimi ºi gândeºti pe fapte. Cu cât eºti
mai autentic, mai tu însuþi, cu atît eºti mai puþin personal, cu atât
exprimi o experienþã universalã sau o cunoaºtere universalã“72.
„Autenticitate“ înseamnã aici, aºa cum se sugereazã într-un alt
eseu, Despre destinul romanului românesc, crearea unui personaj
„care sã participe cât mai total la drama existenþei“73, un erou în
care drama existenþei sã coboare „pînã la rãdãcinile fiinþei“.
Naratorul din Maitreyi e marcat ºi el de conºtiinþa trãirii absolute,
totale : „Am ºtiut cã Maitreyi mi se dã toatã în acea abandonare a
gleznei ºi pulpei…“, (…); „Niciodatã nu am ºtiut mai precis ca
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atunci cã posed ceva, cã posed absolut“74 ; „În acea chemare a
dragostei mele, plimbatã pe carnea braþului gol, o chemam pe ea.
Lunecãrile degetelor mele cãtre umeri se îndreptau spre ea, toatã“75 ; „Niciodatã n-am trãit mai total ºi mai nemijlocit ca în acele
clipe“76 ; „Maitreyi nu cunoºtea nici una din aceste superstiþii albe
ºi mi se oferea continuu, întreagã, cu tot ce trecuse ºi fecundase
sufletul ei pînã atunci“77 (s. n.). Cu sublinierile ilustrãm la Allen
nu atât participarea lui realã la o experienþã (ce sinonim pentru
iubire !), ci ideologia ei ulterioarã („superstiþii albe“). Ne putem
întreba : dacã în timpul propriu al iubirii Allen nu-ºi înregistra în
jurnal caracterul „total“ al iubirii, nici tensiunea ei, ci doar în
„roman“, în ce constã „valoarea“ unei trãiri absolute ulterioare ;
e posibilã oare ? Unirea posterioarã a celor doi termeni de bazã a
autenticitãþii – trãire ºi conºtientizarea trãirii – duc la un „absolut“ artificial. Inteligent, Allen este convins de valoarea experienþelor „absolute“, dar cum el însuºi o demonstreazã, asta o realizeazã mai mult Maitreyi – lipsitã de „superstiþii“ ; el participã ºi
observã cu luciditate, defineºte, apreciazã etc. Absolutul e accesibil numai celui care ºi trãieºte, ºi gândeºte devenirea. Fructificarea ei intelectualã îi compromite calitatea. Allen doar spune absolutul, îi recunoaºte înfãþiºarea, dar nu îl ºi coproduce. „Echilibrul“, sinonimul vreunui final, întârzie, fiind amânat în favoarea
noilor ispitiri sau promisiuni necunoscute. Teama de ataºament a
lui Allen este remarcatã cu multã ironie ºi de Cãlinescu în a sa
Istorie…, susþinând cã scrierile lui Eliade sunt marcate de „oroarea de nuntã“78, de frica de împlinire, opinie apropiatã de cea a
lui Cioran, mai puþin severã, dar subliniind o trãsãturã reprezentativã atât pentru eroul romanului cât ºi pentru autorul lui : „îi
reproºam prietenului meu cã nu-i în stare sã se identifice cu
nimic, cã vrea sã fie totul din neputinþa de a fi ceva“.79
Depãºirea experienþelor, a faptelor existenþiale, se asociazã la
Eliade cu „depãºirea“ textelor sale de tip confesiv – ºi mai ales a
acestora ! –, indiferent dacã ele sunt fictive sau non-fictive. Dã de
gândit obiceiul scriitorului de a nu-ºi „corecta“ decât acele scrieri
„vechi“, care îl implicã subiectiv, iar nu ºi textele de tip „obiectiv“, în care personalitatea individualã este relativ absentã. Textele
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autorului seamãnã cu experienþele naratorului ; nefiind niciodatã duse pânã la capãt, pot fi reluate oricând, „revizuite“ la
nesfârºit. Identitatea autorului/naratorului este imposibil de a fi
surprinsã, modificându-se ºi retroactiv. Aceastã tatonare între a
se identifica sau nu, sau a o face foarte ambiguu, îi este proprie ºi
ªantierului. ªi aici, ca ºi în textele pomenite pânã acum, vocaþia
confesivã, dupã ce documentul este reflectat, se transformã în
vocaþie anticonfesivã. Psihologia, motivaþia iniþialã este amputatã de luciditatea ulterioarã, cenzuratã adicã. Textele iniþiale,
mãrturisirile, forma lor autonomã se schimbã în materie brutã.
„Originalul“, înainte de a fi cunoscut ºi apreciat de cititor, este
cenzurat de autor, iar „literatura“ se compune astfel dintr-un
text original selectat ºi dintr-unul adãugit : prezentul reface trecutul. Metoda cunoscutã în Maitreyi ia proporþii mai ample în
ªantier, subintitulat abil „roman indirect“, în care se repetã acelaºi raport de înstrãinare de textul iniþial : „jurnanul a încetat a
mai fi al meu ; mai exact, era al meu. Îl public deci fãrã nici un
sentiment de jenã. Nu mã recunosc aproape nicãieri în paginile
sale“80. Eliade produce aici dacã nu un paradox, mãcar un fenomen greu de explicat : alege formula subiectivã a confesiunii la
persoana întâi, publicând „hîrtiile unui mort“81. Logic ar fi fost –
dacã ispitirea „romanului“ s-a dovedit ulterior mai mare decât
cea iniþialã a jurnalului – ca textul sã fie rescris la persoana a
treia, cea creatoare de „oameni ºi întîmplãri“, mai ales cã autorul, aºa cum o afirmã în prefaþã : „am suprimat un numãr
însemnat de pagini în care era vorba de mine“82. Avem de a face
cu un fenomen foarte interesant : se alege o formulã a confesiunii
intime, dar i se suprimã tocmai intimitatea, caracterul personal
adicã, ºi i se adaugã unul impersonal. Dar interesantul se transformã în contradicþie : în aceastã prefaþã Eliade pledeazã ºi se
întreabã de ce nu ar fi roman o carte „în care s-ar descrie lupta
unui om viu cu propriile sale gînduri, sau viaþa unui om între
cãrþi ºi vise“83 când, cu douã fraze mai înainte, el însuºi, din
proprie voinþã îºi ciunteºte manuscrisul ! Explicaþia suprimãrii
este însã nu numai ºubredã, dar ºi transparentã : „pentru a nu da
prea mari proporþii cãrþii“84 !
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Cu toate amputãrile, textul îºi pãstreazã fizionomia specific
eliadescã, reactualizând ºi reformulând laitmotive cunoscute deja,
într-o formulã dacã nu romanescã, cum autorul îºi dorea, întruna de jurnal pronunþat prin fragmantarismul ce îl caracterizeazã, fãrã discuþie. ªantierul se dovedeºte o scriere plinã de viaþã,
dar, în loc sã se contureze într-un roman – nu doar
fragmentarismul i se opune genului, ci mai ales faptul cã textul îi
aparþine autorului ºi nu unui narator fictiv (criteriile genului
formulate de Philippe Lejeune nu pot fi evitate nici în acest caz) –
el împrumutã formula unui jurnal total, care înghite în el diferite
feluri de jurnale : de creaþie, existenþial, jurnalul „pensiunilor“, al
vieþii cultural-ºifiinþifice a Indiei, jurnalul conºtiinþei, filozofic etc.
Fãrã sã fie cunoscut de cititor în forma lui iniþialã – originalul
avea, cum autorul preciza în prefaþã, 504 de pagini – ºi, fãrã sã
atingã cota de calitate a celui sebastianian, unul iarãºi „total“,
textul este plãcut la lecturã pentru aerul mai puþin tensionat ºi
pentru preocupãri mai complexe decât cele din romanele anterioare. Dacã Isabel ºi apele diavolului încearcã depãºirea limitelor
individualitãþii prin fructificarea unor experienþe extreme (homosexualitate, exerciþii sexuale cu nuanþã de pedofilie, convertiri
etc.), negative, iar în Maitreyi aceeaºi voinþã de depãºire a eului se
experimenteazã pozitiv, prin iubire absolutã, ªantierul pare lipsit
de tensiunea unor confruntãri cu exterioritatea, ispitele pãcatului
ºi ale iubirii sunt în curs de epuizare. De aici, tonul mai relaxat ºi
mai neutru al jurnalului. Prefaþa, ca ºi interiorul jurnalului, atestã o vocaþie de grafoman a autorului, încât se pare cã textul
iniþial, cel complet, nu este suprimat de fapt, cum autorul se
grãbeºte sã ne anunþe, ci pur ºi simplu prelucrat deja, iar ªantierul
este „ce a mai rãmas“ (din jurnalul complet lipseºte vizibil „capitolul“ Maitreyi).
Autorul îºi dã seama de caracterul oarecum nediferenþiat al
unui singur jurnal, gândindu-se la o mai transparentã practicã a
notaþiilor, pentru o valorificare ulterioarã mai uºoarã a acestora :
„Jurnalul trebuie pus în ordine. Mã hotãrãsc sã inaugurez o serie
de caiete noi“85. Aceste caiete noi vor fi botezate „monºtrii“, iar
jurnalul-jurnal va fi dedicat exclusiv existenþei individuale : „Pãs-
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trez jurnalul numai pentru fapte personale, intime, ºi pentru
urmãrirea vieþii mele“. ªantierul reprezintã încã a fazã anterioarã
noii metode de a nota, ºi astfel se dovedeºte rezultatul unor
„diferenþieri“ ºi demontãri retrospective. Desigur cã, prin decuparea din jurnalul iniþial al capitolelor Isabel… – („Surprim ºi tot
jurnalul Isabelei“86) ºi Maitreyi, Eliade simþea nevoia unei prefeþe
sau a unei „poetici“ în faþa unei scrieri greu de definit ca specie
literarã ºi, inspirat ºi abil, ºi-a botezat ªantierul „roman indirect“,
un termen ambiguu, dar, în mod ciudat, fericit, deoarece ilustreazã bine statutul incert al textului ºi, în plus, ne conduce în
atelierul scriitorului. E vizibil cum Eliade încearcã sã acorde
ªantierului o unitate prin definiþie ulterioarã (nu anticipatã), oarecum artificial, dar textul se opune clasificãrii tocmai din cauza
eterogenitãþii pãrþilor care îl compun. Pe scurt, materialul iniþial
se opune teoriei retrospective. În prefaþã, autorul identificã romanul cu paginile dedicate oamenilor ºi întîmplãrilor, dar fragmentele respective din jurnal nu se încheagã totuºi în roman, ele
rãmân oarecum disparate ºi autonome, curiozitãþi ºi exotisme
interesante, dar fãrã a configura semnificaþii interpretabile. De
asemenea, sunt suprimate doar parþial notaþiile cu caracter subiectiv, intim, chiar aceste notaþii reprezintã elementele forte ale
textului, implicând cititorul în dilemele ºi problemele de formare
ale autorului. ªantierul ilustreazã o fazã extrem de sensibilã în
evoluþia scriitorului, o fazã în care experienþele sunt deja epuizate, dar personalitatea încã nu ºi-a conturat fizionomia, aflânduse într-o etapã decisivã, dar încã incertã.
Caracterul tranzitoriu al jurnalului se poate atesta ºi prin
supravieþuirea unor obsesii vechi ale autorului, cu ispitele ce ne
amintesc de cele ale doctorului din Isabel…: autorul romanului
indirect se joacã cu copiii gazdei, dar precizeazã : „nu ei mã
intereseazã, ci Iris ºi Hellen, adolescente frumoase, între 13 ºi 16
ani“87. O schimbare de atitudine este însã vizibilã – ispitele noi ºiau pierdut acuitatea în raport cu cele vechi, sunt privite deseori
cu plictis, iar dacã autorul se lasã în voia lor, nu le mai provoacã
mãcar. Apare aici prima datã, chiar dacã teoretic, refuzul senzualitãþii epuizante ºi obositoare, tentativa de „purificare trupeas-
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cã“88 ºi ascetismul. Practica ascezei îºi are însã un contra argument la Eliade : teama de a nu reuºi, prin renunþãri, depãºirea
individualitãþii. Jurnalul, cu toate reticenþele autorului faþã de
confesiune, este documentul dramatic al unei dileme sau al unui
paradox foarte clar formulat, dar care primeºte noi ºi noi forme
tocmai din cauza caracterului sãu imposibil de rezolvat. Romanul „cu oameni“ este doar o parte vie, dar secundarã a jurnalului, cu sens de relaxare a unei conºtiinþe dornice de a se confunda
cu ea însãºi, dar râvnind ºi la posibilitãþile obiectivãrii. Jurnalul
are însã un obiectiv ce se impune tot mai acut, în funcþie de
trecerea timpului, iar conºtiinþa cã însemnãrile din acesta reprezintã faza finalã a ºederii lui Eliade în India, clarificarea ºi elaborarea unor prioritãþi sau, de ce nu, a unei strategii existenþiale de
lungã duratã, se manifestã tot mai urgent ºi mai conturat. În
locul efemerului experienþelor se cautã structuri durabile. Experienþele, aventura, vulgaritatea nu sunt neglijate încã, dar efectele
lor destructurante, reduse la efectul imediat, sunt deja consemnate, precum ºi necesitatea unui „plan perfect orizontal“89. Pentru a se familiariaza cu inevitabila renunþare la aventuri, Eliade
consemneazã scrierea unui tratat despre ascezã, dar contradicþia
eliadescã îºi aratã iarãºi semnele, construcþia abstractã se bazeazã tocmai pe experienþe : „tot ce-am scris în acest tratat de ascezã
am învãþat de la cele trei femei“90. Se vede clar acum ºi pare denþeles raportul „du-te vino“ faþã de experienþe. Astfel jurnalul
poate fi înþeles ºi ca apologia continuã a experienþelor, ºi ca
tentativa de lepãdare de ele, nu înainte însã de a gãsi soluþii de
eliberare de sub ispita lor, voinþã iarãºi prezentã în jurnal.
În viziunea lui Eliade subcategoriile experienþelor sau formele
lor – viciul, pãcatul – îºi au sensul în demontarea vechilor structuri morale ºi mentale abstracte ºi imuabile, încropite. Instaurarea unei dezordini sau a unui relativism se impune astfel ca
necesitate înaintea elaborãrii unui nou sistem de valori, înaintea
unui nou început sau „tabula rasa“. Deºi în proza autorului
experienþele formeazã primul plan, pãcatul adevãrat se aflã altundeva, în lipsa de epuizare ºi depãºire esenþialã a experienþelor,
cãci astfel o experienþã nereflectatã suficient (Eliade e un
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antireflecþionist) invocã de la sine încercarea altei experienþe, nici
ea epuizatã însã. Avem de a face cu o „logicã“ a nedesãvârºirii
experienþelor – iatã cultul experienþelor. Eliade se entuziasmeazã
de „aceastã iubire de vulgaritate“91 pentru cã îl salveazã de sub
teroarea formelor, de „primejdia oricãrei „perfecþiuni“ lumeºti“92
ºi de incertitudinile creatoare ale aventurilor nebãnuite, în acelaºi
timp cautã posibilitãþile stabilitãþii fãcând abstracþie de ele, în loc
s-o facã intelectualizându-le, sistematizându-le, „cosmizândule“. Cauza nu poate fi alta decât frica de experienþe, indiferent
dacã ele apar în forma lor brutã sau prelucratã – frica de a se
familiariza cu ele pânã la dependenþã. De aici graba de a se
lepãda de tot cu ce intrã în contact : „Mã simt pretutindeni la
mine acasã. Dupã douã sãptãmîni într-un oraº indian, mã plimb
pe strãzile lui ca pe strãzile Bucureºtiului. De ce nu rãmîn strãin,
adicã singur, înspãimîntat, atent la viaþa din jurul meu ?“94.
Experienþele trebuie, aºadar, abandonate înainte de a se identifica sau familiariza cu ele pânã la plictis, ºi lepãdate chiar în
momentul voluptuos al exercitãrii efectului lor dezintegrator.
Consecinþa lor maleficã se asociazã cu cea beneficã, încât dezordinea invocã remedierea prin scris, gestul ce reface unitatea
fiinþei. De aici ºi necesitatea reorganizãrii jurnalului, „tematizarea“
lui. Dacã în viaþã suntem dispuºi sã receptãm dezordinea ºi
confuzul, scrisul trebuie structurat dupã legi transparente. În
viaþã spiritul ordinii este abandonat, în scris invocat. Jurnalul
salveazã timpul „pierdut“ în experienþe, prima datã indistinct
(„sã nu pierd nimic“94), apoi sistematic, recuperându-se ºi câºtigând sens prin structurare. Grafomania lui Eliade se explicã
tocmai cu raportul efemer al scriitorului cu experienþele, cu implicarea „inconºtientã“ în devenire, cu o deficienþã a memoriei
personale, refãcutã apoi prin actul scrisului. Interpretarea, adãugirea „manuscriselor“ echivaleazã astfel cu o adevãratã construire existenþialã, cu o autentificare retrospectivã.
Caracterul polivalent al experienþelor, polifonica disponibilitate a scriitorului, febrilitatea sa manifestatã înspre felurite manifestãri ale realitãþii îl fac pe Eliade, mai ales în a doua parte a
jurnalului, sã priveascã cu nostalgie echilibrul preocupãrilor cal-
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me. Regretul asupra nefinalizãrii nenumãratelor experienþe recheamã în conºtiinþa autorului voinþa ºi dorul dupã formule
liniºtitoare prin finalitatea lor sigurã, al unui echilibru „neîntârziat“ : „Cît de mult nu invidiez eu cîteodatã creierele acelea monovalente, care nu sunt tentate decît de un singur lucru, dar care
ajung cu timpul sã-l cunoascã, sã-l stãpîneascã, sã-l asimileze
total…“95. Iatã cã Eliade îºi revizuieºte parþial ideile asupra experienþelor alternante, care e adevãrat cã fecundeazã spiritul, cum
susþine încã în Itinerariu spiritual eseistul, dar nu tind spre cunoaºtere absolutã, „þinta finalã“ pierzându-se în necunoscut.
Totuºi, ca sã ilustrãm prin opoziþii validitatea permanentã a
contradicþiilor eliadeºti, experienþele nu vor fi niciodatã denunþate de cãtre scriitor, iar motivele sunt multe. Dar ºi unul singur le
garanteazã supravieþuirea în gândirea scriitorului, ºi anume cã
formulele abstracte ale gândirii îºi trag seva din realul cât mai
banal sau vulgar ºi, ca cercul vicios sã se producã, oroarea de
abstract îl reîntoarce pe autor iarãºi la experienþe. Poate am dat
rãspuns la o întrebare, parcã doar parþial sincerã a scriitorului,
asupra destinului sãu, cãci Eliade refuzã destinul ca pe o formã
nedoritã a finitului : „De ce mi-a fost mie ursit sã fiu un erudit
pasionat de vulgaritate, rãtãcire, de aventurã ? Sã nu mã pot fixa
nicãieri, sã nu pot sfîrºi nimic din ceea ce am lucrat…“96.
ªantierul închide o perioadã de creaþie extrem de vie, dar ºi
contradictorie a lui Eliade, o perioadã a confesiunilor, a formãrii
de sine, a experienþelor extreme ºi exotice, dar ºi a unor iluminãri
care, deºi nu duc la depãºirea dilemelor ºi paradoxurilor, sunt
formulate, totuºi, cu limpezime, sintetic : „În mine se zbat, de
când mã ºtiu, douã mari ºi seducãtoare nostalgii : aº vrea sã fiu în
fiecare ceas altul, sã mã scald în fiecare zi în alte ape, sã nu repet
niciodatã nimic, sã nu-mi amintesc nimic, sã nu continui nimic.
Dar aº vrea, în acelaºi timp, sã pot gãsi un punct fix de unde nici
o experienþã ºi nici un raþionament sã nu mã poatã deplasa ; o
viziune staticã, o contemplaþie directã – fãrã mijlocirea experienþii
– ºi universalã (oh, mai ales universalã !) – un absolut“97.
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Ana Borbély

