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Maria Berényi

Influenþa folclorului asupra
literaturii româneºti din Ungaria

în secolul al XIX-lea
Civilizaþia noastrã a fost permanent întru o tradiþie, spune Noica, acest factor

activ fiind mai puþin pronunþat la alte popoare. „Pe baza acestei tradiþii, poporul
român are o mai largã întîlnire decît alþii cu valorile spiritului; cãci prin ea însãºi
tradiþia înseamnã pãstrarea întru spirit a ceea ce a fost bun în trecut. Dar o
asemenea potrivitã aºezare întru cele ale spiritului ar fi putut sã se traducã mai
mult printr-o închidere, oricît de strãlucitã ar fi fost ea, anume într-o culturã
folcloricã – ºi atît. Noi însã am avut veacul al XVII-lea, cel al marilor personalitãþi,
iar a doua jumãtate a veacului al XIX-lea a putut de asemenea da mari personalitãþi
culturale; ºi de altfel, natura acestei culturi folclorice, ca ºi felul întîlnirii noastre
cu valorile, nu se ridicã împotriva noutãþilor veacului, ci se împletesc în chip
neaºteptat cu ele” (C. Noica, Sentimentul românesc al fiinþei, Bucureºti, 1966,
p. 9).

Fiecare popor îºi exprimã personalitatea mai ales prin intermediul culturii.
În structura culturii naþionale un important rol îl ocupã bunurile materiale ºi
valorile spirituale, care s-au transmis de la o generaþie la alta. Printre valorile
spirituale ale poporului român create în zbuciumata sa istorie putem situa ºi
creaþiile folclorice, obiceiurile ºi ritualurile sale.

Secolul al XIX-lea este ºi la români secolul interesului viu pentru producþiile
artistice populare, secolul „descoperirii” folclorului. Astfel, generaþia de la 1848,
sub un puternic avînt romantic resimþit în întreaga Europã, interpreta manifestãrile
spirituale ale poporului ºi mai cu seamã literatura popularã dintr-un unghi de
vedere corespunzãtor epocii. Nicolae Bãlcescu, I. Heliade Rãdulescu, Costache
Negruzi, Mihail Kogãlniceanu, Alecu Russo, Titu Maiorescu, Alexandru
Odobescu, Vasile Alecsandri ºi alþii ºi-au exprimat ataºamentul pentru folclor,
remarcîndu-i rînd pe rînd caracter de izvor istoric, autenticitate, importanþã
documentarã, mijlocitor de reforme sociale, oglindã a realitãþii sociale ºi morale,
sintezã artisticã a manifestãrilor spirituale ale poporului, izvor al literaturii culte.

De acelaºi ideal se cãlãuzeau ºi revistele româneºti din Transilvania ºi
Ungaria. În Transilvania ºi Banat interesul pentru creaþia popularã s-a nãscut
chiar în cercurile ªcolii Ardelene, fiind cultivat de Petru Maior, Damaschin
Bojincã, Ion Budai-Deleanu, Constantin Diaconovici Loga, Eftimie Murgu ºi
alþii.

Literatura popularã ocupã un loc de frunte, timp îndelungat, în presa
româneascã din Transilvania ºi Ungaria. Pe meleagurile noastre au fost mai
mult cunoscute ºi rãspîndite revistele redactate de cãtre Iosif Vulcan Familia
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ºi suplimentul pentru sate, ªezãtoarea, apãrute la Pesta apoi la Oradea. Acestea
au îmbrãþiºat ideea de popularizare ºi valorificare a creaþiilor folclorice. De la
început ºi mai ales pînã prin 1880, Familia publicã un bogat material folcloric
din Ardeal ºi din toate pãrþile locuite de români. Fiind un remarcabil organizator,
Vulcan reuºeºte sã adune în jurul revistelor sale un mare numãr de folcloriºti, ca
Grigore Silaºi, Atanasie M. Marienescu, S. Fl. Marian, Scipione Bãdescu, Miron
Pompiliu, Ion Pop-Reteganul ºi alþii, care publicã, pe lîngã creaþii populare,
studii ºi articole despre însemnãtatea folclorului.

Sub raportul interesului pentru folclor, Vulcan a avut predecesori în
Transilvania pe Timotei Cipariu ºi pe mentorul presei româneºti ardelene,
George Bariþiu. Acestora le revine primatul preocupãrilor pentru literatura
popularã în Transilvania, cerînd a se culege cîntecele ºi poeziile
populare.„Culegeþi cîntecele – se adresa Bariþiu folcloriºtilor –, neschimbate,
neatinse, aºa cum se aflã în gura poporului în munþi, în vãi, la ºesuri. În cîntecele,
în povestirile, în jocurile, obiceiurile ºi þeremoniile unei naþii se aflã mai cu
deosebire trãsãturile adevãratului caracter. Din cîntecele secerãtoarelor, ale
maicilor ce îºi leagãnã pruncii ºi din strigãturile pe care le auzi la jocurile
româneºti, s-ar putea culege tomuri întregi.” În raporturi de strînsã prietenie cu
el, Timotei Cipariu, animat de acelaºi gînd, încurajeazã ºi el culegerea de folclor
literar.