Variabilitate ºi schimbare lingvisticã –
cercetare sociolingvisticã cantitativãcalitativã-longitudinalã
despre limba românilor din Ungaria
(1990–2000–2010)1
Introducere
Folosirea alternativã a douã limbi, bilingvismul (v. Borbély
2008a) nu este un fenomen omogen, ci se realizeazã variat de la o
comunitate la alta, de la un grup social la altul, ba chiar ºi de la
un vorbitor la altul. Adicã, utilizarea limbilor variazã: unii folosesc mai mult una dintre limbile comunitãþii, alþii o folosesc pe
cealalta mai frecvent oral ori în scris, iar alþii folosesc ambele
limbi în aceeaºi mãsurã. Bilingvismul – alãturi de fenomenul de
multilingvism (folosirea alternativã a trei sau mai multe limbi)2 –
în secolul trecut a fost cercetat periferial, pe cînd în prezent, în
contextul globalizãrii, devine un subiect de cercetare tot mai
central. Bilingvismul poate fi cercetat din mai multe puncte de
vedere, cu diferite metode. Una dintre modelele de cercetare este
sociolingvistica variaþionistã, care studiazã limba unei comunitãþi
cum este vorbitã; ce variazã în ea; ºi analizeazã structurarea
socialã a acestor variaþii (prin grupele sociale existente). Cadrul
teoretic al cercetãrii a fost acel creionat de William Labov (v.
1972, 1994). În acest model variabilitatea lingvisticã este analizatã în corelaþie cu grupurile sociale. Elementele de bazã ale analizelor sînt variabilele sociolingvistice, adicã elementele lingvistice,
care vor fi cercetate în corelaþie cu una sau mai multe variabile
extralingvistice a grupurilor sociale (conturate prin educaþia,
sexul, vîrsta etc. vorbitorilor sau/ºi situaþia de comunicare în care
limba este folositã). Un alt model de cercetare este sociolingvistica
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interacþionalã, cercetarea limbii ºi interacþiunii, al cãrui termen de
bazã este comunitatea lingvisticã, determinatã de regurile comunitãþii referitoare la utilizarea limbajului în strînsã legãturã cu
contextul (v. Gumperz 1982). De aceast model de sociolingvisticã
interacþionalã se leagã analiza de alegere a limbilor în comunitãþile bilingve (v. Fishman 1965) ºi analiza domeniilor de comunicare (v. Fishman 1972). Cercetarea sociolingvisticã cantitativã (v.
sociolingvistica variaþionistã) ºi cea calitativã (v. sociolingvistica
interacþionalã) ne oferã douã posibilitãþi diferite de a cerceta
bilingvismul. O a treia metodã, mai puþin aplicatã, pentru studierea proceselor lingvistice de bilingvism, este cea longitudinalã,
repetarea cercetãrii dupã 10–20–30–etc. de ani. Prin care se
poate verifica corelaþia între variabilitatea lingvisticã ºi schimbarea lingvisticã, adicã datele lingvistice culese în timpul aparent
(date lingvistice culese de la diferite generaþii de vorbitori) analizate în comparaþie cu acelea culese în timpul real (dupã un, douã
sau mai multe decenii) (v. Labov 1994: 73–112). În cercetarea din
Chitighaz, Variabilitate ºi schimbare lingvisticã – cercetare longitudinalã despre limba românilor din Ungaria (1990–2000–2010) aceste modele au fost îmbinate pentru studierea multilateralã a limbii
românilor bilingvi din Ungaria, care, deci, prin aceste modele
este o cercetare sociolingvisticã cantitativã-calitativã-longitudinalã.
Analiza a fost iniþiatã cu cercetarea sociolingvisticã de teren
efectuatã în 1990 cu realizarea anchetei în comuna Chitighaz (v.
Borbély 2001). În 2000 tot aici am repetat ancheta (v. Borbély
2005), care a urmat sã fie repetatã dupã douã decenii, în anul
2010. Cercetarea sociolingvisticã cantitativã-calitativã-longitudinalã îºi propune sã dezvãluie desfãºurarea în timp – în contextul
social caracteristic al timpului (tradiþional, modern, de globalizare)
– a fenomenelor de bilingvism caracteristice pentru comunitatea
lingvisticã, cu privire la alegerea limbilor, atitudinea fãþã de
limbã, limbã ºi identitate, schimbare de coduri (codeswitching),
stilurile de vorbire (grai, standard) etc., ºi punînd accentele pe
aspectele lor de variabilitate ºi schimbare.
Scopul cercetãrii sociolingvistice cantitative-calitative-longitudinale este:
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1. descrierea din perspectiva sociolingvisticii a unei comunitãþi
aflate în situaþia de schimbarea limbii (eng. language shift [v. Gal
1979], adicã schimbarea limbii române în limba maghiarã): circumstanþele conturãrii fenomenului ºi trãsãturilor caracteristice
ale derulãrii lui, respectiv luarea în considerare a factorilor care
determinã retragerea treptatã a limbii minoritãþii;
2. relevarea faptului cum are loc alegerea între limba maternã
(prima limbã) ºi cea de a doua limbã, ºi ce factori o influenþeazã
în cadrul contactelor zilnice ale unei colectivitãþi aflate în procesul de schimbare a limbii române în limba maghiarã;
3. transcrierea repertoriului românesc al colectivitãþii ºi sublinierea eventualelor variabilitãþi ºi schimbãri lingvistice;
4. examinarea trãsãturilor procesului de comunicare al comunitãþii bilingve, a schimbãrii de cod ºi a interdependenþelor din
procesul schimbãrii limbii, raportul între limba românã ºi identitate, etc.
Cercetãri de teren efectuate în timp ºi spaþiu (n=1000)
Cercetare repetatã în Chitighaz face parte din proiectul amplu
care are ca scop sã descrie bilingvismul ºi limba românã folositã
în comunitatea românilor din Ungaria. Alãturi de ancheta repetatã de douã ori în Chitighaz, au fost desfãºurate ºi alte anchete
în urmãtoarele localitãþi din Ungaria, populate ºi de români:
Apateu (1994), Bãtania (1996), Bedeu (1994), Budapesta (2008),
Cenadul-Unguresc (1996), Ciorvaº (1996), Giula (2003, 2007),
Otlaca-Pustã (1984), Micherechi (1994, 1997, 2003), Sãcal (1994).
Cercetãrile de teren din Apateu, Bãtania, Bedeu, Budapesta,
Cenadul Unguresc ºi Sãcal s-au realizat în cadrul proiectului de
schimb ºtiinþific bilateral între Academia Ungarã de ªtiinþe ºi
Academia Românã, iar interviurile le-am realizat împreunã cu
cercetãtoarele din Bucureºti, Maria Marin ºi Iulia Mãrgãrit (v.
Marin–Mãrgãrit 2005). Cercetãrile legate de comunitatea românilor din Bãtania, Ciorvaº, Giula ºi Micherechi au fost realizate în
cadrul proiectelor ºtiinþifice ale Institutului de Cercetãri al Româ-
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nilor din Ungaria (1996–2007) (v. Berényi, red. 2000, 2003; Borbély
2007a). În ºirul cercetãrilor de teren în comunitãþile româneºti
din Ungaria se aminteºte ºi cea efectuatã în cinci localitãþi din
România: Cefa, Ciumeghiu, Inand, Ianoºda, Mãdãras – cu scopul de a cãuta originea românilor din Micherechi. Aceste cercetãri de teren din România au fost desfãºurate de un colectiv
ºtiinþific, alcãtuit din colegele Maria Berényi, Elena Csobai, Emilia Martin ºi autoarea, în cadrul unui proiect din anul 1998 al
Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria. Datele culese
în România au fost prelucrate în monografia Micherechi (v.
Berényi, red. 2000). Alãturi de aceste cercetãri se adaugã un
proiect comparativ pe þarã în care bilingvismul românilor din
Ungaria a fost analizat în comparaþie cu comunitatea bãiaºilor,
germanilor, romilor, sârbilor ºi slovacilor din Ungaria, realizat în
cadrul consorþiului dintre Institutul de Cercetãri Lingvistice al
Academiei Ungare de ªtiinþe ºi Catedra de Limbã Maghiarã
Contemporanã ELTE (Budapesta) (v. Bartha 2003, 2006, 2007,
2009; Borbély 2007b, 2008b, 2009, 2010).
Date sociolingvistice despre comunitatea românilor nãscuþi în
Romania ºi stabiliþi în Budapesta sau în suburbiile capitalei ungare, ne stau la dispoziþie din anul 2010. Aceste date de teren ne
ajutã sã facem comparaþie între un grup autohton ºi migrant, sã
cãutãm fenomenele identice sau/ºi deosebirile referitoare la limba românã, bilingvismul român–maghiar ºi indentitatea româneascã ori dublã, româno-ungarã. Proiectul Diaspora româneascã
din Budapesta. O analizã socio-culturalã (2010–2012) este un proiect interacademic, aprobat de Academia Ungarã de ªtiinþe ºi
Academia Românã, în colaborare cu colegii Ofelia Ichim ºi Florin-Teodor Olariu (Institutul de Filologie Românã ,,A. Philippide”
– Filiala din Iaºi a Academiei Române).
Atunci cînd se efectueazã o cercetare despre minoritãþile unei
þãri, nu se poate pierde din vedere nici atitudinea majoritarilor
faþã de comunitãþile minoritare. Proiectul, iniþiat ºi condus de
Kontra Miklós, Interviu Sociolingvistic în Budapesta, începînd cu
pregãtirile de cercetare în 1985 ºi cu cercetarea de teren din 1987,
a fost realizat cu 50 de subiecþi unguri din Budapesta. Interviul
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sociolingvistic, structurat în module ºi teste lingvistice, conþine un
modul (etnie; ETN), care cuprinde un discurs referitor la minoritãþile din þarã (v. Kontra 1987).
Pe baza acestor date culese din cinci tipuri de cercetãri de teren
se poate face o sintezã amplã despre limba românã, bilingvismul
român–maghiar, identitatea româneascã din Ungaria în corelaþie cu unii factori legaþi de circumstanþele sociale, politice etc.
Scopul comunicãrii este sã prezint metodele de cercetare aplicate la Chitighaz în aceºti 20 de ani ºi cîteva rezultate bazate pe
datele culese pe teren.
Cercetarea din 1990
În 1990, la prima anchetã, am avut ca bazã în prezentarea
schimbãrii limbii în comunitatea româneascã din Ungaria metodele aplicate în literatura de specialitate (v. de ex. Gal 1979). Am
ales, pentru descrierea situaþiei sociolingvistice, o singurã comunitate, Chitighaz. Adunarea de date s-a realizat folosind mai
multe metode de cercetare (obsevaþii de teren, interviuri, teste
etc.). Datele lingvistice de teren proprii le-am completat, dupã
caz, ºi cu datele Oficiului Naþional Ungar de Statisticã. Pentru
subiecþii adulþi am recurs la un interviu sociolingvistic
semistructurat ºi, în cadrul acestuia, la o discuþie dirijatã, la un
chestionar oral de utilizare a limbii, la un test de autoapreciere a
cunoaºterii limbii ºi la un test de vocabular. În plus, am fãcut ºi
observaþii de teren, ca participant. Subiecþii au fost selectaþi dupã
trei criterii sociale: vîrstã, sex ºi instrucþie ºcolarã/educaþie. Numãrul lor total a fost 96. A fost aplicat un test de vocabular (de
cuvinte) cu 50 copii, elevi ai cursului superior al ºcolii româneºti
din localitate. Un chestionar în scris a fost aplicat pentru a obþine
pãrerea celor 8 profesori din aceeaºi ºcoalã despre învãþãmîntul
românesc, utilizarea limbilor la ºcoalã etc. În total, se pot documenta culegeri de date lingvistice de la 154 subiecþi, ºi prin
urmare, aceastã culegere de teren se considerã cea mai bogatã de
date lingvistice din aceastã comunitate româneascã.
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Limba în care s-au desfãºurat interviurile semistructurate a fost
graiul limbii române din Chitighaz. Am ales varianta localã ca
limbã de realizare a interviului pentru cã, în viitor, oricare membru al colectivitãþii va putea fi intervievat în limba maghiarã, dar,
din cauza schimbãrii rapide a limbii, în românã tot mai puþini.
Subiecþii sînt consideraþi ca reprezentanþi ai populaþiei româneºti
din Chitighaz prin faptul cã au acceptat intervievarea în limba
românã (cu eventualele dificultãþi de exprimare) ºi identificaþi cu
apartenenþa lor la minoritatea naþionalã româneascã din localitate (fiind indivizi cu pãrinþi români, vorbitori de limbã românã,
foºti elevi la ºcoala româneascã, mireni ortodocºi sau baptiºti
etc.).
Se considerã important de subliniat cã nu a figurat în eºantion
acel tip de subiect care este român la origine, dar nu vorbeºte
limba românã (fie cã „a uitat-o”, fie cã în copilãrie nici nu a
învãþat-o).
Datele empirice au fost puse în valoare prin metode de statisticã matematicã. Modelul de analizã a fost unul explicativ.
Conform rezultatelor anchetei din 1990, bilingvismul comunitãþii poate fi considerat ca perioadã de tranziþie între cea de
monolingvism românesc ºi cea de monolingvism maghiar. În
1990, în comunitate, procesul de schimbare a limbii din limba
românã în limba maghiarã era într-un stadiu avansat (vezi Borbély
2001).
Cercetarea din 2000
Peste zece ani, în 2000, cînd a fost repetatã ancheta în Chitighaz, în principiu, am realizat interviuri sociolingvistice cu structuri identice ca cele aplicate în 1990 ºi, cu aceiaºi subiecþi adulþi
(18–60 de ani) deja intervievaþi. Dintre subiecþii intervievaþi în
2000 au lipsit acei care în decursul deceniului au decedat (27 la
numãr), de asemeni n-am putut repeta interviul sociolingvistic cu
cei care s-au mutat într-o altã localitate (5 la numãr) sau au fost
grav bolnavi (3 la numãr). 42 subiecþi au fost la numãr aceia cu
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care am fãcut interviu sociolingvistic ºi în 1990 ºi în 2000. Eºantionul copiilor, însã, a fost diferit (50 în 1990 ºi alþi 38 în 2000). În
ambele cazuri am intervievat elevii actuali ai cursului superior al
ºcolii româneºti din localitate.
Cîtã vreme am avut la dispoziþie doar datele culese în 1990, am
putut analiza/prezenta sau/ºi interpreta procesul de schimbarea limbii comparînd datele culese de la cei vîrstnici, de la cei de
vîrstã medie ºi de la cei tineri; adicã pe baza timpului aparent (v.
Labov 1994: 43–72). Cercetarea repetatã în 2000 se referã însã la
datele culese în 1990 ºi la cele din 2000, în consecinþã, modelul de
cercetare este acela de a prezenta ºi explica schimbarea referitoare la fenomenele lingvistice detectate într-un deceniu. Deci, cu
ajutorul datelor culese în aceºti ani putem studia influenþa timpului real (v. Labov 1994: 73–112) asupra procesului (proceselor) în
discuþie.
Cercetarea din 2010
Cercetarea din anul 2010 este repetarea a doua a anchetei din
1990. Din eºantionul din 1990 cu 33 subiecþi am avut posibilitatea sã repet a treia oarã interviul sociolingvistic semistructurat. În
2010 am realizat în total interviuri cu 56 adulþi, iar cu 38 elevi din
ºcoala româneascã am fãcut un test de vocabular (de cuvinte), ºi
9 profesori mi-au completat un chestionar referitor la circumstanþele învãþãmîntului românesc din loc. Atmosfera cercetãrii
de teren din 2010, în comparaþie cu cea din 1990, a fost cu totul
diferitã. În 1990 oamenii erau închiºi ºi feriþi sã fie intervievaþi în
limba românã, ºi mi s-a pãrut cã unora le era fricã sã-mi comunice orice. Iar cei cu care am reuºit sã fac interviu – mai cu seamã
cei mai vîrstnici, dar ºi unii din generaþia de vîrsta medie – au
vorbit cu mare drag despre apartenenþa lor româneascã, despre
limba românã, iar despre procesul de schimbarea limbii române
în limba maghiarã au vorbit cu mare tristeþe. Unii erau chiar ºi
foarte agitaþi vorbind despre fenomenul desfãºurat, precizînd cã
o parte a comunitãþii – români de origine – nu vor sã vorbeascã
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româneºte, ºi se declarã de identitate ungureascã. Dupã 20 de ani
atmosfera interviurilor s-a schimbat. Subiecþii au fost dispuºi sã
stea de vorbã în faþa microfonului, au vorbit deschiºi, fãrã fricã.
Atitudinea lor însã faþã de fenomenul de schimbarea limbii române în limba maghiarã s-a schimbat. Chiar cei mai vîrstnici ºi cei
care vorbeau cu mare durere ºi neplãcere despre utilizarea tot
mai rarã a limbii române, cu douã decenii în urmã, în 2010 au
pãrut a fi foarte calmi, fãrã emoþii ºi aproape împãcaþi cu situaþia
lingvisticã în care se aflã comunitatea. Din cele spuse de subiecþi
reiese cã, ei cunosc situaþia sociolingvisticã din comunitate, iatã
cîteva dintre ideile lor:
– asta este, n-avem ce face;
– pruncii, nepoþii nu mai vor/ºtiu sã vorbeascã româneºte, ºi vorbim
cu ei ungureºte;
– numai noi, bãtrînii mai vorbim întrã noi româneºte;
– numai cu acea persoanã vorbesc româneºte care iniþieazã discursul
româneºte;
– eu nu încep cu limba românã…
Schimbãri sociale, politice, culturale, minoritare între 19902010
În aceºti douãzeci de ani, în viaþa românilor din Chitighaz, ca
ºi în întreaga þarã, s-au produs diferite schimbãri politice, sociale,
economice ºi culturale. Iatã cîteva mai însemnate dintre ele. În
1990, la începutul anchetei de teren, în mijlocul satului stãtea un
monument sovietic. Într-o noapte, din perioada primei culegeri
de teren, niºte chitighãzeni au luat de pe vîrful monumentului
sovietic „steaua roºie”, simbolul societãþii comuniste-socialiste.
Dupã cîþiva ani, pe acelaºi monument, au fost gravate numele
acelor sãteni care au cãzut în primul sau în al doilea rãzboi
mondial. În deceniul 1990–2000 un simbol internaþional a devenit unul local. Iar în 2010 Ungaria deja de ºase ani este membrã
în Uniunea Europeanã (1 mai 2004).
În perioada primei anchete, românii chitighãzeni lucrau în
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cooperativa din localitate (care, ca urmare a privatizãrilor, tocmai în acel an, s-a transformat într-o nouã formaþiune agricolã),
ºi unii fãceau navetã la oraºele din apropiere (Bichiºciaba ºi
Giula). În 2010 o numeroasã parte a populaþiei din sat era inactivã (pensionari de vîrstã sau de boalã, ori ºomeri), iar alþii aveau
afaceri familiale, ori lucrau la oraº la o firmã (internaþionalã).
În aceste douã decenii ºi în comunitatea minoritarã româneascã au avut loc mai multe schimbãri. În 1993 a fost infiinþat la
Giula de cãtre cercetãtori români din Ungaria Institutul de Cercetãri al Românilor din Ungaria, care funcþioneazã ca organizaþie
non-guvernamentalã, pînã în prezent fãrã întrerupere, sub conducerea directorului Maria Berényi. Cel mai important eveniment ºtiinþific al institutului este Simpozionul, organizat, anual,
din 1993. În 2010 a fost organizat Simpozionul jubiliar, ediþia XX.
„Activitatea ºtiinþificã desfãºuratã de cãtre intelectualii grupaþi
în jurul acestui atelier constituie una dintre cele mai importante
realizãri spirituale din ultimele decenii ale comunitãþii româneºti
din Ungaria” (Berényi 2010). Rezultalele cercetãrilor anuale legate de acest grup ºtiinþific apar în publicaþiile Simpozion, Izvorul
ºi Lumina, editate de institut. Ca o activitate ºtiinþificã deosebitã
poate fi consideratã acea cercetare – de arhive, bibliotecã ºi de
teren în Ungaria ºi în România – care a fost efectuatã de cinci
cercetãtori, în urma cãreia au apãrut trei monografii despre
istoria, limba, cultura, etnografia localitãþilor cu populaþie româneascã din Ungaria: Chitighaz, Bãtania ºi Micherechi (v. Berényi,
red. 1993, 1995, 2000).
În ultimul deceniu al secolului al XX-lea, Parlamentul Ungar a
aprobat Legea nr. LXXVII privind drepturile minoritãþilor naþionale ºi etnice din Ungaria, adoptatã la 7 iulie 1993. Pe baza
acestei legi s-au format autoguvernãrile minoritare (1994, 1998,
2002, 2006, 2010). Paralel cu apariþia autoguvernãrilor minoritare a luat naºtere ºi un fenomen nou: etnobiznisul. Se considerã ºi
se ºi declarã în posturã de lideri ai minoritãþilor oameni care nu
sînt recunoscuþi ca membrii ai comunitãþilor minoritare din Ungaria. Etnobizniþarii, dupã pãrerea jurnalistului Joó István (2010:
2), sînt escroci „legali”. Adicã legali, deoarece legea permite ca ºi
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acea persoanã sã devinã membru într-o autoguvernare minoritarã (localã, pe judeþ, pe capitalã, pe þarã) a cãrui moºi ºi strãmoºi –
precum ºi etnobizniþarii la rîndul lor – ºi-au trãit viaþa liniºtitã de
majoritari, fãrã ca sã lupte împotriva acþiunilor, atitudinilor provocatoare ºi umilitoare, cu care s-au confruntat minoritarii din
Ungaria de-a lungul secolelor.
La Chitighaz, în perioada primei anchete, în biserica ortodoxã
servea pr. Alexandru ªereº, preot originar din Micherechi. Iar în
perioada anchetei a doua ºi a treia în fruntea bisericii se afla pr.
Florin Olteanu, preot misionar sosit din România. Dupã prima
anchetã, anume în 1999 vicariatul ortodox român din Ungaria,
în frunte cu pr. vicar Pavel Ardelean, originar din Otlaca-Pustã,
a devenit episcopie, condus de PS Sofronie Drincec, episcop din
România (azi Episcopul Oradei, Bihorului ºi Sãlajului). Iar în
2007 în ziua de 8 iulie a avut loc hirotonia ºi instalarea actualului
Arhiereu al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, PS Siluan
Mãnuilã.
Aceste schimbãri – sociale, politice, culturale, minoritare –
creionate foarte pe scurt, sînt factori care pot influenþa în mod
diferit (de ex. pozitiv, negativ ori neutru) menþinerea comunitãþii
ºi limbii româneºti din Ungaria.
Legãturi cu România 1990–2010
Dupã cele spuse de subiecþii intervievaþi, începînd cu anii
1994–1996, viaþa economicã din România s-a schimbat considerabil, ºi, ca urmare, vizitele în România au devenit tot mai rare.
Se menþine aici cã, unii subiecþi nu au fost niciodatã în România
(în 1990 10 subiecþi, din eºantionul de 60 persoane; v. Borbély
2001: 284). Alãturi de ei, într-o proporþie mai micã, gãsim ºi
subiecþi care, în principiu, nu din cauza cumpãrãturilor au legãturi cu România. Un subiect, de exemplu, se intereseazã de viaþa
culturalã ºi este copleºit de viaþa tradiþionalã, de la þarã din
România. În 1976 ºi-au vizitat prima datã rudele din România ºi,
de atunci, în fiecare an o datã fac acest drum în România.
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La ultima cercetare de teren, în 2010 am putut sesiza ºi o nouã
tendinþã legatã de identitatea româneascã, adicã manifestarea
interesantã a chitighãzenilor de a-ºi exprima apartenenþa lor la
neamul românesc. Primul exemplu pare neobiºnuit. Pe strãzile
comunei, în faþa caselor sînt sãdiþi pruni, viºini sau meri: la unii
tulpina pomilor este vopsitã cu var. Pe aceºti subiecþi i-am întrebat, de ce au vopsit tulpina pomilor. Rãspunsul, la unul dintre ei
a fost: cã sînt’em rîmân’. ªi dupã aceasta imediat am aflat ºi
explicaþia. Cãlãtorind prin România au vãzut cã pomii ºi copacii
de la stradã sînt vopsiþi cu var, de aici au luat exemplul, ºi prin
aceasta se identificã cu un obicei specific pentru românii din
România. Interesul de a vizita mãnãstirile3 ºi dorinþa de a cunoaºte plaiurile din România se desfãºoarã tot mai frecvent în
grup (cu autocar) ºi individual (cu familia). Unul dintre subiecþi
m-a informat cã îºi ajutã, ca translator, cunoscuþii ºi prietenii în
afacerile lor în România. Tot la acest nivel se adaugã ºi rolul
internetului. Un subiect îi ajutã pe cunoscuþi, nevorbitori de
limba românã, afiºîndu-le cîte un anunþ de vînzare pe situri
româneºti, ori mi-a arãtat cîte cîntãri bisericeºti româneºti minunate ascultã pe internet.
Relaþiile vii cu românii din România ar putea fi un factor care
ar ajuta în mod pozitiv menþinerea limbii ºi identitãþii româneºti
din Ungaria.
Variabilitate ºi schimbare în utilizarea limbii române între
1990–2000–2010
Rezultatele cercetãrii sociolingvistice cantitative-calitative-longitudinale dupã un deceniu ne aratã unele aspecte noi ale procesului de schimbare a limbii române în limba maghiarã. Ipoteza de
bazã, în modelul de schimbare a limbii din limba românã în limba
maghiarã, este urmãtoarea: utilizarea limbilor cu trecerea timpului
se schimbã de la o generaþie la alta ori/ºi de la un domeniu de utilizare
a limbii la altul în aºa fel încît funcþiile limbii române sînt preluate de

Simpozion

179

limba maghiarã. Rezultatele cercetãrilor din 1990–2000 nu susþin
aceastã ipotezã de cercetare pe deplin. Dupã un deceniu, în
domeniile de utilizare a limbii, alegerea limbii române ºi maghiare variazã diferit. În unele domenii de utilizare a limbii: (a) s-a
folosit mai mult limba românã, adicã schimbarea limbii a luat o
direcþie inversã; (b) nu s-a schimbat nimic; (c) s-a folosit mai mult
limba maghiarã, adicã schimbarea limbii a luat direcþia conform
ipotezei. Datele sînt culese de la 40 subiecþi, care au rãspuns ºi în
1990 ºi în 2000 la aceleaºi întrebãri, ca de exemplu:
În ce limbã vorbeºti/vorbiþi: cu soþul/soþia; cu bãtrînii din sat;
cu medicul?
În ce limbã: te rogi/vã rugaþi; faci/faceþi cumpãrãturi; scrii/
scrieþi o carte oficialã; numeri/numãraþi banii; se oficiazã o cununie la casa satului, în bisericã etc.?
În Figura 1 am modelat cum se schimbã folosirea limbii române
în 25 de situaþii de comunicare: fiecare barã reprezintã diferenþa
(în plus, minus ori neschimbatã) dupã zece ani. Iatã trei exemple.
Bara albã (a 3-a din stînga) din figura 1 reprezintã schimbarea în
utilizarea limbii române de un deceniu la cumpãrãturile de piaþã.
În 1990 nu a fost subiect care a declarat cã la piaþã foloseºte
exclusiv limba românã: 0%, iar în 2000: 15% au rãspuns cã la
piaþã vorbesc numai româneºte. Schimbarea aceasta se explicã
cu faptul cã în 2000 foarte mulþi români din România au fost
între vînzãtori la piaþa din Chitighaz, ceea ce nici în 1990 ºi nici
dupã 20 de ani nu a fost caracteristic. Al doilea exemplu se referã
la folosirea limbii române cu medicul. În 1990 ºi peste un deceniu
n-a rãspuns nimeni cã foloseºte exclusiv limba românã cu medicul, deci nu s-a schimbat nimic în 10 ani (v. în Figura 1 bara
nearticulatã/invizibilã pe linia 0, a 20-a din stînga). În 1990:
76,6% dintre subiecþi au rãspuns cã se roagã numai româneºte,
iar în 2000: 74,1% au dat astfel de rãspuns. Schimbarea de un
deceniu, deci în aceastã situaþie de comunicare, este de o scãdere
de -2,5% (v. în Figura 1 bara neagrã, a 7-a din dreapta).
Dintre cele 25 de situaþii de comunicare legate de domeniile
utilizãrii limbii (familie, comunitate, bisericã, ºcoalã, servici etc.)
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numai în 7 situaþii dominã folosirea limbii române, în 4 situaþii ambele
limbi se folosesc în proporþii identice, ºi în 14 situaþii dominã folosirea
limbii maghiare (v. Borbély 2005).
Datele din 2000 (vezi timpul real) susþin rezultatele din
1990 (vezi timpul aparent) referitoare la existenþa corelaþiei între
alegerea limbii române ºi cunoºtinþele/competenþele de limbã
românã – în procesul de schimbãre a limbii, ºi anume: indivizii se
acomodeazã la competenþele de limbã a partenerului (v. Borbély
2001: 120–122). Conform acestora: alegerea limbii române în
interacþiunile cu partenerii vîrstnici nu se schimbã în timpul real,
conform ipotezei de cercetare, ci invers, creºte numãrul interacþiunilor româneºti în defavoarea limbii maghiare. Iar în interacþiunile cu nepoþii – conform ipotezei de cercetare – aproape total
scade alegerea limbii române, în favoare limbii maghiare.
Figura 1
Schimbare de un deceniu în utilizarea limbii române
în 25 de situaþii de comunicare la Chitighaz
(1990–2000, n= 40)

Graiul român vorbit în Chitighaz ºi în 2010 continuã sã reprezinte cel mai important simbol al identitãþii româneºti. Folosirea
acestui grai românesc se leagã încã în special de vorbitorii din
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generaþia mai în vîrstã sau din cea de vîrstã medie. În 1990 am
întîlnit cîteva familii româneºti, în care ºi copiii cei mici (2–4 ani)
vorbeau româneºte. Dupã douã decenii am gãsit doar un copil
mic vorbitor de limba românã, mama lui fiind nãscutã în România, care nu vorbeºte limba maghiarã.
Trecînd de la vorbitori la domeniile de utilizare a limbii sau
situaþiile de comunicare, putem sublinia cã, familia ºi biserica sînt
acele domenii de comunicare în care este vorbitã cel mai frecvent
limba românã. În legãturã cu utilizarea limbii române a tinerilor,
într-o sferã formalã de comunicare (la alimentarã), un subiect mia accentuat urmãtoarele (citat dintr-un interviu4):
O fost aºê cã m-am dus ºi am spus cã-m trabã ã pitã, uã-m trabã ããã
e º•im io drojïii, uã-m trabã nu º•u e. ª-o stat, º-o zîs sã zi
ungurêº•e cã iê nu º•i. ª-apu am zîs cã: ¡% „ªi babã-ta îi rîmânã dã
e nu º•ii tu sã vorbeº• rîmâñêº•e?” O zîs cã nu s-o-nvãþat, ºi la e sã
sã-nvêþã cã mai mult ungurêº•e. Aºê cã limba dã mamã s-o s-o
pãrãsêº•e. (femeie, nãscutã în 1949, 12 clase; data anchetei: 2000)
Tematizarea schimbãrii limbii române în limba maghiarã se
comunicã ca o ruºine, un fenomen care, în mod normal, nu ar
trebui sã se desfãºoare:
Cã la urmã om ajunge acolo cã noi rîmâñ ºi sat rîmâñesc ºi n-or º•i
prun i uã ñepoþî, uã e º•iu e º•iu io, n-or º•i rîmâñêº•e, ºi asta-i
ruºiñe pã noi cã ¡% nu º•iu sã vorbascã rîmâñêº•e. ªi noi þîñem, cã noi
sîn•em rîmâñ?! (femeie, nãscutã în 1949, 12 clase; data anchetei:
2000)
În consecinþã, se poate susþine cã, în comunitatea româneascã din Chitighaz procesul schimbãrii de limbã se va termina
în generaþia nepoþilor (celor nãscuþi în secolul al XXI-lea), ºi ultimul
domeniu de utilizare a limbii, în care se va folosi limba românã,
va fi biserica ortodoxã.
Tipuri de schimbãri lingvistice
Labov analizînd corelaþie între variabilitate ºi schimbare lingvisticã, referitoare la un individ ºi la o comunitate, defineºte patru
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tipuri sau categorii de schimbãri: (1) stabilitate; (2) gradul de
vîrstã; (3) schimbare de generaþie; (4) schimbare de comunitate
(v. Tabelul 1). Variabila lingvisticã de cercetare la Chitighaz este/
a fost: utilizarea limbii române ºi maghiare în diferite situaþii
comunicative. Datele statistice din timpul aparent (vîrsta subiecþilor) ºi timpul real 10 ani ne aratã cã schimbarea limbii minoritare în limba majoritarã este o schimbare care se realizeazã din
generaþie în generaþie. Vom demostra aceasta cu datele acumulate în figura 2 care conþine date statistice bazate pe datele anchetei
din 1990 ºi din 2000. La întrebarea: În ce limbã vorbiþi cu bãtrînii
din sat? în 1990 dintre subiecþi 83% au rãpuns cã vorbesc: româneºte; iar la întrebarea În ce limbã vorbiþi cu nepoþii? dintre cei care
ne-au dat rãspuns numai 9,1% au rãspuns cã: româneºte. Aºa
cum ne aratã aceste date statistice din anul 1990 ºi dupã zece ani:
variabilitatea dintre generaþii (bãtrînii din sat, soþ/soþie, copii ºi
nepoþi) este mai mare decît schimbarea de un deceniu. Datele
statistice susþin categoria a 3-a de schimbare a lui Labov (v.
Tabelul 1), adicã schimbarea limbii (române în limba maghiarã)
se desfãºoarã ca o schimbare lingvisticã de generaþie, deci dupã
utilizatorii limbii române vor urma generaþii care vor mai vorbi
limba românã. În principiu, nu se poate nega nici faptul cã
variabilitatea în utilizarea limbii române se realizazã ºi la nivelul
indivizilor. De exemplu, dupã zece ani subiecþii care au ieºit la
pensie, mi-au comunicat cã vorbesc mai mult româneºte, doarece
nu mai fac naveta la oraº ºi nu mai au contact cu colegii vorbitori
de limba maghiarã de la oraº. Tot aºa, individul care s-a cãsãtorit
într-o familie ungureascã vorbeºte mai puþin româneºte decît în
copilãrie, în familia româneascã. Datele, în ceea ce priveºte utilizarea limbii române, din timpul aparent ºi real ne conving cã, în
principiu, variabilitatea este descoperitã în comunitate, iar stabilitatea, în mare mãsurã, se atribuie indivizilor. Dar se desprind ºi
unele oscilãri sau asimetrii la unii indivizi, ca urmare a unor
factori, influenþe sociale, economice, familiale etc. aparente în
mod diferit la unii indivizi decît la alþii.
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Figura 2
Mediile de procente (din 1990 ºi 2000) ale rãspunsului:
„româneºte”, referitoare la întrebãrile: În ce limbã vorbiþi
cu bãtrînii/soþul, soþia/fiul, fiica/nepoþii?

Modul de comunicare al bilingvilor
Un alt aspect în cercetarea sociolingvisticã cantitativã-calitativã-longitudinalã din Chitighaz este modul de comunicare al bilingvilor (v. Grosjean 1995: 261–264). În interviurile realizate între
1990–2010 am vorbit româneºte, ºi am folosit cu subiecþii uneori
ºi douã limbi într-o comunicare. Fenomenele lingvistice ca alternanþa de limbã, schimbarea de cod, integrarea cuvintelor maghiare la nivel fonetic–fonologic sînt fenomene lingvistice normative
în comunitaþile bilingve. Problema aceasta, legatã de modul de
comunicare al bilingvilor în corelaþie cu timpul aparent ºi real,
poate fi abordatã din mai multe aspecte. Grosjean (v. Tabelul 2)
definind modul de comunicare al bilingvilor afirmã cã un bilingv
poate comunica în una dintre cele douã limbi pe care le însuºeºte.
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Deci, românii din Chitighaz cu un român (monolingv) pot vorbi
româneºte, iar cu un ungur (monolingv) pot vorbi ungureºte (v.
Tabelul 3). Iar cu membrii comunitãþii româneºti din Chitighaz
bilingvii pot alterna ambele limbi (v. Tabelul 3). Subiectul cercetãrii de faþã se leagã de modul de comunicare în douã limbi, adicã
la alternanþa de limbã. Variabilele lingvistice cercetate ale alternanþei de limbã vor fi: împrumutul, adicã acele cuvînte împrumutate din limba maghiarã care devin integrate în limba românã la
nivel fonetic-fonologic, morfologic ºi sintactic; schimbarea de cod
de un cuvînt, adicã acele cuvinte maghiare care nu vor fi integrate
în limba românã nici la un nivel de limbã; schimbarea de cod de mai
multe cuvînte, adicã acele segmente comunicative în care douã
sau mai multe cuvinte maghiare nu vor fi integrate în limba
românã nici la un nivel de limbã. În tabelul 4, prin cuvîntul
maghiar ºógornõ (‘cumnatã’), vor fi exemplificate aceste trei variabile lingvistice diferite. Se considerã variabilã de imprumut
cuvîntul: ºogoriþa, deoarece cuvîntul este integrat în limba românã la toate nivelele lingvistice: nivelul fonetic-fonologic (prin
evitarea sunetelor maghiare: o lung ºi õ), nivelul morfologic (prin
sufixul -iþã ºi pronumele posesiv de genul feminin mea) ºi nivelul
sintactic (prin prepoziþia la). Se considerã variabilã de schimbare
de cod de un cuvînt: SÓGORNÕMNÉL, întrucît cuvîntul maghiar nu este integrat în limba românã. Se considerã o variabilã
diferitã schimbarea de cod în douã sau mai multe cuvinte, fenomenul în care vorbitorii recurg la alternanþe care conþin douã sau
mai multe elemente din limba maghiarã.
În cadrul acestui studiu, sub acest subiect, ca un exemplu,
formulãm urmãtoarea ipotezã de cercetare. Dacã existã interdependenþã între alternanþa de limbã (împrumut, schimbare de cod etc.)
ºi schimbarea limbii: tinerii vor produce în comunicare mai multe
alternanþe de limbã decît cei mai vîrstnici.
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În cele ce urmeazã, vor fi prezentate rezultate bazate pe analiza datelor lingvistice culese în 1990. Cercetarea este de timp
aparent, subiecþii fiind grupaþi pe generaþii, adicã 4 grupe de
vîrstã. Eºantionul cuprinde 40 subiecþi. Datele lingvistice analizate au fost culese din interviurile dirijate ºi semistructurate, într-un
interval de timp de 20 minute pentru fiecare subiect. Modul de
comunicare al interviurilor a fost realizat în douã limbi (alternanþã de limbã). Situaþiile comunicative, în care s-au realizat interviurile, au fost relativ identice: partener (români din Chitighaz ºi
autoarea); calitatea relaþiei (cunoscuþi, rude, vecini, colegi de
ºcoalã etc.); temã (amintiri autobiografice, comunitatea româneascã, atitudinea faþã de limbã, utilizarea limbilor etc.); loc (casa
subiecþilor). Cercetarea statisticã comparativã se referã la mediile
incidentelor ale variabilelor lingvistice din interviuri, culese din
cele 4 grupe de vîrstã de subiecþi.
Rezultatele (v. Figura 3) susþin ipoteza, adicã prin rezultatele
analizei statistice s-a dovedit cã generaþia mai tînãrã (18–38 ani)
în 1990 în interviul dirijat, în modul de comunicare bilingv, a
întrebuinþat mai multe alternanþe de limbã (adicã împrumut,
schimbare de cod, v. Tabelul 4) decît cei mai în vîrstã (40–85 ani).
Pînã ce în fragmentele (de lungimi identice) de interviuri cei mai
tineri au recurs, în medie, la 74,8 alternanþe de limbã, la cei mai în
vîrstã aceasta cifrã a fost între 40,8–44,8 referitoare la cele trei
variabile ale alternanþelor de limbã românã ºi maghiarã.
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Figura 3
Mediile incidentelor în procente ale celor trei variabile
lingvistice referitoare la alternanþele de limbã românã
ºi maghiarã (1990, n=40, 4 grupe de vîrstã)
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treia (2010) s-a desprins ºi o tendinþã nouã. Unii subiecþi vãd în
România un loc cultural ºi turistic agreabil, ºi nu numai, ci
posibilitãþi noi pentru afaceri. Valoarea/preþul limbii române pe
piaþa limbilor (v. Bourdieu 1991) este în creºtere, ºi – paradoxal –,
tocmai atunci cînd în familiile româneºti a început tot mai mult
sã câºtige teren utilizarea limbii maghiare.
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NOTE
01. 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.
02. La ISB8 (Simpozionul International de Bilingvism ediþia a 8-a; 15–18
iunie 2011, Universitea din Oslo) comitetul de organizare a adus decizia de modificare a denumirii simpozionului. Începînd cu anul 2013
simpozionul va fi denumit Simpozionul International de Bilingvism ºi
Multilingvism (International Symposium on Bilingualism and
Multilingualism).
03. Chitighãzenii au fost în pelerinaj, de obicei, la mãnãstirea Hodoº-Bodrog
(jud. Arad). Unul dintre subiecþi (n. 1931) mi-a amintit cã, mama lui (n.
1901), pînã cînd a fost în vîrstã, în fiecare an a fãcut pelerinaj de 15
august la mãnãstirea aceasta cu hramul Adormirii Maicii Domnului.
04. Semnele diacritice dialectale folosite pentru transcrierea fragmentelor
din interviuri sînt urmãtoarele:
(africatã alveopalatalã surdã)
as (ceas); ï (oclusivã palatalã sonorã) ïal (deal); ê (e deschis) fê•e (fete); k’
(oclusivã palatalã surdã) k’indã (tindã); ñ (nazalã palatalã) ñam (neam);
¹ (o deschis) sore (s¹re); • (oclusivã palatalã surdã) •ept (piept). Semivocale: e, i, u: leagãn (leagãn), ii (ei), uou (ou). Alte semne: ¡% marcheazã
pauza; = pusã în urma sau înaintea unui cuvînt aratã cã el nu este
complet; „ „ marcheazã un citat; ã/ããã desemneazã ezitarea; (...) desemneazã omisiuni din textul interviului.
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Viorica Goicu, Simona Goicu-Cealmof