În climatul favorabil investigaþiilor în domeniul artei populare mai intervin ºi
alte elemente. Capitala Ungariei devenise un centru destul de frecventat de
tineretul român plecat la studii în afara Transilvaniei. Încã din Budapesta, At.
M. Marienescu adreseazã apeluri cititorilor, mai ales preoþilor ºi învãþãtorilor,
sã i se trimitã poezii populare. Au fost solicitaþi ºi studenþii români din capitala
Ungariei, ca sã culeagã folclor în satele lor bãºtinaºe. Acestea ºi alte circumstanþe
favorabile au stimulat îndeajuns pasiunea lui Iosif Vulcan pentru folclor, dragostea
pentru poezia popularã, exprimatã mai tîrziu în unele articole, studii ºi cuvîntãri
ocazionale.

„Poezia popularã este oglinda cea mai fidelã a gîndirii unui popor. Aceastã
oglindã îi reflectã caracterul pînã în cele mai mici amãnunte. Ne descoperã
toate însuºirile lui, datinile, predilecþia, sentimentele vesele ºi triste, virtuþile ºi
viciile, într-un cuvînt toate însuºirile-i caracteristice.”- spunea Iosif Vulcan în
discursul sãu despre poezia popularã, prezentat la întrunirea societãþii Kisfaludy.

Cu timpul, în afarã de Familia ºi ªezãtoarea, ºi altele reviste româneºti din
Transilvania ºi Ungaria se adresau locuitorilor din mediul sãtesc, cu intenþia de
a contribui la educaþia lor politicã, culturalã ºi economicã. O atenþie deosebitã
era acordatã folclorului. Cunoscîndu-ºi folclorul, românii îºi pot cunoaºte mai
bine limba, datinile, obiceiurile, întreaga fizionomie spiritualã. Literatura popularã
trebuie culeasã aºa cum circulã în popor, pentru a i se conserva originalitatea.
Se tipãreau cîntece de cãtãnie, balade, doine, colinde, ghicitori, anecdote
versificate, basme ºi poveºti. Revistele se adresau, în primul rînd, intelectualilor
de la sate. Au cultivat ºi întreþinut în rîndurile cititorilor interesul pentru folclor.
Pentru conservarea folclorului literar se recomanda învãþãtorilor ºi preoþilor sã
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În multe localitãþi a început sã se adune creaþii folclorice. Aceste culegeri au
fost publicate în revistele române apãrute la Budapesta, Arad, Oradea,
Timiºoara, Lugoj, º.a.

Iluminismul ºi romantismul devin coordonatele principale ale noii literaturi
ardelene. Rolul ei estetic a fost, în condiþiile date, de a face educaþie ºi de a
întoarce faþa literaturii ardelene spre realitãþi imediate, spre concretul naþional.

Privite în ansamblu, poeziile lui Eminescu apãrute în Familia în anul 1866
se caracterizeazã printr-un sentimentalism tipic romanticilor, grefat pe motivul
dragostei, printr-o imagisticã tributarã folclorului.

În concepþia lui Eminescu, sursele folclorice ale literaturii culte contribuie în
mod hotãrîtor la definirea trãsãturilor proprii, a specificului ei naþional.

Ceea ce aprecia Eminescu îndeosebi la poezia popularã era capacitatea ei
de a gãsi expresia cea mai potrivitã, mai simplã ºi mai naturalã de a numi gîndul
sau sentimentul. Influenþa popularã este evidentã în multe din poeziile lui. El a
preluat teme, motive, versuri, ritmuri, armonii, imagini pe care le-a asamblat în
compuneri noi, purtînd pecetea inimitabilã stilului sãu.

Poezia din Ardeal, în ultimele douã decenii ale secolului al XIX-lea, evolueazã
sub influenþa lui Eminescu ºi a lui Coºbuc. Amîndoi îºi gãsesc numaidecît imitatorii,
unii mediocri, alþii mai capabili ºi dotaþi cu simþul frumosului, lãsînd cîteva versuri
vrednice de consemnat.

Susþin curentul popular îndreptat spre viaþa satului ºi procesul de obiectivare
a lirismului. În poeziile lor sînt reînviate tradiþiile strãmoºeºti, graiul popular cu
particularitãþile lui locale, frumuseþea naturii ºi dragostea tinerilor de la sate în
toate ipostazele ei.