Nume de familie de origine toponimicã
ale românilor din Ungaria
1. Cercetarea diacronicã a antroponimiei are un rol determinant pentru cunoaºterea sistemului de denominaþie personalã.
Cu ajutorul documentelor istorice pot fi puse în evidenþã diversele categorii de nume de persoane, capacitatea lor de individualizare ºi caracteristicile lor formale, ceea ce ne permite uneori sã
avansãm, în cunoaºterea societãþilor medievale, pe baza antroponimiei.
Din punctul de vedere al originii tematice, numele de familie se
clasificã în patru categorii: nume de botez, nume de origine
toponimicã, nume de meserii ºi profesii precum ºi poreclele cu
întreaga lor varietate.
Sunt de origine toponimicã acele nume care leagã individul de
pãmântul, de casa ori domeniul unde el locuieºte, de localitatea
sau þara de unde este originar. Fãcând referire la acest tip de
nume din Franþa, Paul Lebel1 a arãtat care sunt condiþiile generale de denominaþie a oamenilor dupã locul de origine: când un
nou-venit se stabilea într-un sat sau oraº, vecinii sãi îi dãdeau
imediat ca supranume denumirea localitãþii de origine. Astfel de
nume sunt considerate de Albert Dauzat2 ca fiind cele mai vechi
supranume din Franþa. Potrivit cercetãrilor întreprinse de cunoscutul onomast francez, frecvenþa numelor de sate ca supranume
coincide cu emigrarea spre oraºe începând din secolul al XII-lea,
ca urmare a dezvoltãrii comerþului ºi a industriei artizanale.
Aceste miºcãri de populaþii au avut loc mai ales în sud, în urma
întemeierii de noi sate ºi oraºe.
Numele de familie de acest tip sunt deosebit de importante
pentru toponimie nu numai pentru cã ele conservã forme vechi
pe care numele de locuri le-au pierdut, dar ele permit, uneori, sã
se descopere localitãþi dispãrute de la sfârºitul Evului Mediu.
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Între numele de locuri ºi antroponime se aflã, aºadar, o strânsã
legãturã. De-a lungul istoriei se observã un perpetuu du-te-vino:
omul a dat numele sãu pãmântului, iar pãmântul, numele omului. Din Antichitate pânã la începutul epocii feudale a predominat al doilea procedeu, oamenii, în frunte cu nobilii, luându-ºi
numele de la terenurile lor. Au loc însã ºi unele reveniri, astfel
încât mutaþiile de nume nu sunt întotdeauna uºor de stabilit. În
principiu, numele de familie vine de la un nume de loc, când
acesta este vechi, dacã el a existat înainte de formarea
patronimului.
2. O importantã categorie a numelor de familie româneºti o
constituie numele de origine toponimicã. O simplã consultare a
dicþionarului cuprinzând numele de familie româneºti al lui Iorgu
Iordan3 poate confirma acest lucru. Foste supranume, acest tip
de nume de familie desemneazã, în marea lor majoritate, locul
naºterii, dar ºi reºedinþa sau proprietatea. Astfel de nume deveneau funcþionale în alte aºezãri decât cele de origine, atunci când
individul sau familia se mutau.
Prin consultarea colecþiei de documente din Transilvania între
anii 1351–1355 (DRH, C, X) ºi 1361-1365 (DRH, C, XII), am
constatat cã sunt numeroase cazurile când numele persoanelor
apar însoþite de numele localitãþii de reºedinþã, conform sistemului latin medieval de denominaþie personalã: Mihail, fiul lui Blasiu
de Sâncel (DRH, C, X, p. 12); magistru, fiul lui Toma de Lazuri (p.
54); Simion al lui Simion de Teiuº (p. 245); Toma, fiul lui Laurenþiu
de Tileagd (DRH, C, XII, p. 26); Nicolae de Zlatna (p. 122); Ioan,
fiul lui Nicolae de Ciortea; ªtefan, fiul lui Dominic de Giulvãz (p.
317); Toma, fiul lui Nicolae de Cherechiu (p. 410). Am selectat
doar câteva exemple, astfel de construcþii fiind prezente aproape
în fiecare document.
3. Acest tip de nume alãturi de alte tipuri apare în documentele
din Ungaria încã din secolul al XIII-lea, unde identitatea nobilului proprietar este redatã prin urmãtoarele construcþii latineºti:
a) 1201: Alexius filius Gude (ÁÚO, I, p. 91), unde se menþioneazã numele tatãlui;
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b) 1228: Job de genere Woyk (ÁÚO, VII, p. 457), unde este
desemnat clanul de origine;
c) 1245: Marcellus de Baghe et Sebretus de Szantou (SoprVm. I,
p. 20), unde la numele individual se adaugã numele locului de
origine sau al proprietãþii;
d) 1326: Petrus dictus Orros „cu nasul mare” (HédOkl. I, p. 21),
unde la numele individual se adaugã un supranume, mai exact o
poreclã, prin formula dictus „zis, numit”.
Acest tipuri diferite sunt adeseori combinate:
e) 1303: Moys filius Nicolai dicti Ayakas („cu buzele groase”) de
Iwanch (AnjouO. VII, p. 281) etc.
Desigur cã astfel de construcþii nu au fost folosite în maghiara
vorbitã. Dacã în secolul al XIII-lea asemenea formulãri pot fi sau,
în cea mai mare parte, trebuie considerate ca fiind specifice
documentelor oficiale, aratã Géza Bárczi4, este aproape sigur cã,
din secolul al XIV-lea, nobilii proprietari erau denumiþi prin
nume duble în limba vorbitã, deºi adeseori este destul de dificil sã
se constate evoluþia acestui uz, mascat de formulele latineºti din
documente. Tipurile de nume de familie maghiare din aceastã
perioadã, ca ºi cele româneºti (vezi supra), corespund în general
formulelor latineºti din documente, care, probabil, au influenþat
formarea acestora, dar mai puþin în privinþa supranumelor sau
mai exact a poreclelor, construcþia latinã reflectând întotdeauna
denumirea maghiarã, respectiv numele românesc.
4. Aºa se explicã faptul cã sunt foarte frecvente supranumele
maghiare formate de la numele de locuri cu sufixul -i care formeazã adjective indicând originea. Deºi, aºa cum s-a arãtat mai
sus, latina documentelor a mascat formele din limba vorbitã,
totuºi sunt numeroase exemplele care atestã cã acest tip de nume
este relativ vechi: 1270-1290 Endre Mazhay (= de Maszló) dicti
(ÁÚO VIII, p. 332); 1353 Egrimihal (= Egri Mihály „Mihály de
Eger”) (OKLSz) ºi multe altele. Probabil cã numele de acest tip se
ascund sub forma latinã construitã cu prepoziþia de, ca în urmãtorul exemplu din 1468 Georgio de Byb, Georgij Byby (HédOkl. I,
p. 330-332) etc. Astfel de nume s-au pãstrat în familie chiar ºi
atunci când proprietatea pe care o evocã ºi-a schimbat stãpânul:
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1492 Mathia Dobózy de Pewked (HédOkl. I, p. 477). De asemenea, anumite nume indicã naþionalitatea sau originea persoanei,
ca în exemplele din 1138-1329 Bulgar, Huruat „croat”, Lengen
„polonez”, Scerecen „sarazin” (MNZ. XXXII, 57, 132, 203, 205).
5. În limba românã, sufixul -ean din vechiul slav -eaninm, janinm, pl. -eane, -jane5, este cel mai vechi sufix pentru formarea
numelor de locuitori ºi a intrat în limbã odatã cu numele slave de
locuitori, în textele vechi fiind consemnate un mare numãr de
forme slave6.
Faptul cã, treptat, vechiul sufix -ean a devenit foarte productiv
în limba românã pentru a forma nume de locuitori, trebuie sã fi
determinat scoaterea din uz a mai vechiului sufix latinesc -(i)anu,
care s-a pãstrat în celelalte limbi romanice (gal., cast., arag. an(o), ast. -an(u), port. -aõ, cat. -à, occ. –àn / -à, fr. -ain, fr.-prov. an, romanºã -aun, friul. -àn, it. -ano, sard. -anu), iar în dacoromânã -în, -ân7, doar în dr. român, ar. armân, ir. rumer (< lat. romanus)
ca nume etnic. Dacã toate aceste populaþii dispersate în nordul ºi
sudul Dunãrii se denumeau ele înseºi prin acelaºi termen latin
romanus, iar toate sursele medievale le înglobau sub genericul
slav vlah, rezultã cã cele patru dialecte se încadreazã într-un
sistem lingvistic unic, numit limba românã.
Numele de familie în -(e)an, -(e)anu, la origine supranume, s-au
format de la toponime care pot fi nume de localitãþi (Cefan <
Cefa), de râuri (Mureºan < Mureº), regiuni (Ardelean < Ardeal) sau
de la entopice (Muntean(u) < Munte) etc.
6. Pentru domeniul Beiuº, regiune care a fãcut obiectul unor
studii istorice ºi dialectale8, am dispus de douã conscrieri din anii
16009 ºi 172110, deosebit de importante pentru istoria acestui
vechi þinut românesc.
Numele de familie din cele douã conscrieri au fost analizate
sub douã aspecte, amândouã complementare11: numele de familie revelatoare pentru stabilirea migraþiilor ºi a modul cum au fost
asimilate în onomastica localã. Chiar dacã în perioada dintre cele
douã documente (1600-1721) numele de familie nu era fixat întrun mod stabil, cauza fiind legatã de constrângerile socio-econo-

196

Simpozion

mice, al doilea nume ereditar este un instrument de reper social
mai eficace decât înlãnþuirea numelor paterne.
Domeniul Beiuº fãcea parte din marele domeniu al Episcopiei
romano-catolice din Oradea, reconstituit la începutul secolului al
XVIII-lea în urma rescriptului imperial din 169312, prin care
episcopiei i se restituiau toate bunurile stãpânite pânã în 156612.
Întocmitã pentru împãrat, conscrierea din 1600 înregistreazã
târgul Beiuº cu 64 de sate, din care 61 sunt româneºti, caracter
unguresc având doar Beiuºul, Tãrcaia ºi ªoimuºul, iar Bãiþa e
„amestecatã”. În cadrul fiecãrui sat sunt nominalizaþi capii de
familie, majoritatea dintre ei fiind consemnaþi cu supranumele
familial urmat de numele de botez, conform uzului din administraþia maghiarã. Doar în localitãþile cu populaþie maghiarã (Beiuº,
Tãrtãcaia ºi ªoimuº), numele de botez în forma sa latinizatã
apare pe primul loc.
În cea de a doua conscriere a domeniului Beiuº din 1721 sunt
înregistrate cele trei districte româneºti – Beiuº, Vaºcãu ºi Beliu –
cu un târg, 126 de sate ºi 13 latifundii organizate în 6 ºpanate,
adicã 6 subunitãþi sau oficii economice. În cadrul fiecãrui sat sunt
nominalizaþi capii de familie, majoritatea dintre ei fiind consemnaþi cu numele de familie urmat de numele de botez, conform
uzului din administraþia maghiarã.
Conscrierea din 1721 cuprinde un numãr mai mare de sate
decât cea din 1600, în plus fiind ºpanatul Beliu ºi alte câteva sate
de pe Valea Criºului Negru, de unde rezultã cã ºi numãrul
locuitorilor a crescut simþitor.
Prin compararea numelor de familie care apar în aceeaºi localitate la un interval de 121 de ani în cele douã conscrieri, am
constatat cã, în cele mai multe localitãþi, acestea s-au pãstrat întro proporþie de 10-30%; alteori însã numele apare în alte sate
aparþinând domeniului Beiuº. Procentul care indicã pãstrarea
sau stingerea numelui în aceeaºi localitate variazã în funcþie de
numãrul capilor de familie care purtau acelaºi nume în anul
1600. Apoi mai trebuie sã þinem cont de faptul cã în conscrierea
din 1721 nu au fost înregistraþi oamenii liberi, preoþii, meseriaºii
ºi o serie de slujbaºi.
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În conscriera din 1600, numele de origine localã formate cu
sufixul -(e)an sunt foarte puþine ºi cu o frecvenþã redusã, fapt ce
demonstreazã cã în aceastã regiune, pânã în anul 1600, au avut
loc doar deplasãri individuale sau în orice caz foarte restrânse,
probabil prin cãsãtorii, doar în interiorul domeniului Beiuº. În
conscrierea din 1721 a crescut numãrul numelor de familie formate de la denumiri de localitãþi ºi regiuni mai îndepãrtate. Cel
mai frecvent însã este numele Erdelan cu variantele Erdilan,
Erdilyan [= Ardelean] – 24 capi de familie, la jumãtate dintre
purtãtorii acestui nume fiind notat pe margine cã sunt inquilini,
adicã jeleri, un nume care nu apare în conscrierea din 1600.
În paralel cu numele româneºti de origine toponimicã apar ºi
nume maghiare de acelaºi tip. Este vorba de numele derivate cu
sufixul -i, echivalent al sufixului -(e)an, nume înregistrate doar în
târgul Beiuº: Lugosi, Baranyi, Thordai, Csanadi, Debreczeni, Varadi
etc. Tot în Beiuº sunt înscriºi trei capi de familie cu numele Erdely,
echivalentul numelui românesc Ardelean(u).
Cunoaºterea numelor de locuri ºi a etnonimelor din structura
numelor de familie din fostul domeniu Beiuº a fost deosebit de
utilã pentru stabilirea migraþiilor în aceastã zonã: în jurul anului
1600 o migraþie redusã în satele domeniului, dar destul de ridicatã în Beiuº, care ar putea fi considerat chiar din aceastã perioadã
„un târg cosmopolit”, datã fiind diversitatea etniilor reflectatã în
numele de familie (Horvat, Magiar, Racz, Zaz, Gall, Török) la care
se adaugã alte nume etnice în conscrierea din 1721 (Czigány,
Görög, Lengyel, Nemez, Szekely). Apoi migraþiile au crescut vizibil
la începutul secolului al XVIII-lea, cele mai multe fiind din afara
domeniului, fluxul cel mai mare venind din Ardeal.
8. În privinþa originii românilor din comitatul Bichiº, Iosif-Ioan
Ardelean13, autorul unei monografii a comunei Chitighaz, ne
spune urmãtoarele:„Din cari locuri, prin cine ºi din ce cauzã au
fost siliþi antecesorii comunei noastre a pleca la drum, a-ºi pãrãsi
casa ºi masa lor din alte pãrþi ºi a cãuta o patrie nouã pe locurile
acestea necunoscute, nu se ºtie, cel puþin nu-mi stau la dispoziþie
documente demne de crezãmânt. Atâta totuºi se afirmã aproape
cu pozitivitate cum cã strãbunii noºtri au venit din Ardeal […],
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cãci cei mai mulþi dintre ei au un cognume de Ardelean ºi locuiesc
mai cu seamã în Giula, Chitighaz, Bichiº ºi Ciaba”, autorul
estimând cã strãbunii sãi s-au colonizat în jurul anului 1702.
9. În studiul privind numele de familie ale românilor din
Ungaria14, am fãcut o analizã ºi a numelor de familie de origine
toponimicã, înregistrate de Iosif-Ioan Ardelean pe baza unei
conscrieri „fãcutã la anul 1768, cu care ocaziune s-au aflat 124
case risipite ºi fãrã stãpâni”, inventar întocmit de autor „ca
urmaºii sã vadã ce fel de familii ºi de care neam au colonizat la
început aceastã comunã”15. Inventarul cuprinde „numele ºi
cognumele” locuitorilor („capi de familie”) din Chitighaz din
1768. Iatã numele de familie de acest tip: Abrudan (< Abrud, jud.
Alba), Ardelean (< Ardeal), Cheºan (< Checea, jud. Timiº), Cioltean
(< Ciolt, numele unui sat dispãrut din Ungaria: Magor alio nominee
Cholth 1479, azi teren arabil), Criºan („de pe Criº”), Curtean (<
Curtea, jud. Timiº), Dehelean (< Deheleni, denumirea unui þinut
din zona Fãgetului bãnãþean), Hãlãgean (< Hãlmagiu, jud. Arad),
Mocan (< mocan „cioban din regiunile muntoase ale Ardealului”),
Moþ (< moþ „român din Munþii Apuseni), Mureºan („de pe Mureº”),
Oltean („de pe Oltul ardelean”), Otlãcan (< Otlaca, jud. Arad),
Secan (< Szék-Udvár, numele maghiar al Socodorului, jud. Arad),
Sãlãgean (< Sãlaj), Tulcan (< Tulca, jud. Bihor), Vãrsãndan (<
Vãrºand, jud. Arad).
ªi în present, cele mai frecvente nume de familie de origine
toponimicã din Chitighaz sunt Ardelean, Muntean, Criºan, Sãlãgean,
Abrudan, Otlãcan, Moþ, Mocan, Tulcan, Dehelean, la care se mai
adaugã Aletean (< Aletea, magh. Elek localitate care a trecut dupã
1918 în Ungaria), Frãtean (< Frata, jud. Cluj), Moldovan (< Moldova).
În cartea de telefoane a judeþului Bichiº pentru anii 1998/1999,
numele de familie Ardelean (cu variantele grafice Argyelán,
Ardeleán, Árdeleán, Ardelan) este înregistrat cu 88 de apariþii în
toate localitãþile cu populaþie româneascã, cele mai multe din
Chitighaz (24), apoi în Micherechi (21), Giula (14), Bichiºciaba
(14), Aletea (7), Bãtania (3), Otlaca-Pustã (3) ºi Bichiº (2).
Potrivit indicilor de frecvenþã la nivelul întregii Românii reali-
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zatã în 199416, numele de familie Ardelean are 23.237 de apariþii,
cele mai multe fiind înregistrate în judeþele Maramureº (4.293),
Arad (4.261), Bihor (3.082), Satu Mare (2.403), Timiº (2.258), în
timp ce numele Ardeleanu, caracterizat prin prezenþa lui [-u] final
atât în rostire cât ºi în scriere, a fost atribuit ardelenilor stabiliþi în
Moldova, Þara Româneascã ºi Dobrogea, având doar 8.669 apariþii la nivelul întregii þãri, cele mai multe în jud. Bacãu (2.510).
Cu o frecvenþã mai redusã în judeþul Bichiº, numele de familie
Muntean are 17 apariþii în cartea de telefoane pentru anii 1998/
1999, din care în Chitighaz (9), Bichiºciaba (4), Aletea (1), Giula
(1), Micherechi (1), Otlaca-Pustã (1). În acelaºi timp (anul 1994)17,
în România numele de familie Muntean are 9.551 de apariþii, fiind
mai frecvent în judeþele din Ardeal, Criºana, Maramureº ºi Banat, în timp ce forma articulatã Munteanu are 63.811 apariþii.
Numele de familie Muntean(u) cu numeroasele sale corespondente în onomastica italianã (Monti, Montagna etc.) ºi francezã
(Mont, Dumont) înseamnã, pentru fiecare român, italian, francez
etc., omul de la munte care a migrat din motive economice,
politice, administrative sau comerciale, coborând în locuri mai
apropiate sau mai îndepãrtate. La origine, supranumele
Muntean(u) are la bazã toponimul Muntele, cel mai apropiat ºi
mai cunoscut de localnici, de la care, într-o fazã iniþialã, emigrantului i-a fost atribuit supranumele Muntean(u) ºi nu de la toponimul Muntenia, consemnat doar în 184118.
Prin urmare, familiile cu numele Ardelean ºi Muntean la care se
adaugã ºi cele cu numele Abrudan, Frãtean, Mocan, Oltean, Sãlãjan,
din judeþul Bichiº îºi au obârºia în Ardeal, îndeosebi în regiunile
de munte ºi de dealuri ale judeþelor Alba, Cluj, Hunedoara, Sãlaj
ºi Sibiu, înþelegând prin Ardeal centrul þãrii, semnificaþie ce i-a
fost atribuitã în Evul Mediu ºi pe care trebuie sã o luãm ca punct
de plecare în explicarea acestor nume. Pornind din Ardeal, cei
mai mulþi s-a aºezat în localitãþile din câmpia vesticã a þãrii, dupã
cum o aratã rãspândirea aceloraºi nume în aºezãrile de câmpie
ale judeþului Arad19, în partea sud-vesticã a Bihorului20 ºi în
localitãþile româneºti din comitatul Bichiº.
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Emilia Martin

Vindecare prin descîntec
la românii din Ungaria
Medicina popularã face parte din cunoºtinþele despre naturã ºi
din sistemul de credinþe populare, care cuprinde, pe de o parte,
practicile tradiþionale, bazate pe experienþe verificate ºi, pe de
altã parte, practici magice, întrebuinþate la vindecarea bolilor
induse, potrivit credinþei oamenilor, pe cale magicã. În acest
context, credinþele au ºi ele o oarecare bazã realã, avînd în spate
o experienþã de naturã magicã. Acest lucru se observã mai ales în
medicina popularã, care îmbinã cele douã imagini despre lume,
bolile fiind vindecate prin ambele metode, empirice ºi magice. În
medicina popularã inovaþiile de naturã empiricã trebuiau sã se
supunã cunoºtinþelor îndãtinate. Elementul nou pãtrundea în
ansamblul tradiþiilor fãrã a exclude practicile vechi. Magicul ºi
empiricul sînt prin urmare elementele fundamentale ale medicinei
populare, care nu se pot delimita. (Vezi: Ionescu-Milcu I. 1973.
455–463.)
Pentru a evita bolile erau sãvîrºite diverse acþiuni preventive.
Vindecarea bolilor, chiar ºi a celor cauzate de practicile vrãjitoreºti, datorate fiinþelor malefice, se fãcea prin procedee raþionale
ºi magice.
Vindecarea magicã cuprinde multe ºi felurite practici, acþiuni,
substanþe ºi obiecte cu valenþe magice, dar se putea realiza ºi pe
cale oralã, prin magia cuvîntului, adicã prin descîntec. De data
aceasta ne vom limita doar la vindecarea prin descîntec, aºa cum
a fost el practicat de românii din Ungaria.
Viaþa omului este marcatã de puterea magicã a cuvîntului, în
gîndirea tradiþionalã funcþionînd credinþa, cã tot ce este exprimat
prin cuvînt se va împlini. În acest sens, un text rostit într-un
anumit context (obicei, practicã), poate avea efecte pozitive sau
negative. Dintre textele rostite în scop benefic fac parte urãrile (în

202

Simpozion

versuri sau în prozã), spuse în cadrul anumitor obiceiuri calendaristice sau de familie, textele colindelor ºi a jocurilor dramatice,
menite sã asigure fecunditate în anul care urma sã vinã, formulele menite sã influenþeze pozitiv anumite activitãþi, munci gospodãreºti, expresiile cu rol preventiv de protejare a noului-nãscut
sau cele rostite pentru asigurarea mãritiºului, etc.
Cu efect malefic, dãunãtor, erau rostite diverse forme de imprecaþie, texte de vrãji de dragoste sau de luare a manei vitelor,
etc. (Martin E., 1998. 129–130.)
Cea mai frecventã formã de influenþare prin cuvînt a fost
descîntatul. Expresia „descîntat” desemneazã totalitatea actelor,
practicilor efectuate în scop magic, deci termenul include toate
practicile însoþitoare, precum ºi obiectele, recuzita utilizatã de
descîntãtoare în timpul performãrii.
Ritualul magic este sãvîrºit de o anumitã persoanã, pentru
vindecarea unei boli. În timpul sãvîrºirii, vindecãtoarea îºi impune voinþa asupra demonului bolii, cu ajutorul cuvintelor.
Descîntatul presupune trei perspective de analizã diferite:
descîntecul ca specie folcloricã, ca activitate terapeuticã a
descîntãtorului sau ca practicã ritualã.
În primul caz, descîntecele sînt creaþii populare, care însoþesc
practicile de vindecare îndãtinate, în vederea protecþiei magicomedicale, ºi care se adresau forþelor supranaturale, pentru a
apãra sau pentru a vindeca boala cauzatã de vreo fiinþã maleficã. Dar în acelaºi timp sînt ºi documente de mare importanþã
prin caracterul lor arhaic, conservator. Ca formã de artã, ca
specie versificatã a folclorului, descîntecul este pãstrãtor de limbã
veche româneascã. Este un text magic (de obicei în versuri) care,
fiind rostit (ºi însoþit de anumite gesturi), se crede cã lecuieºte de o
anumitã boalã sau dezleagã un farmec.
În ce priveºte gîndirea magicã, descîntecul are la bazã douã
principii importante: magia prin similitudine ºi magia prin contact. În opoziþie cu cîntecul, este formula oralã care denumeºte
specia folcloricã rostitã fãrã melodie, a cãrei eficacitate este însã
întãritã prin mimica ºi gesturile persoanei descîntãtoare. (De fapt
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descîntecul este un termen frecvent ºi pentru strigãturile de joc,
care sînt creaþii tot neînsoþite de melodie.)
În Dicþionarul explicativ al limbii române la termenul descîntec/
a descînta gãsim explicaþii simplificate: „Formulã magicã (în versuri) însoþitã de gesturi, cu care se descîntã; vrajã, descîntãturã.” ºi
„A rosti descîntece însoþite de anumite gesturi pentru a obþine îndepãrtarea unui farmec, vindecarea de o boalã.” (DEX, 1996. 283.)
Ovidiu Bîrlea în studiul amplu despre descîntec subliniazã cã
descîntatul înglobeazã totalitatea procedeelor magice, de la
substanþe ºi acþiuni pînã la textul însoþitor. (Bîrlea, 1983. 7.)
Dupã Dicþionarul de mitologie generalã descîntecele sînt „Formule magice destinate sã modifice o stare de lucruri sau starea unei
fiinþe, cu ajutorul potenþialului supranatural al vrãjitorului descîntãtor.”
(Kernbach, 1995. 147–148)
Descîntecele (Filimon A. 1913. 284-291., Sulica SZ. 1914.254256.) fac parte din magia secretã. Sînt spuse cu scop de a desface,
a dezlega, a anula vrãjile negative. Nu puteau fi învãþate decît pe
furiº, erau recitate monoton, cu voce încetatã, însã unele pãrþi, –
unde se cere ajutorul unei fiinþe supranaturale – erau accentuate.
Ele au ºi un efect psihoterapeutic, deoarece, prin sugestie, obþin
putere beneficã pentru reechilibrarea sistemului nervos al bolnavului.
În ce priveºte conþinutul, aceste texte sînt poezii cu scop pragmatic, pe care unii cercetãtori le numesc ºi rugãciuni populare,
chiar ºi rugãciuni-imprecaþii. (Rugãciuni în sensul cã se cere
ajutorul fiinþelor supranaturale în scopul vindecãrii, dar totodatã
ºi imprecaþii utilizate contra agresorilor, pentru înlãturarea calamitãþilor.)
Pãrþile principale ale descîntecului sînt rugãciunea sau invocaþia
ca formulã introductivã, tratarea temei, uneori prin povestire
alegoricã, ºi urarea finalã de însãnãtoºire.
Aproape în fiecare descîntec sînt invocate divinitãþile în formulele introductive sau la sfîrºitul textelor, pentru a ajuta
descîntãtoarei în alungarea bolii, ea considerîndu-se doar o intermediarã:
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„Doamne ajutã mare Maicã Sfîntã
Io mã rog þîie, tu-m ajutã mie!”
„Iarã Doamne tu-m ajutã
Mãrie Maicã Sfîntã!”
„Descîntecu-i dî la mine,
Leacu fie dî la Dumnezo alduitu.”
În aceste formule este solicitat ajutorul lui Dumnezeu ºi al
Fecioarei Maria, miloasa patroanã a suferinzilor. Gestul religios
de facere a crucii pe trupul bolnavului sau folosirea tãmîii ºi a
apei sfinþite întãresc efectul procedeului.
În textele descîntecelor sînt inzestrate cu putere magicã diferite
obiecte ºi substanþe:
„Cã cu fumu afuma-te-oi,
Cu focu arde-te-oi,
Cu cuþitu- mpunje-te-oi,
Cu mãtura mãtura-te-oi,
În fundu mãrii arunca-te-oi.”
În descîntece apare genericul „99 de feluri”, expresie care
încearcã sã acopere toate ipostazele rãului:
„ … dã-i bubã,
dã-i zgaibã,
dã-i franþã,
dã-i lubanþã,
dã-i cancu,
dã-i rãsurã,
dã-i dã 99 dã feluri,
dã-i 99 dã chipuri,
99 stã ºi te baje-n fundu pãmîntului.”
Naraþiunile cu acþiuni imposibile sînt spuse în speranþa cã, aºa
cum nu se pot petrece acestea, nu se va putea dezvolta nici boala.
Sînt unele tipuri de descîntec în care dupã ce este indicat locul
invadat de boalã, sînt înºirate diverse pãrþi ale corpului, pentru a
alunga boala din acestea:
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„Ieºi bubã din crerii capului,
Dîn faþa obrazului,
Dîn melcii ochilor,
Dîn rãdãcinile mãselelor,
Dîn ghinþi, dîn vîne.”
Specific descîntecelor este ºi repetiþia, care are însemnãtate
magicã, fiind un mijloc prin care descîntãtorul se transferã din
lumea realã în cea magicã.
O altã practicã este rostirea inversatã, adicã recitarea în ordine
decrescîndã a numerelor de la nouã pînã la unu sau rostirea
inversatã a rugãciunilor, descîntecelor, pentru a determina scãderea ºi dispariþia bolii. Scara descendentã are ca scop anihilarea,
nimicirea bolii, micºorarea ºi în fine dispariþia rãului, þinteºte
înlãturarea calamitãþii:
„Ionica s-o spãriet dã 9 spãrieþ
dã 8 spãrieþ,
dã 7 spãrieþ,
dã 6 spãrieþ,
dã 5 spãrieþ,
dã 4 spãrieþ,
dã 3 spãrieþ,
dã 2 spãrieþ,
dã on spãriet.”
Descîntãtoarea vizeazã de multe ori o sferã mai largã a bolii,
pentru a nu o scãpa pe cea cuibãritã în corpul bolnav:
„Bubã albã,
Bubã neagrã,
Bubã mucedã,
Bubã pucedã.”
De asemenea, sînt înºirate ºi formele de manifestare maladivã
ale bolii:
„Noi am arãduit la
Mariºca,
ªi-i mîncãm carne,
ªi-i berem sînjele,
ªi-i ciunterem viaþa.”
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Descîntecele de obicei nu sînt prea lungi, versurile introductive
ºi formulele finale se repetã de la o variantã la alta, încît acestea
sã fie uºor de reþinut, gîndindu-ne mai ales la modul în care
acestea se rãspîndeau.
Versul descîntecelor e liber, dovadã cã acestea nu sînt însoþite
de melodie. Compoziþia structuralã nu respectã nicio normã de
alcãtuire. Interpretarea individualã ºi secretã dã posibilitate pentru mici improvizaþii explicînd diversele variante.
Se întîmplã cã unele motive, formule ale descîntecelor circulã
de la un tip de descîntec la altul. În urma pierderilor din memoria
colectivã acestea nu se gãsesc întotdeauna în aceeaºi ordine,
uneori putînd chiar sã lipseascã unele dintre ele.
La românii din Ungaria, persoana care descînta era întotdeauna o femeie, care îndeplinea un rol important în terapeutica
popularã. Magia medicalã nu putea fi sãvîrºitã de oricare membru al colectivitãþii. Era important ca bolnavul sã creadã în puterea vindecãtorului ºi în eficacitatea procedeului, fiindcã în caz
contrar practica nu ar fi avut niciun rezultat. Din alt punct de
vedere ºi descîntãtoarea trebuia sã creadã în eficienþa
descîntatului, ca sã ajungã la scopul dorit, la vindecarea bolii.
În vederea vindecãrii, deseori era nevoie ºi de prezenþa persoanei stricãtoare. Îndeosebi în cazul deochiatului se cerea ca însuºi
stricãtorul sã tãmãduiascã bolnavul, prin practicile stabilite de
vindecãtor.
Cu ajutorul descîntecelor tãmãduiau mai ales femeile mai în
vîrstã (mama, soacra, mãtuºa, vecina), care pentru aceastã activitate nu primeau rãsplatã. Eficienþa actului magic depindea ºi
de modul în care era transmis textul ºi ritualul descîntatului de la
un descîntãtor la altul. În practica ruralã descîntecele puteau fi
însuºite numai „pe furate”, prin învãþare indirectã, clandestinã,
eficienþa fiind anulatã dacã descîntecul este transmis direct, adicã spus cuiva, învãþat de cineva.
Eficienþa descîntatului ritual depinde de respectarea condiþiilor îndãtinate, de momentul, modul (care include gesturile, miºcãrile, locul, numãrul acþiunii, etc.) ºi recuzita necesarã. Aceste
condiþii se bazau pe principii magice generale, dar se deosebeau
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de la un descîntãtor la altul. Gesturile reprezintau încrederea în
eliminarea rãului. Cuvintele, gesturile, obiectele primeau, în timpul performãrii, funcþie magicã. De obicei, acestea sînt ºi pomenite în textele descîntecelor.
Descîntecul avea efect numai contextualizat. Influenþa textelor
trebuia întãritã cu acþiuni magice, ca de exemplu: ungerea pãrþii
dureroase, suflarea bolnavului de trei ori, afumarea, stropirea cu
apã sfinþitã, lingerea frunþii bolnavului, scuiparea pe pãmînt,
întoarcerea bolnavului spre rãsãrit, desenarea semnului crucii pe
trupul bolnavului, repetarea descîntecului de 3, 7 sau 9 ori.
Descîntatul se fãcea de obicei la 3, 7 sau 9 ocazii, în curs de 3, 7, 9
zile.
În medicina popularã se folosea o recuzitã specialã: substanþe
naturale, animale sau pãrþi ale acestora, plante, unelte din gospodãria þãrãneascã, îndeosebi cele de fier, multe dintre ele fiind
încãrcate cu valenþe magico-medicale. Aceste obiecte trebuiau sã
aibã provenienþã specialã: gãsite, pãrãsite, nefolosite, neîncepute.
Ovidiu Bîrlea grupeazã obiectele din recuzita medicinei populare din punct de vedere funcþional în 3 categorii. (Bîrlea, 1983. 911). În prima categorie sînt grupate cele cu valenþe magice folosite împotriva spiritelor rãuvoitoare, menite sã îndepãrteze demonii bolilor, cum sînt de exemplu cuþitul, toporul, secerea, foarfecele, usturoiul, cãrbunii stinºi, uneltele de fier. Tot aici sînt grupate
ºi acele lucruri, de exemplu mãtura sau firul de mãturã, care
capãtã rol apotropaic prin actul descîntatului, deoarece în credinþa popularã, prin similitudine, are menirea sã mãture boala
din organismul omului.
În a doua categorie sînt grupate substanþele utilizate prin
tratare externã, iar în a treia substanþele provenite din medicina
empiricã, ca de exemplu apa specialã (neînceputã, descîntatã,
sfinþitã), sarea, mierea, plantele medicinale. (Bîrlea,1983. 9/11.)
La românii din Ungaria, conform cercetãrilor de pînã acum, în
ritualul de descîntat era utilizatã urmãtoarea recuzitã: cuþitul,
greabãnul, secerea, mãtura, haina întoarsã pe dos, spata de þesut,
usturoiul, tãmîia, sarea, boabele de grîu, acul cu gãmãlie, panglica roºie, cuþitul, cãrbunele, cenuºa, apa sfinþitã, apa mutã (neîn-
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ceputã), apa descîntatã, balega culeasã în Ziua Crucii, cercul de
sitã de lemn.
Apa ritualã, (Martin–Puºcar, 1989. 29–73.) printr-un act magic, prin descîntec dobîndea proprietãþi de magie terapeuticã.
Bolnavul trebuia sã bea trei înghiþituri din ea sau i se spãla rana
cu apa descîntatã. De multe ori în aceste practici de vindecare
magicã era suficientã stingerea cãrbunilor sau spãlarea pãrþilor
bolnave cu apã descîntatã. În aceste tratamente, rolul apei era
acela de a restabili echilibrul pierdut prin cuibãrirea în om a
demonului bolii. Caracterul ritual al performãrii apare în momentul de încheiere a practicii magice sãvîrºite, cînd boala este
mutatã prin intermediul apei, fiind aruncatã pe gard, pe par, pe
prag, pe un animal (cîine sau pisicã), pe þîþîna uºii. Dupã descîntat
ea trebuia aruncatã într-un loc neumblat, ca sã nu calce nimeni
în ea, fiindcã cine cãlca lua boala.
***
La românii din Ungaria azi se pot aduna tot mai puþine
descîntece de boli. Faptul cã pînã în zilele noastre s-au pãstrat,
dovedeºte însemnãtatea descîntecelor în medicina popularã. Membrii comunitãþii credeau în puterea vindecãtoare a descîntecului,
a vindecãrii magice prin magia cuvîntului. Se întîmpla cã în
familie fata observa ºi învãþa de la mamã modul de vindecare.
Adevãratele ºtiutoare însã nu mai sînt în viaþã, au lãsat urmaºilor
doar frînturi din ºtiinþa lor de cîndva. Totuºi repertoriul pãstrat
dovedeºte clar importanþa ºi extinderea pe care a cunoscut-o
acest tratament magic, în trecut, la românii din Ungaria.
ANEXÃ
Descîntece – texte
1.
Dã diuãt
Iarã Doamne tu-m ajutã, Mãrie Maicã Sfîntã,
Io mã rog þîie,
Tu-m ajutã mie!
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Sã luarã 99 dã strîgoi cu 99 dã bosorcãi
Pã cale, pã mare
La jumãtate dã cale sã-ntãlnirã cu Maica Sfîntã.
Maica Sfîntã-n grai grãie:
– Inde mereþ voi 99 dã strîgoi ºi 99 dã bosorcãi?
– O, Maicã Sfîntã Preacuratã, bine faci cã ne-ntrebi.
Cã noi merem la Diuri, sînjele ºi i-il bem,
Carne ºi i-o mîncãm, dã moarte ºi-l lãsãm.
– O, 99 dã strîgoi ºi dã bosorcãi,
Napoi hãinãrescu-vã,
Cumpãnescu-vã
Cu cuvîntu mneu
A lui Dumnezeu.
Nu mereþ voi acolo, ci mereþ la mare,
cã ieste acolo o ºtiucã crãpatã,
Beþ-îi sînjele, carne i-o mîncaþ,
Dã moarte o lãsaþ!
Diuri sã trãsarã luminat,
ca Dumnezo cînd l-o dat.
Nici on bai n-o avut,
Nici on bai ºi n-aibã.
Cu gura dãscîntatu-i-am,
cu aburi suflatu-i-am.
Dãscîntecu-i dã la mine,
Leacu-i dã la tine!
(MARTIN L. 1984. 39. – Micherechi)
2.
Dã diuãt
Doamne mãrire
Maicã Sfîntã,
Sfîntã dã tine,
Io mã rog þie,
Tu-m ajutã mie,
Dãpã dãscîntec
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Curat, luminat.
Sãrmanul pruncului,
Noauã pocete
Cu pocete,
Noauã jdiuþã
Cu jdiuþã,
Tã d-a lungu uliþî
Voietînd ºi jderînd.
Maica Sfîntã întãlnirã,
ªi în grai grãirã:
Da-nde v-aþi gãtat?
Da-nde v-aþi îmbrãcat?
Da-nde v-aþi arãduit?
Noi am arãduit la
Mariºca,
ªi-i mîncãm carne,
ªi-i berem sînjele,
ªi-i ciunterem viaþa.
Noi cu hontu
Tu cu hontu.
Isus Cristos
Nu-i mîncaþ carne,
Nu-i bereþ sînjele,
Nu-i ciuntereþ viaþa,
Cã cu cuþîtu-mpunje-v-oi.
Cocoº negru nu cîntã,
Cîne negru nu bate,
Vacã neagrã nu mujeºte.
V-iþ topi ca raua dã soare,
Ca spuma dupã mare.
Mariºca trãsarã
Curat, luminat,
Ca Maica Sfîntã
Ce l-o dat.
Nici un bai n-o-vut,
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Nici un bai ºi n-aibã,
Nici dîn ceasu d-amu.
(MARTIN E., 1994. 40. – Micherechi)
3.
Dã diuãt
Sã luarã noauã murari,
ºi noauã morãriþã,
cu noauã cuþîte,
cu noauã furtiþã,
cu noauã fãclii aprinsã,
tãt cîntînd,
ºi plîngînd,
ºi vãierînd,
ºi-n pãlmi bãtînd.
Nime-n lume
nu le aude
numa maica sfîntã
dîn poarta raiului.
– Inde mereþ, voi,
noauã murori,
noauã morãriþã,
cu noauã cuþîte,
cu noauã furtiþã,
cu noauã fãclii aprinsã,
tãt cîntînd,
ºi plîngînd,
ºi vãierînd,
ºi-n pãlmi bãtînd?
numa maica sfintã
– Merem la Floare
carne moale sã-i mîncãm,
sînjele sã-i bem,
uãti dã moarte sã-i punem.
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– Voi acolo nu mereþ,
mereþ în nalba,
mereþ în salba,
acolo ieste o pasãre-uasãre,
carne moale sã-i mîncaþ,
sînjele sã-i beþ,
uãti dã moarte sã-i puneþ.
(BORZA, 1984. 16-17. – Chitighaz)
4.
Dã diuãti
Doamne ajutã Mare Maicã Sfîntã
Sã luarã 9 nurori
Cu 9 strîgoi
Cu 9 cuþîte ascuþîte
Cu 9 topoarã
9 troci în cap luarã.
Sã dusã-rã pînã la Floare,
Dîn cap o slãbirã,
Dã pãmînt o trîntirã
Sînjele i-l bãurã.
Floare sã sã-ntoarcã
Luminatã ºi curatã,
Ca arjintu strecuratã.
Ca Maica Sfîntã pã pãmînt ce u-o lãsat
Nimica nu i-o fost,
Nimica ºi nu-i fie.
Pti, pti, pti!
(ARHIVA MUZEULUI ERKEL, 426 - 84. – Chitighaz)
5.
Dã diuãt
Doamne ajutã-mi,
Doamne, Mãrie Maicã Sfîntã.
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Dã-i diuãtet Lica
Dã muiere curatã, nãcuratã
Crepe/i þîþãle, cure/i laptele.
Lica sã trãsarã curat þi luminat,
Ca Dumneyo cînd l-o dat…
(PETRUªAN, 1997. 26. – Micherechi)
6.
Dã diuãt
Doamne, Mãrie Maicã Sfîntã
Ajutã-mi mie.
Mã luai pã cale pã mare
Mã-ntãlnii cu noauãzã ºi noauã dã strîgoi
Cu noauãzã ºi noauã dã ºerpoi.
I-am întrebat:
– Inde mereþ voi?
– Noi merem la Toader.
Carne ºi-i mîncãm, sînjele sã-i bem.
– Oh, napoi vã-nturnaþi!
Cã vã cumpinesc cu noauãzã ºi noauã dã lãtrudii,
Cu noauãzã ºi noauã dã evanghelii,
Cu cu noauãzã ºi noauã dã popi.
Mereþi la mare,
Cã ieste acolo o ºtiucã mare
Carne i-o mîncaþi,
Sînjele i-l beþi,
Lui Toader Dumneyo sã-i deie leac.
(PETRU‘AN, 1997. 26-27. – Micherechi)
7.
Dã sclîntit
Doamne mãrire
Maicã Sfîntã
Io mã rog þie,
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Tu-m ajutã mie.
Dãpã dãscîntec
Curat, luminat.
Sã luarã Mariºca
Dã la casa lor,
Dã la masa lor,
Pã pod dã rai.
Cînd pã pod-o-ajuns,
Podu fãrã ºtire
S-o clãtit,
Brînca i s-o sclîntit.
Ie sã cîntã,
Ie sã vaietã,
Vai dã ie,
Ce s-a face,
Cã i s-o sclîntit brînca.
Maica Sfîntã-n grai grãie.
Cum nu m-oi cînta,
Cum nu m-oi vaieta,
Cînd pã podu-ala m-am dus
Podu fãrã ºtire
S-o clãtit,
Brînca mi s-o sclîntit.
Nu te cînta fiicã,
Nu te vãieta,
Cã pîn lacrimi
Dumnezo te-a tãmãdi.
Tãmãdeºte-l Petre!
Nu-l poci doamne.
Tãmãdeºte-l doamne!
Carne cu carne,
Ciont cu ciont,
Vînã cu vînã,
Sînje mîndru pîntrã iele,
Ptele mîndrã pãstã iele.
Mariºca trãsarã
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Curat, luminat,
Ca Maica Sfîntã
Ce l-o dat.
Nici on bai n-o-avu,
Nici on bai ºi n-aibã,
Nici dîn ceasu d-amu.
(MARTIN E., 1994. 41-42. – Micherechi)
8.
Dã sclîntit
Iarã Doamne tu-m ajutã, Mãrie Maicã Sfîntã!
Sã luarã Toader dã la casa lui pã cale mare.
Sã întîlni cu niºte trîntituri,
Cu niºte izbituri.
ªi-l luarã, ºi-l trîntirã,
ªi-l izbirã,
Picioru d-a stîngu îl sclîntirã.
Iel sã tînguie ºi sã amãre,
Nime-n lume nu-l auze,
Numa Maica Sfîntã Preacuratã
Dã su poala raiului,
Dã su poarta cerului
Maica Sfîntã în grai grãie:
– Ce te cînþ?
Ce te vãieþ?
– O, Maicã Sfîntã,, cum nu m-oi cînta,
Cum nu m-oi vãieta?
Cã m-am luat dã la casa me pã cale,
Pã mare.
Cînd am ajuns la jumãtate dã cale,
Mã întãlnii cu niºte trîntituri
ªi niºte izbituri.
Mã luarã,
Mã trîntirã,
Mã izbirã,
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Picioru mi-l sclîntirã.
Maica Sfîntã în grai grãie:
Nu te cînta,
Nu te vãieta,
Cã iarã t-i vindeca.
Carne cu carne,
Ciont cu ciont,
Ptele cu ptele,
Sînje cu sînje,
Mãduã cu mãduã.
Tu sã trãsari curat ºi luminat,
Ca în ceasu ce Dumnezo te-o dat.
Nici on bai n-ai avut,
Nici on bai ºi nu ai.
Cu gura i-am dãscîntat,
cu aburi l-am suflat.
Dãscîntecu-i dã la mine,
Doamne, leacu-i dã la tine.
(MARTIN L. 1984. 42-43. – Micherechi)
9.
Dã sclîntit
Doamne Mãrie Maicã Sfîntã
Io mã rog dã tine,
Tu-mi ajutã mie.
Sã luarã Nuþu dî la casa lui,
Dî la masa lui,
Nici on bai nu avurã.
Cînd fusã la jumãtate dã cale
Sã-ntãlnirã cu noauã muieri.
Iele dã pãmînt îl trîntirã,
Picioru îl sclîntirã.
Iel apucã a cînta, a sã vãieta,
Nime-n lume nu-l auzea.
Maica Sfîntã dîn poarta raiului
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Dã direapta tatãlui
Îl auzîrã ºi strîgarã:
– Nu te cînta, nu te vãieta!
Hai la mine-n poarta raiului
Dã direapta tatãlui.
Cã þ-oi da tri nuiele dã înjeri
ªi tri dã sînjeri
ªi t-i lovi pãstã picior.
S-a tomni cioante cu cioante,
Carne cu carne,
Sînje cu sînje.
Ca Dumnezo cînd l-o dat
Nici on bai nu o avut
ªi dîn ceasu aista sã nu mai aibã
Dãscîntecu-i dî la mine
Leacu fie dî la Dumnezo.
(PETRUªAN, 1997. 28-29. – Micherechi)
10.
Dã fãcãturã
Doamne, Mãrie Maicã Sfîntã,
io mã rog dã tine,
tu-m ajutã miie.
Dã-i Florica fãcãturã,
curatã, nãcuratã,
îi ajutã ºi sã tãmãdeascã.
(HOÞOPAN, 2003. 40. – Micherechi)
11.
Dã spãriet
Doamne, ajutã-m,
Mãrie Maicã Sfîntã,
Io mã rog dã Tine,
Tu-m ajutã miie.
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Sã luarã dã la casã Eva,
bdiata fãtuþa asta,
cînd fusã în drum,
s-o spãriet.
Hai, spãrete, împãrete,
hai, lãlucã-n luncã,
Eva ºi trãsarã curatã, luminatã,
Ca-n ceasu cînd u-ai dat,
Nici on bai ºi n-aibã!
Dãscîntecu-i dã la mine,
Leacu fiie dã la Dumnezo!
(HOÞOPAN, 2003. 40. – Micherechi)
12.
Dã spãriet
Ionica s-o spãriet dã 9 spãrieþ
dã 8 spãrieþ,
dã 7 spãrieþ,
dã 6 spãrieþ,
dã 5 spãrieþ,
dã 4 spãrieþ,
dã 3 spãrieþ,
dã 2 spãrieþ,
dã on spãriet.
Spãriet dã tatã, dã mamã,
dã vacã, dã viþãl,
dã scroafã, dã purcel,
dã cîne, dã mîþã.
100 dã noduri,
1000 dã noduri,
Ionica sã trãsarã curat, luminat,
Ca Dumnezo cînd l-o dat;
Nimicã nu i-o fost,
Nimicã nu-i fie,
Pînã în veacu dã vecie!
(MARTIN L. 1984. 40. – Micherechi)
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13.
Dã spãriet
Spãriete-m pãrete
Spãrietul ludului
În coada lupului
Lupu meargã-n pãdure
Ludu rãmîie acasã
Curat cum Maica
Sfîntã mi l-o dat.
(SINKÓ LAURINYECZ, 1996. 39 – Otlaca Pustã)
14.
Dã rãsplîns
Tutã-mutã, fatã dã pãdure,
Mãriei nu-i da plîns, nu-i, da rîs,
N-o culca, n-o sãtura, n-o adipa,
Cã Maica Sfîntã, care u-o dat,
Bine culca-u-a, bine sãtura-u-a,
Bine adipa-u-a ºi somn curat i-a da;
Mãria sã trãsarã curatã, luminatã,
Ca Dumnezo cînd o dat-o,
Nimicã nu i-o fost,
Nimica ºi nu-i fie,
Pînã în veacu’ dã vecie!
(MARTIN L., 1984. 38. – Micherechi)
15.
Dã rãsplîns
Doamne ajutã, mare Maicã Sfîntã,
Sfîntã zuuþã dã astãz.
Io mã rog þie,
Tu-m ajutã mie.
Tutã-mutã,
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Fatã dã pãdure,
La pruncu aista,
Nu-i da rîs,
Nu-i da plîns,
Nu-l culca,
Nu-l sãtura,
Nu-l adipa,
Cã Maica Sfintã,
Care l-o dat,
Bine culca-l-a
Bine sãtura-l-a
Somn curat da i-a.
Eva sã trãsarã curatã, luminatã,
Ca Dumnezo cînd u-o dat.
Nimica nu i-o fost,
Nimica ºi nu-i fie,
Pînã-n veacu dã vecie.
(MARTIN E, 1984. 22-23. – Micherechi)
16.
Dã dobã (foale)
Traºtiþãle-babiþãle, nu te juca cu maþãle.
Ce-i în rînza pruncului, fie în rînza cocoºului.
Ce-i în rînza cocoºului, fie în rînza pruncului.
Copilului nimica sã nu-i fie,
Dã astãz în veac dã vecie!
(MARTIN L. 1984. 40. – Micherechi)
17.
Dã foale
Traºtiþãle, braºtiþãle,
Nu vã jucaþ cu aþãle,
cu maþãle.
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Ce-i în rînza pruncului
Fie-n rînza cocºului.
Cu cuþîtu tãie-v-oi,
Pã mare arunca-v-oi,
Acolo ºi periþ
Dã soare ºi dã rãcoare
Ca scopitu su picioare.
(ARHIVA MUZEULUI ERKEL, 1287-2010 – Micherechi)
18.
Dã pîntece
Doamne, Mãrie Maicã Sfîntã
Ajutã-mi mie.
Traºtiþãle, babiþãle
Nu te juca cu maþãle.
Ci te du la Valea Albã
ªi te apleacã ºi bea apã.
Acolo ºi ptieri ºi rãsptieri.
Nuþului nimicã nu i-o fost,
Nimicã sã nu-i fie
Pînã-n veacu de vecie.
(PETRUªAN, 1997. 27. – Micherechi)
19.
Dã mãtrice
– Mãtrice, mãtricatã
Unde fuji cu coada ridicatã?
Nu muji ca vacile,
Nu-mpunje ca acile!
Terezca sã rãmînã curatã, luminatã!
(Terezca Kis, nãscutã Ardelean, 1917 – Cenadul Unguresc)
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20.
Dã pojar
Ieºi, pojar,
ªi te þîpã-n jar,
Cã dacã nu-i ieºi,
Eu t-oi, cumpãni
ªi t-oi alunga:
Cu 99 dã evanjelii
ªi cu 99 dã trundii,;
Dã la Todor dîn faþa obrazului,
Dîn jinjinele mãselelor,
Dîn rãdãcinile ghinþîlor,
Dîn creierii capului,
Dîn auzu uretilor.
Cã io cu vîrvu cuþîþului t-oi lua,
Pã mare t-oi alunga,
Acolo ºi te topeºti,
ªi nu zãboveºti,
Ca spuma pã mare
ªi scopitu su picoare.
Doamne, dã-i leac,
Doamne, tãmãdeºte-l!
(MARTIN L. 1984. 41. – Micherechi)
21.
Dã orbalþ
Sã luarã noauã albinuþã
Dã la noauã stupinuþã.
Maica Sfîntã le auzea
ªi în cale le ieºea.
ªi le-ntrebã cã:
– Unde mereti voi noauã albinuþã
Dã la noauã stupinuþã?
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Mergem în cîmpu cu flori
Dupã manã ºi jertfã.
Întoarce-þî-vã napoi
Cã s-a þîpat orbalþu
La Terezca.
Orbalþ pîn sete,
Orbalþ pîn ostenealã,
Orbalþ pîn potca cea mare,
Orbalþ dã noauãzã ºi noauã dã feluri.
Cu aripile strînje-þi-l
ªi cu picioarele duce-þi-l
În marea sacã.
Acolo sã piarã,
Acolo sã rãspiarã.
Pti, pti, pti.
(Terezca Kis, nãscutã Ardelean, 1917 – Cenadul Unguresc)
22.
Dã orbalþ
Mã întîlnii cu Maica Sf., ie mã-ntrebã:
– Ce te cînþ?
Ce te vãieþ?
– Cum nu m-oi cînta?
Cum nu m-oi vãieta?
Cã mi s-o þîpat orbalþ verde,
Orbalþ roºu,
Orbalþ dã 99 dã feluri,
În 99 dã tipuri…
…Cã mîndru v-oi culeje,
Dîn creierii capului,
Dîn faþa obrazului.
Cu mãtura t-oi mãtura,
Ca banii t-oi împroºca.
Acolo în mare,
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Acolo ºi ptarã,
Ca roua dã soore,
Ca scopitu su picoare.
(MARTIN L. 1984. 41. – Micherechi)
23.
Dã obrîntit
Sã luarã pãcuraru pã dîn sus dã mare,
Oile pã dîn jos dã mare.
Pãcuraru începu dã a striga,
Oile începurã a jdera;
Pãcuraru înceta dã a striga.
Oile încetarã dã jderat,
Buba încete dã obrîntit.
Iarã, Doamne, tu mã ajutã,
Mãrie, Maicã Sf., i-o mã rog þîie,
Tu-m ajutã mie!
Cu gura i-am dãscîntat,
Cu aburi i-am suflat.
Descîntecu-i dã la mine,
Leacu-i dã la tine!
(MARTIN L. 1984. 42. – Micherechi)
24.
Dã obrîntit
S-o luat pãcuraru,
Pã cale, pã mare,
S-o dus pã dîn sus dã mare.
Uãile pã din jos dã mare.
Uãlie jderau,
Pãcuraru strîga.
Uãile-o-ncetat dã jderat,
Pãcuraru o-ncetat dã strîgat,
Buba stã dã obrîntit.
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Eva trãsarã curatã, luminatã,
Ca Dumnezo cînd u-o dat.
Nimica nu i-o fost,
Nimica ºi nu-i fie,
Pînã-n veacu dã vecie.
Dãscîntecu-i dã la mine,
Leacu fie dã la Dumnezo.
(MARTIN E., 1984. 23. – Micherechi)
25.
Dã bubã
Doamne, ajutã-m
maicã sfîntã, Marie,
io mã rog þîe,
tu-m ajutã mie.
La Floare s-o þîpat buba,
pîn ustãnealã,
pîn infocare,
pîn sete,
pîn foame
pîn nu ºtiu ce,
s-o þipat bubã
în noauãzãci ºi noauã dã tipuri,
în nouauãzãci ºi noauã dã feluri.
Bubã nãsãditã, bubã galbãnã,
bubã vînãtã,
bubã înfocatã,
bubã în noauãzãci ºi noauã dã tipuri,
în noauãzãci ºi noauã dã feluri.
nu izbi,
nu trînti,
nu coace,
cã bine te-oi aleje,
bine te-oi culeje,
dîn cãii capului,

225

226

dîn faþa obrazului,
dîn rãdãcina dinþîlor,
dîn cruce nãrilor.
În pãmînt te-oi bãga,
acolo umfla,
acolo gîmfa,
acolo coace,
acolo rãscoace.
Pã Floare s-o leº luminatã
ºi curatã,
ca doi pãrinþ
ce u-o nãscut,
ca maica care u-o fãcut.
Nu i-o fost nimica,
nimic sã nu-i fie
d-amu înainte!
(BORZA, 1984. 11-12. – Chitighaz)
26.
Dã bubã
Dã eºti bubã,
Dã eºti zgaibã,
Dã eºti freanþã,
Dã-i lupanþã,
Dã eºti spurcat,
Dã-i rãsurã.
Dã-i 99 dã tipuri,
În 99 dã feluri.
Nu te coace,
Nu te face,
Ce napoi te-ntoarce,
Cã cu cuþîtu-mpunje-te-oi,
Cu aburu sufla-te-oi,
În fundu mãrii arunca-te-oi.
Acolo ºi pteri,
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Ca raua dã soare,
Ca scopitu su picioare.
Eva ºi trãsarã curatã, luminatã,
Ca Dumnezo cînd u-o dat
Nimicã nu i-o fost,
Nimica ºi nu-i fie,
Pînã-n veacu dã vecie.
Dãscîntecu-i dã la mine,
Leacu fie dî la Dumnezo.
(MARTIN E., 1984. 21. – Micherechi)
27.
Dã bubã
Doamne, Mãrie Maicã Sfîntã
Io mã rog dã tine,
Tu-mi ajutã mie.
Sã luarã Toadere dî la casã
Tãt cîntîndu-sã, vãietîndu-sã,
Nime-n lume n-auzî,
Nime-n lume nu-l vãzu
Numa Maica Sfîntã l-o auzît
ªi l-o-ntrebat:
– Da inde meri tu aºe cîntîndu-te,
Vãietîndu-te?
– Mã duc la Maica Sfînta dupã leac,
Cã m-o aflat buba
În cap dã direapta,
În cap dã stînga.
Pîn foame, pîn sete,
Pîn ustãnealã, pîn potca ce mare,
Ieþi bubã albã, bubã neagrã,
Bubã verde, bubã pucedã
Uã dã noauãzã ºi noauã dã feluri.
Ieþi, nu împunje, nu strãpunje,
Nu izbi, nu zvocoti.
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Cu cuþîtu tãie-te-oi
Cu aburu sufla-te-oi
Pã mare arunca-te-oi
Acolo ºi ieþi ºi rãsptieri,
Ca raza dã soare,
Ca spuma dupã mare.
Ieþi bubã din crerii capului,
Dîn faþa obrazului,
Dîn melcii ochilor,
Dîn rãdãcinile mãselelor,
Dîn ghinþi, dîn vîne.
Ieþi, nu coace, nu gîmfa,
Nu te umfla.
Ce te du în munþî a Leii
Acolo ºi rãsptieri.
Pã Toader lasã-l curat ºi luminat
Ca Dumnezo cînd l-o dat
Nici on bai nu o avut,
Dîn ceasu aista ºi nu mai aibã.
Dãscîntecu-i dî la mine
Leacu fie dî la Dumnezeu.
(PETRUªAN, 1997. 21-30. – Micherechi)
28.
Dã bubã mai re
Doamne ajutã mare Maicã Sfîntã,
Eu mã rog þie,
Tu-m ajutã mie.
Bubã albã,
Bubã neagrã,
Bubã mucedã,
Bubã pucedã.
Nu trînti,
Nu izbi,
Nu zvocoti,
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Nu coace,
Ce napoi te-ntoarce.
Cã cu fumu afuma-te-oi,
Cu focu arde-te-oi,
Cu cuþitu- mpunje-te-oi,
Cu mãtura mãtura-te-oi,
În fundu mãrii arunca-te-oi.
Acolo ºi pteri,
Ca raua dã soare,
Ca scopitu su picioare.
Eva sã trãsarã curatã, luminatã,
Ca Dumnezo cînd u-o dat.
Nimica nu i-o fost,
Nimica ºi nu-i fie,
Pînã-n veacu dã vecie.
(MARTIN E., 1984. 21-22. – Micherechi)
29.
Dã bubã pã faþã uã în gurã
Doamne ajutã mare Maicã Sfîntã,
Eu mã rog þîe.
Tu-m ajutã mie.
Ieºi bubã dã la Eva,
Dîn jene,
Dîn sprîncene,
Dîn crerii capului,
Dîn melcii uãtilor,
Dîn rãdãcina dinþîlor.
Cã cu cuþîtu-mpunje-te-oi,
Cu aburu sufla-te-oi,
În fundu mãrii arunca-te-oi.
Acolo ºi pteri,
Ca raua dã soare,
Ca scopitu su picioare.
Eva sã trãsarã curatã, luminatã,
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Ca Dumnezo cînd u-o dat.
Nimica nu i-o fost,
Nimica ºi nu-i fie,
Pînã-n veacu dã vecie.
Dãscîntecu-i dã la mine.
Leacu fie dã la Dumnezo alduitu.
(MARTIN E., 1984. 22. – Micherechi)
30.
Dã durere dã dinþ
Iarã doamne Mãrie Maica lui Dumnezãu
hai napoi,
hai napoi,
dã-i bubã,
dã-i zgaibã,
dã-i franþã,
dã-i lubanþã,
dã-i cancu,
dã-i rãsurã,
dã-i dã 99 dã feluri,
dã-i dã chipuri,
99 stã ºi te baje-n fundu pãmîntului.
Aburi ce tãte,
aburi suflate,
pã fund ºede,
Floare sã trãsarã curatã,
luminatã,
ca-n ceasu ce s-o nãscut.
Nici on bai n-o avut
Nici on bai ºi n-aibã.
Dã-i lu baba dãscîntatu
Dumnezãu ºi-i deie leacu.
(ARHIVA MUZEULUI ERKEL, 1287-2010. – Micherechi)
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31.
Dã jundi
Nu-l junde pã uomu aista arînd,
Nu-l junde grãpînd,
Nu-l junde cînepa sãmãnînd,
Nu-l junde cînepa culegînd,
Nu-l junde cînepa încãrcîndu-ã,
Nu-l junde dãscãrcîndu-ã,
Nu-l junde în apã bãgîndu-ã,
Nu-l junde dîn apã scotîndu-ã,
Nu-l junde cînepa-ntinzîndu-ã,
Nu-l junde meliþînd,
Nu-l junde grebãnînd,
Nu-l junde fuior fãcînd,
Nu-l junde torcînd,
Nu-l junde dãpãnînd,
Nu-l junde rîºtiind,
Nu-l junde þãsînd,
Nu-l junde pînzã fãcînd,
Nu-l junde pînza albind,
Nu-l junde chimeºe dîn pînzã curuind
Nu-l junde chimeºe pã el luînd,
Uomu sã trãsarã curat, luminat,
Ca Dumnezo cînd l-o dat.
Nimica nu i-o fost,
Nimica ºi nu-i fie,
Pînã-n veacu dã vecie.
Dãscîntecu-i dã la mine,
Leacu fie dã la Dumnezo.
(MARTIN E., 1984. 24. – Micherechi)
32.
Dã boalã cîneascã
Ie-þi cîne capu,
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Ie-þi cîne uãtii,
Ie-þi cîne limba,
Ie-þi cîne bãtutu,
Ie-þi cîne spetele,
Ie-þi cîne picioarele,
Ie-ºi cîne maþãle,
Ie-i cîne maiu,
Ie-þi cîne plãmînele,
Ie-þi cîne coada,
Ie-þi cîne piºetoare,
ªi fuji cu iele.
Pruncu sã trãsarã luminat
ªi n-aibã nici on bai.
(MARTIN E., 1983.20. – Micherechi)
33.
Dã potca ce mare
Sã lua Floare
Dã la casa lui,
Dã la masa lui,
Sã dusãrã pînã-n cîmpu verde.
În cîmpu verde noauã muroi,
Noauã puroi,
Noauã bosorconitoare
Cu noauã troace-n cap,
Cu noauã cuþîte ascuþîte,
La Floare carne sã-i mînce,
Viaþa sã-i ciunce.
U-o auzît Maica Sfîntã dîn cer
ª-o vinit º-o zîs:
– O, noauã muroi,
Cu noauã puroi,
Cu noauã bosorcoane,
Cu noauã troace-n cap,
Cu noauã cuþîte ascuþîte.
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Haidaþ cu mine
În pãduriþa verde.
Acolo ieste o crãiasã-mpãrãteasã
La-cie carne-i mîncaþ,
Viaþa-i luaþ.
Pã ie o lãsaþ,
Cum Dumnezo u-o lãsat,
ªi Maica Sfîntã u-o aflat.
U-o lãsat sãnãtoasã.
(Catiþa Santãu, nãscutã Balint, 1898 – Chitighaz)
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Stella Nikula

Metode ºi procedee de educare
a copiilor în comunitatea tradiþionalã
„…dacã-i copil, sã se joace, dacã-i cal,
sã tragã, ºi dacã-i popã sã ceteascã…”
(Amintiri din copilãrie de Ion Creangã)
Bunele maniere reprezintã modul în care ne prezentãm în faþa
celorlalþi membri ai societãþii în diferite momente ºi situaþii de
viaþã, sunt cartea de vizitã a fiecãrui individ în societate.
Fiecãrei situaþii, în care ne aflãm la un moment dat, îi corespunde un set de reguli, care nu sunt pedepsite prin legi, dar
nerespectarea lor – în funcþie de nivelul de toleranþã al membrilor
societãþii, în funcþie de obiceiuri sau de mediul din care provine
persoana –, atrage respingerea, blamarea din partea celorlalþi ºi
momente stânjenitoare pentru propria persoanã.
Datoritã, deci, importanþei modului cum ne prezentãm, din
cele mai îndepãrtate timpuri, omul a fost interesat sã aibã legi
care sã interzicã faptele rele ºi sã le pedepseascã, îndemnând la
fapte ºi comportãri bune, acestea fiind rãsplãtite.
Aceste reguli au suferit modificãri în funcþie de timp, de societate ºi de modã. Acum 200-300 de ani existau alte norme de
comportament, de exemplu într-un fel se comportau oamenii
simpli, altfel aristocraþii ºi altele erau obiceiurile de la curtea
domneascã. Dar legile esenþiale ale respectului faþã de alþii, faþã
de sine, faþã de rude sau prieteni, de oameni mai în vârstã au
rãmas peste timpuri aceleaºi, grija faþã de alþii trebuind sã domine întotdeauna relaþiile dintre oameni.
Din aceste norme cele mai importante sunt normele de conduitã ale copiilor, pentru cã, aºa cum spunea ºi Freud, „Copilul este
tatãl viitorului adult.”
Bunele maniere se deprind din copilãrie sau nu se mai deprind
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deloc. Buna creºtere se dobândeºte în mai multe feluri. De acest
lucru ºi-au dat seama oamenii din cele mai vechi timpuri, astfel
cã au acordat o deosebitã atenþie educãrii ºi pregãtirii copiilor.
Pe parcurs ºi-au mai dat seama ºi cã nu trebuie sã forþãm
copilul cu tot felul de conduite complicate, ci ar fi bine sã îi
explicãm, încã de mic, bazele comportamentului manierat în
societate. De aici rezultã cã principalul scop al familiei, mai
târziu al ºcolii ºi al altor comunitãþi, l-a reprezentat ºi îl reprezintã încã ºi azi, formarea la copii a deprinderilor morale ºi a
manierelor frumoase.
Pânã în epoca iluministã copilul era privit ca un matur mic ºi
astfel era ºi tratat. Abia mai târziu au început sã recunoascã cã
necesitãþile copiilor diferã de cele ale adulþilor.
Despre cum au procedat oamenii primitivi pentru a crea “omul
perfect” nu ºtim, putem doar deduce studiind modul de viaþã al
unor triburi primitive încã existente pe planeta noastrã. Astfel
putem afirma cã în fazele de început instinctul a fost decisiv însã
dupã cum am evoluat în timp acesta a fost tot mai mult înãbuºit.
La început toatã lumea primea aceeaºi educaþie, mai târziu
aceastã muncã s-a perfecþionat, organizat, ajungându-se la separarea pe grupuri de sexe ºi vârste. Odatã cu destrãmarea comunei primitive, educarea tinerilor s-a diferenþiat, în funcþie de
necesitãþile diferitelor clase sociale ºi de nivelului cultural al acestora. Despre munca depusã în acest scop în antichitate s-au
pãstrat opere filosofice, literare sau cu conþinut religios. Din
acestea putem deduce cã clasele dominante pregãteau totdeauna
tipul de om de care aveau ei nevoie.
Evul Mediu este caracterizat de influenþa bisericii în ceea ce
priveºte pregãtirea spiritualã a fiinþei umane. În cazul diferitelor
popoare rolul religiei, cât ºi a tradiþiilor izvorâte din aceasta a fost
decisiv. Orice lucru era sãvârºit dupã cum era prescris, de la
efectuarea diferitelor munci, pânã la consumarea mesei º.a.m.d.
Caracteristic acestor culturi a fost ºi marginalizarea fetelor,
considerându-se chiar o pedeapsã de la Dumnezeu dacã într-o
familie se nãºteau doar fete. Astfel cã obþinerea cunoºtinþelor ºi
studierea textelor religioase a fost un privilegiu al bãieþilor. Dato-
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ritã rigurozitãþii însuºirii ºi respectãrii legilor din cãrþile lor de
cãpãtâi aceste culturi însã s-au pãstrat intacte pânã în zilele
noastre. (Vezi cazul popoarelor arabe sau a celui evreu care
trãiesc dupã legile Coranului respectiv al Talmudului – nota
autoarei.)
În cazul creºtinilor, Biblia enumerã un întreg ºir de reguli, care
au definit viaþa de zi cu zi a comunitãþilor, inclusiv a celei în care
am crescut noi înºine, abundã de prescripþii de comportament ºi
de enumerare a pedepselor:
„Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta, pentru ca sã þi se lungeascã
zilele în þara, pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu.
Sã nu ucizi.
Sã nu preacurveºti.
Sã nu furi.
Sã nu mãrturiseºti strâmb împotriva aproapelui tãu.
Sã nu pofteºti casa aproapelui tãu; sã nu pofteºti nevasta aproapelui
tãu, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici mãgarul lui, nici
vreun alt lucru, care este al aproapelui tãu.”
(Exodul, 20, 12-17, fragment din Cele zece porunci)
Perioada reformei ºi a contrareformei a adus un nou avânt în
gama metodelor de educare a fiinþei umane, cât ºi în lupta
purtatã pentru formarea unui sistem ºcolar cu o programã unicã,
cu metode didactice utilizabile oriunde în lume. Modernizarea
metodelor se face odatã cu apariþia noii societãþi, noile concepþii
ºi cerinþe fiind create de Jan Amos Komensky-Comenius care
afirma urmãtoarele:
„Orice fãpturã este caracterizatã de faptul cã în fragedã tinereþe
poate fi uºor formatã…”
Iluminiºtii au fost primii care au ajuns sã afirme cã un copil este
calitativ o altã fiinþã decât adultul, ºi cã libertatea ºi personalitatea lui trebuie respectatã, pentru cã el este cheia unui viitor
frumos, ºi cã perfecþiunea poate fi atinsã doar printr-o copilãrie
fericitã.
Copilul de azi are deja drepturi personale, iar munca lui este
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evaluatã prin metode moderne. El însã ajunge prea repede în
lumea competiþiilor ºi în cea orientatã spre succese rapide, uitând
de joacã.
În cazul românilor din Ungaria sânul comunitãþii tradiþionale
a asigurat cel mai frumos loc pentru copilãrie, cele mai plãcute
amintiri legându-se fie de un animal din curtea bunicilor, fie de
un copac în care ne-am cãþãrat, ori de copiii de pe „uliþã” sau de
jocurile prin fân ºi iarba proaspãt cositã. Aici s-a putut da frâu
imaginaþiei ºi s-a putut reface universul descoperit în poveºtile
citite sau în legendele auzite. Pentru cã fiecare copil are în interiorul sãu o mare bogãþie, un univers fãrã limite.
Copilãria, descrisã în numeroase opere literare, este lumea
inocenþei, a jocurilor pline de hohote ºi gãlãgie, a viselor fermecate ºi a vieþii fãrã griji. O lume în care evadãm în oricare moment
greu al vieþii noastre, o lume în care pãrinþii, mama ºi tata mereu
îºi întind mâna pãzitoare spre noi, asigurându-ne acel sprijin
care ne-a fãcut sã credem timp îndelungat cã nu ne poate sta
nimic în faþã având alãturi de noi astfel de protectori atotputernici ºi neînfricoºaþi.
Tot aici s-au însuºit ºi manierele cuvenite. Pentru cã copilãria
este acea perioadã în care se depun bazele viitorului om, instruirea fiind lãsatã pe seama celor mai competente foruri, precum:
mama, tatãl, bunicii, fraþii, rudele sau prietenii familiei, ori conducãtorii comunitãþii, preotul sau învãþãtorul.
„Când am fost micã mama m-o învãþat sã mã rog în fiecare sarã. Dî
la ie am învãþat primile rugãciuni pã care apoi le-am învãþat ºi voauã,
ca Bunu Dumnezo sã vã ajute în viaþã, sã vã pãzascã ºi sã vã deie
sãnãtate. Prima rugãciune o fost aºe:
„Înjer, înjeraºu mneu,
Roagã-te la Dumnezãu,
Pântru sufleþelu mneu,
ªi dã zâuã ºi dã noapte,
Pânã-n ceasu cel dã moarte.
Doamne noapte o vinit,
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Nu mai pot dã obosât,
Dãruieºte-mi somn curat
ªi hodinã bunã-n pat.
Sã mã scol dã dimineaþã,
Sãnãtoasã, cu viaþã.
Doamne, sfinþ înjerii Tãi,
Fiie pãzâtorii mnei!”
povesteºte o femeie.
Viaþa noului-nãscut era îndrumatã din primele luni, când trebuia sã desluºeascã diferenþele dintre bine sau rãu. Metodele erau
foarte simple, dar cu atât mai eficiente. În scopul de a-l dezobiºnui de a se atinge de lucruri interzise era lovit peste mâini, iar
când scotea vreun cuvânt nepoliticos se pocnea peste gurã, în
alte cazuri i se trãgea o bãtaie la fund.
Mamele precaute aveau ºi alte metode. Pe lângã faptul cã li se
interzicea efectuarea unor lucruri, le era ºi explicatã cauza sau
consecinþele acestora, desigur, deseori exagerând pentru a obþine
efectul dorit.
Doar câteva exemple din repertoriul bogat al acestora:
„Nu scoate limba, cã þ-o taie popa!”
„Nu minþî cã þ-or creºte uretile mari!”
„Nu umbla cu jejetu pân nas cã þî s-a usca brânca!”
„Nu sufla lumina cã ti-i piºe noapte în pat!”
„Nu be apã multã c-or cânta broaºtile în tine!”
„Nu fluiera în casã, cã aduce nãnorocire!”
„Nu te uita în fântânã cã Urâtu te-a traje-n ie!”
„Nu fii rãu cã vine þâganu cu sacu dupã tine!”
„Nu umbla noapte-n capu gol cã s-or luua strâgoiile dupã tine!”
„Nu umbla noapte p-afarã cã te-or traje dã pãr strâgoiile!”
ºi în fine
„Nu te juca cu pãsãrica, cã þî s-a usca brânca!”
Dupã cum se poate observa o întreagã gamã de fiinþe dotate cu
forþe supranaturale puteau provoca necazuri copiilor neastâmpãraþi, în toate locurile înfricoºãtoare trãind câte un dintre ele. În
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pãduri trãia Muma Pãdurii, o femeie bãtrânã cu o înfãþiºare
înfricoºãtoare pãr lung, dinþi ascuþiþi, unghii lungi etc., figurã
binecunoscutã din poveºti. În fântâni locuia Omul Apei, care te
trãgea în lumea lui, dacã te aplecai prea tare spre apã. În colþuri
întunecate locuia un omuleþ rãutãcios care speria copiii cei rãi.
(El este cunoscut la noi sub denumirea de „Mumuº”, care provine
din limba maghiarã.) Dupã cei neastâmpãraþi venea Cel-cu-sacu,
pentru a-i duce cu el într-un loc înfricoºãtor unde erau duºi toþi
copiii cei rãi, ori Uomu-cu-Bituºe.
Noaptea bântuiau strigoii ºi alte fiinþe afarã, astfel cã nu era
bine sã petreci prea mult timp pe acolo, iar dracu se lipea de tine
tot pasul, îndemnându-te la fapte rele. ªi dacã atât nu era deajuns, atunci ºi Dumnezeu cu toþi sfinþii te urmãreau de sus,
trecând pe foaia Cãrþii vieþii sub numele tãu faptele bune ºi rele
sãvârºite în cursul vieþii, ca „la vinire vremurilor sã dai sama dã
faptile tale”.
„Orice prunc mai face ºi prostii când îi mic. Aºe o fost ºi nepotu
mneu. Sara nicii cum n-o vrut sã sã culce dãvreme, numa tã sãre ºi sã
juca, nu ºtiieu tatã-so ºi mã-sa ce sã facã cu iel. Pânã când odatã s-o
gândit bunu-so sã sã îmbrece dã ceva ºi sã-l speriie bine. Apu cum s-o
dus în cãmarã o vãzut bituºe în cui. U-o luuat pã spate, ºi iacã, cã sã
pune numa în fereasta cãºii când nepotu îºi fãce dã cap. Apu cum aiesta
l-o vãzut în fereastã aºe flocos, cu pãr lung pã spinare, aºe s-o spãriet
dã n-o mai ieºit dã lângã mã-sa. Noa, d-atunci o fost d-ajuns sã
pomineºti numa dã Cel-cu-Bituºe, cã dãloc o fost pace-n casã!”
îºi aminteºte o bunicã de pãþania nepotului sãu.
Nerespectarea legilor scrise ºi nescrise ale comunitãþii deci
atrage dupã sine pedepsirea. Pedepsele sunt reflecþii împotriva
celora care pãcãtuiesc împotriva regulilor societãþii având ca
scop de a-l face de ruºine pe acesta. Acestea deseori duc la
„moartea moralã a sufletului” dacã sunt prea aspre. Dacã cineva
este pedepsit de comunitatea în care trãieºte, el trebuie sã se
supunã chiar ºi atunci când fapta sãvârºitã este minorã.
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„Gura satului dã multe uãri o fãcut dân uou bou.”
declarã un informator.
Fapte care trebuiau pedepsite erau: furatul, minciuna, înjurãtura, bãtaia, distrugerea bunurilor altuia, nerespectarea adulþilor
sau a conducãtorilor comunitãþii, ºi oricare altele sãvârºite împotriva legilor prescrise de Dumnezeu.
Pãrinþii încercau foarte sever sã acþioneze în aceste cazuri,
crezând cã faptele sãvârºite în sânul familiei, acolo trebuie ºi
rezolvate. Metode erau bãtutul cu nuiaua, cu biciul sau cureaua,
aºezarea în colþul încãperii pe boabe de porumb, interzicerea
efectuãrii unor lucruri ( a vorbi, a mânca, a se juca, a ieºi din
curtea casei, a participar la joc º.a.m.d.).
Pentru tineri furatul, minciuna, bãtãile etc. însã deseori erau
considerate ºtrengãrii fãrã consecinþe, chiar ºi în zilele noastre,
care nu trebuie pedepsite zicându-se cã:
„Noa, i-a trece ºi asta dup-o vreme”.
Alta era situaþia celor cãsãtoriþi sau celor care au fãcut deja
armatã, crezându-se cã:
„Uomu însurat ºi uomu care o fost cãtãnã nu mai furã ºi nu sã mai
bate”.
Deºi copilul din naºtere este „ca arjintu viu”, se întâmpla ca sã
mai facã ºi el câte un lucru bun, iar pentru aceasta putea fi
rãsplãtit. Nu cu o pãpuºã Barbie sau un joc la calculator, ci
conform posibilitãþilor familiei, cu o felie de pâine muiatã în apã
ºi presãratã cu zahãr sau alte dulciuri, „þucur croampe uã
bocskorszij” dupã cum povestesc informatorii, iar cine primea
„câþva fileri” se putea simþi în al nouãlea cer.
Membrilor familiei le revenea sarcina de a antrena tinerele
generaþii în diferitele activitãþi ale comunitãþii. Îi învãþau cum sã
lucreze, fetelor cum sã conducã o gospodãrie de la pregãtirea
mâncãrurilor pânã la þesut ºi cusut, zugrãvit, grãdinãrit sau
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crescut animale, ori tratarea diferitelor boli, în timp ce bãieþii îºi
însuºeau îndeletniciri legate de muncile agricole, creºterea animalelor, construirea edificiilor, practicarea diferitelor meserii –
olãrit, potcovit, morãrit, etc. –, fiecare sex având locul sãu bine
stabilit.
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Conduita cuvenitã la diferitele evenimente ale vieþii satului se
însuºea în mod obligatoriu, precum dansurile, obiceiurile legate
de sãrbãtori (colindat, udat etc.) sau evenimente din viaþa omului
(nuntã, înmormântare) sau participarea la o slujbã bisericeascã.

„Pã mine mama m-o învãþat sã sucesc pãtura d-aluat. Aºe tãiþãi fac
încã ºi astãz cã ciie dî la bold nu-s buni dã nimica. Tãþ sã moaie în
zamã.”
povesteºte o informatoare.

„Tãtã lume duminica ºi la sãrbãtori merem la bisericã. Noi, pruncii
ºidem acolo, nante altarului. Popa sã uita numa sã vadã care dântrã
noi nu ºti cânta cântârile uã spune rugãciunile. Apu numa sã vadã cã
nu mãrg lucrurile aºe cum trabã, cã ne cãpãtam noi mai d-apoi!”
ne destãinuieºte un informator.

„Moºu mneu o fost cãrãºcãdãu. Apu iel m-o învãþat cum sã fac bani
dân iasta-ciie. ª-amu m-aduc aminte dã iel. Iera aºe, uomãteoc mare,
dã tremura gacile pã noi când sã uita la noi.”
ne informeazã un sãtean.

Desigur atunci când cetele de copii rãmâneau nesupravegheate,
de exemplu la ieºirea „pã nimaº cu gâºtile sau cu porcii” sau în
timpul jocului în grup, la fel ca ºi în zilele noastre, se cam uitau
sfaturile maturilor.

Însuºirea conduitei exemplare, a bunelor maniere era obligatorie, fiind un semn al bunei creºteri, al „celor ºapte ani d-acasã”:

„Noa, cã dârt-aciie mai fãcem noi ºi niºte ºpeculanþîi. Mai ales la
jocuri, când nu ne vide nime!”
recunoaºte un bãrbat.

„Pã uliþã o trãbuit sã dãm bineþã la tãtã lume pã lângã care am
trecut. Apu dacã uitam cumva, ne trãje câte una tata dupã ceafã, dã ne
zbângãne urete câteva ceasuri bune. Iarã dacã ajunjem acasã cu noapte-n cap, tãt satu ni-o mãrs veste.”
povestesc sãtenii.
Ajungând odatã la ºcoalã metodele de educare erau de asemenea foarte severe:
„Dac-ai fãcut ceva te-o pus dascãlu sã stai în picioare nante clãºii,
apu o trãbuit sã-ntinz brâncile cu palma-n sus. Apu cu o bâtã þ-o tras
câteva dã aºe þâ sã umfla palma ca pita în cuptor/ca dospitile în oloi.”
îºi aminteºte un bãrbat.
„Dacã fãcem ceva prostie la ºcoalã ieram puºi în colþ ºi nu ne lãsa
dascãlu sã ne jucãm cu ciielalþ. Da dacã am fost buni, cãpãtam dî la iel
mere, nuci, uã ne cite o poveste. Apu asta tare ne plãce!”
povesteºte altul.

Dintre toate persoanele antrenate în educarea copiilor, bunicii
nutreau un deosebit sentiment faþã de aceºtia. Ei sunt persoane
care au ajutat ºi care ne ajutã în continuare foarte mult în
creºterea copilului, sunt cei care au trecut prin experienþa de a
îngriji un copil ºi ºtiu de ce are nevoie acesta. Copilul poate vedea
în bunici aliaþi pe timpul de joacã, deoarece aceºtia au tot timpul
din lume sã stea cu el, sã-l asculte, sã-i dea sfaturi, sã-i împãrtãºeascã din experienþa lor de viaþã. Iar cele mai valoroase erau
poveºtile povestite de dânºii. În timp ce copilul se distreazã
ascultându-o, acesta îºi dezvoltã imaginaþia, cât ºi achiziþioneazã abilitãþi esenþiale care îi vor folosi mai târziu, studiazã cu mare
atenþie personaje care îl fascineazã, cunoaºte primele emoþii ºi
semnificaþii ale acestora.
Povestea pentru ei este o formã de joc care dezvãluie tainele
lumii reale. Ea poate sugera cã viaþa este o cursã cu obstacole pe
care trebuie sã o înfruntãm cu curaj ºi inteligenþã, cã este inevita-
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bil sã întâlnim oameni rãi sau figuri pozitive care ne pot ajuta,
dar ºi cã, dacã ne vom comporta potrivit unor reguli juste, vom
ieºi învingãtori din încercare. Povestea poate avea deci efecte de a
trezi speranþa ºi de a amplifica încrederea în forþele proprii, iar
bunicii ºi strãmoºii noºtri au transmis valorile, criteriile care constituie conþinutul acestei înþelepciuni.
„Când am fost micã maica (bunica) multe poveºti îm spunea, de la
„Cenuºotca”, la „Capra cu trei iezi”, „Scofiþa Roºie”, ºi altele. Atunci
pe toate le-am învãþat pe de rost. Cu una, cu povestea „Iapa ºi lupu”
m-am ºi prezentat la un concurs. Acolo am fost una dintre premiate.
Sper cã în viitor ºi eu voi putea povesti poveºti copiilor ºi nepoþilor
mei, printre care ºi pe cele auzite de la bunica mea, pe care nu o voi
putea uita niciodatã. De la ea nu numai poveºti, ci ºi multe alte lucruri
am putut învãþa. M-a învãþat sã gãtesc, sã cos, sã lucrez în grãdinã,
cum sã mã comport cu alþii, ba, mã ajuta uneori ºi la lecþii.”
relateazã o fetiþã despre copilãria sa, venind parcã sã accentueze tot ceea ce s-a spus pânã acum.
Dupã cum bine ºtim cu toþii activitatea mentalã ºi fizicã a
copiilor a fost ºi este încã ºi azi mare consumatoare de energie,
volumul ºi intensitatea activitãþilor zilnice variind în funcþie de
vârsta copilului ºi de preocupãrile sale particulare. Noi, pãrinþii
sau bunicii acestora însã încercãm sã facem faþã, pentru cã ne
sunt „draji ca lumina uãtilor” ºi nu am dori „sã pice nici-on strop dã
apã pã ii”. Iar ei nu vor uita toatã viaþa lor glasul blând al mamei
sau al bunicii, mâna cu care te mângâia, poveþele tatãlui sau ale
bunicului, parfumul aºternutului sau al casei pãrinteºti, bucatele
pregãtite ca acasã, lucruri pe care la rândul lor vor dori sã le
predea mai departe copiilor lor ºi pe care le vor cãuta mereu la
partenerii lor de viaþã.
Cu toþii suntem purtãtori de lucruri bune pe care le dorim ºi
copiilor noºtri ºi de lucruri rele de care vrem sã-i ferim. Încercãm
deci sã-i educãm transmiþându-le tot ceea ce avem mai bun. Cãci
ceea ce facem sau nu facem noi acum ca pãrinþi sau bunici, pe ei
îi va marca pentru toatã viaþa.
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Traian Trifu Cãta

Centenarul revistei FAMILIA
din Petrovasâla, Banatul sârbesc –
Mesager românesc pe meridianele lumii
(1910–2010)
Revista FAMILIA din Petrovasâla (Vladimirovaþ) este printre
cele mai vechi publicaþii ale românilor din Banatul iugoslav, mult
timp a fost necunoscutã oamenilor de culturã, publiciºtilor ºi
istoricilor de la noi. Primul numãr a apãrut la 15 martie 1910, la
Roman Petre (Roman Petre a fost denumirea localitãþii noastre în
anul amintit).
S-a tipãrit la tipografia PROGRESUL din Oraviþa, actualmente
România. Redacþia ºi administraþia ºi-a avut la Roman Petre
respectiv Petrovasâla. Proprietar ºi editor Ioan Þinþariu , iar
funcþia de redactor a îndeplinit-o Dorin (pseudonimul redactorului). Revista a apãrut lunar iar abonamentul pe un an a fost 3
coroane. De pe frontispiciul revistelor gãsim cã FAMILIA este
revistã de literaturã, instruire, petrecere, maxime, glume, anecdote, poveþe, ghicitori.
Am descoperit primele patru numere: nr .1- din 15 martie, nr.2
– din 15 aprilie nr.3 – din 15 mai, nr.4 – din 15 iunie, toate
apãrute în anul 1910.
Un articol intitulat Rãsbunarea semnat de cunoscutul scriitor
petrovicean Alexandru Þinþariu ne întãreºte convingerea cã naºul literar al acestei publicaþii este tocmai acelaºi scriitor, colaborator la revista FAMILIA lui Iosif Vulcan. Mult timp nu am ºtiut
cine de fapt a fost naºul literar al revistei dar în anul 2006 un
consãtean Horia Barbeº stabilit în Arizona, a adus colecþia revistei FAMILIA din Oradea Mare (colecþia adusã precis la 100 de
ani ºi anume 1906–2006).
Colecþia amintitã Horia a cumpãrat-o de la un artist – pictor
Iovan Ardelean tot emigrant din satul vecin – Satu Nou, stabilit
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în California care a dus cu el aceastã colecþie. Din colecþie gãsim
cã scriitorul petrovicean Alexandru Þinþariu aproape în 40 de
numere scrie articole iar unele apar ºi pe frontispiciul revistei.
Aceasta ne-a întãrit ºi mai mult convingerea cã este naºul literar
al revistei noastre, dealtfel surioara mai micã a revistei FAMILIA
lui Iosif Vulcan întemeiatã la Budapesta în anul 1865, în care
Eminescu ºi-a publicat primele versuri .
ªi cum scrie Traian Galetaru din Comloºu Mare: „ªi iatã,
strãvechea FAMILIE a nãscut „pui viguroºi”, încã unul în oraºul
de pe Criºul Repede ºi altul tocmai printre românii din Banatul
sârbesc... cãci dupã pãrerea mea revista FAMILIA a Petrovicenilor
urmeazã în linii generale programul naþional–cultural al primului întemeietor din Imperiu, revista petrovicenilor este cu adevãrat o surioarã mai micã a revistei FAMILIA lui Iosif Vulcan.
Au trecut anii ºi în anul 1993 gãsindu-mã la Iaºi, România –
mare centru ºi focar de culturã, acolo vãzând importanþa publicaþiilor întru cunoaºterea semenilor noºtri, m-am întors acasã ºi
în anul 1994 împreunã cu parohul Konstantin Suru am reeditat
revista sub egida Bis. Ort. Rom. din Petrovasâla. De atunci pânã
astãzi au apãrut 99 de numere iar de curând va apare ºi cel de-al
100-lea numãr .
În cei ºaisprezece ani de apariþie, revista a fost sprijinitã financiar de cãtre consãtenii noºtri stabiliþi în Canada, S.U.A, Europa,
Australia precum ºi de petrovicenii de acasã. Revista a devenit
mesager mondial acelora care nu s-au mai întors în satul natal
sau acelora care-i duc dorul, devenind unica legãturã cu vatra
strãmoºeascã. Pentru emigranþii petroviceni FAMILIA este „rândunica ce aduce veºti de acasã” aºa cum a vãzut-o dr.Vlad Bejan
din Iaºi. Sau :Te admir FAMILIA, revista mea cea mai doritã. Eu
scriu versuri pentru tine într-o noapte nedormitã într-un oraº
strãin ºi rece, te aºtept cu nerãbdare (versuri din poezia „Scrisoare” dedicatã revistei FAMILIA de petroviceanul Petru Nica din
Komsomolisk, Poltavskaia Oblast ,Ukraina).
Poeta Aurelia Penþa Mândrea, fidelã colaboratoare la revista
FAMILIA în poeziile ei scria:
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„Dacã mâine ori poimâine
Nu vom avea sare ºi pâine
Familia noastrã tot va apare
Ea este ºi copilul
Cel de peste hotare.”
Revista FAMILIA serie nouã se tipãreºte la Timiºoara, la început cu un tiraj de 1500 exemplare. Actualmente, FAMILIA apare
color pe hârtie cretatã, pe 16 pagini, de 4 ori pe an, în numere
duble la un tiraj de 1200 exemplare. FAMILIA se difuzeazã în 20
de þãri ºi anume: Austria, Australia, Belgia, Canada, Cipru,
Croaþia, Costa Rica, Danemarca, Elveþia, Finlanda, Franþa, Germania, R. Moldova, Olanda, România, Serbia, Suedia, S.U.A.,
Ucraina ºi Ungaria.
Membrii actuali ai redacþiei FAMILIA sunt din: Kitchener,
Hamilton, New York, California, Chicago, Melbourne, Viena ºi
Petrovasâla.
De la numãr la numãr FAMILIA ºi-a mãrit numãrul de cititori
de pe mapamond. În revistã se publicã articole cu tematicã:
istoricã, literarã, religioasã, texte cu valoare documentarã, documente din Arhivele de Stat din Viena, trimise ºi cercetate de
istoricul ºi membrul redacþiei Trinþu Mãran, creaþii folclorice,
datini, tradiþii, obiceiuri, poezii, interviuri, hãrþi extrem de valoroase, desene plastice, statistici demografice, personalitãþi, noutãþi editoriale, ºtiri ºi evenimente culturale, texte cu fotografii
referitoare la petrovicenii emigranþi, fotografii vechi ºi rare, scrisori ºi opinii ajunse la redacþie (publicate peste 500 de scrisori) ºi
altele.
La redacþia FAMILIA s-au publicat ani în ºir:
– calendare luxoase, color de perete
– ilustrate jubiliare, ecusoane, fascicole, invitaþii, programe
pentru simpozion
– diplome memoriale, dosare, pixuri jubiliare
– hãrþi plane a localitãþii Vladimirovaþ-Petrovasâla
Redacþia FAMILIA a organizat numeroase manifestãri:
–Poposirea ansamblului IZVORAªUL din Minnesota la
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Petrovasâla (spectacol extraordinar, coregraf Ion Omorean, originar din Petrovasâla, conducãtorul formaþiei de dansuri populare româneºti)
– Zilele revistei FAMILIA, „15 ani de prietenie” (21–22 august
2008), Simpozion ºtiinþific...
Sub îngrijirea redacþiei FAMILIA s-a tipãrit ºi volumul de
poezii „Ca sã-þi aduci aminte” de Aurelia Penþa Mândrea, precum ºi alte volume.
La prima editurã din istoria Petrovasâlei „Traian Cãta”de pe
lângã revista FAMILIA s-au tipãrit în anul 2008 la împlinirea a
200 de ani de la întemeierea localitãþii noastre douã volume :
– Monografia comunei Roman – Petre, Petrovosello 1808–1908
de Nicolae Penþia
– Volumul Petrovasâla – întoarcere la începuturi de Ioan Traia
ºi Traian Cãta
– Volumul – Cunoºtinþa binelui ºi rãului, Înþelepciuni de Gheorghe ªorgean apãrut în 1910
Redacþia, îndeosebi redactorul ei, sunt precum o ambasadã
culturalã pentru cititorii ºi consãtenii de peste ocean pe care-i
sprijinã, comunicã ºi îi ajutã întru toate când vin acasã.
Printre colaboratori la revistã gãsim: profesori, ingineri, þãrani,
studenþi, elevi, feþe bisericeºti, profesori universitari, scriitori, poeþi, ziariºti, doctori, judecãtori, avocaþi, emigranþi, consãteni de
pe întregul glob, compozitori, actori, etnografi, muzeografi. Revista FAMILIA se depoziteazã în numeroase biblioteci din România, Viena ºi Serbia. În cei 16 ani de apariþie s-au tipãrit în jur de
700 de pagini .
Tipografiile unde s-au tipãrit revistele sunt: anii 1994–1999
S.C. „Tim-Press” S.A. Timiºoara, anii 2000–2010 S.C.
„U.R.C.XEDOS” S.R.L. Timiºoara.
Redacþia, respectiv redactorul ei colaboreazã cu numeroase
redacþii ale publicaþiilor din România, institute de culturã, biblioteci, muzee, societãþi culturale precum ºi cu alte publicaþii din
Banatul sârbesc, Ungaria, S.U.A. Redactorul Traian Cãta este
adeseori prezent la sesiuni ºtiinþifice în România, Ungaria, Serbia
ºi pe filele revistei apar articole referitoare la: congrese, simpo-
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zioane, cursuri de varã de istorie, cursuri de limba românã,
tabere internaþionale, congrese ale ziariºtilor din România ºi jurul
ei ºi alte multe manifestãri culturale .Traian Cãta este ales de
vicepreºedinte al publiciºtilor din presa ruralã din Banat (Banatul
istoric) ºi este membru al multor redacþii, publicaþii din Banatul
sârbesc ºi România.
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