Mai jos prezentãm în mod succint viaþa ºi activitatea literarã a lui Iosif Vulcan,

culeagã poveºtile, basmele, tradiþiile,
legendele, proverbele ºi poeziile populare,
dîndu-se ºi indicaþii. Ioan Pop Reteganul
în 1886 a publicat în Gazeta Poporului
(Timiºoara) un articol dedicat importanþei ºi
semnificaþiilor literaturii folclorice, articol
urmat, în anul urmãtor de o Programã pentru
adunarea materialului literaturii populare,
care conþinea un chestionar folcloric cu 55
de întrebãri.

În satele noastre au existat abonamente la
cele mai importante reviste româneºti. Aceste
apeluri pentru adunarea creaþiilor folclorice
au fost citite ºi de cãtre preoþii ºi învãþãtorii
noºtri. La sfîrºitul secolului al XIX-lea în multe
localitãþi de ale noastre funcþionau societãþi
culturale ºi cercuri de lecturã. În cadrul
acestora se citea în comun presa româneascã.
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Isaia Bosco, Iosif Ioan Ardelean ºi David Voniga. Aceºti creatori au tangenþe
biografice cu localitãþile noastre: Leta, Pesta, Chitighaz ºi Giula.

Iosif Vulcan

Iosif Vulcan s-a nãscut la Holod în 1841. Este fiul parohului unit Nicolae
Vulcan ºi al Victoriei Irinyi. Mamã-sa a fost fiica lui Ioan Irinyi, director de
ºcoalã în Leta Mare (azi Leta Vertes) timp de aproape 40 de ani. Era sorã cu
Ioan Irinyi, inventatorul chibritului cu fosfor ºi cu revoluþionarul Iosif Irinyi.

În 1844, familia Vulcan se mutã din Holod în Leta Mare. În aceastã comunã
slujeºte ca preot tatãl sãu. Iosif Vulcan ºi-a fãcut clasele primare la Leta, între
1847-1851. Aici ºi-a petrecut vacanþele liceale. Studiind dreptul la Budapesta
ºi ca student îl întîlnim adesea în Leta, unde scrie cele dintîi versuri de dragoste:
Amantei mele, O searã în grãdinã, Þii tu minte, La despãrþire, Cîte stele sunt pe
cer º.a. În acelaºi rãstimp îl gãsim trecînd prin Pocei unde scrie poezia: Vecina
mea.

În toatã viaþa sa, Leta Mare, locul de odihnã veºnicã a mamei sale ºi a bunicilor
sãi, locul copilãriei senine, îi lasã lui Vulcan amintiri puternice ºi poetul
mãrturiseºte acest lucru, cu multã cãldurã, în versurile:

Mii de amintiri mã leagã,
Sã mã mai revãd aici:
Amintiri ce-n viaþa-ntreagã
Tot ca stele mi-ar luci

Anii veseli de pruncie
P-aste locuri mi-au trecut:
ªi de-aici îmi rîde mie
Fericirea din trecut

Dupã terminarea facultãþii Vulcan rãmîne în Budapesta. Cariera de avocat
nu-l satisface însã, deoarece îndrãgea literatura. Primele sale încercãri sunt
publicate în Federaþiunea, redactatã de Alexandru Roman. În luna iunie a anului
1865, Iosif Vulcan pune temeliile revistei Familia, a cãrei program era de a
rãspîndi cultura românã în Transilvania ºi Ungaria.

În 1866 la Pesta îi apare primul volum intitulat Poezii. Aici sînt publicate
creaþiile sale poetice pe care le-a scris în Leta, Pocei ºi Pesta.

Poezia  la sate

Sunt aici în Leta Mare,
Beu din apa Letei, dar
Oriºicîtã încercare
Cãci de cumva prind a scrie
Sã fac versuri, e-n zadar;
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Vreo micã poezie,
Caut so-ntrerup de loc,
Cãci deloc nu am noroc...
Palid fiind de mînia,
Nu pot scrie poezia!

Cînd aº sta sã scriu mai bine,
ªi am idei de a lucra,
Ce nãpastã-atunce vine
Un fecior ce-mi zice-aºa:
„Domniºorule, pofteºte,
Ca sã dãm la porci mãlaiu!”
Merg ºi cînd rentors, fireºte,
Nu mai ºtiu ce plãnuiam
Palid fiind de mînia
Nu pot scrie poezia!

Cînd uºoarã fantezia
Mi-aratã un cer plãcut,
ªi eu pînã de a scrie
Toate cîte am vãzut:
Un viþel ce e prin curte,
Vine ca sã-mi facã curte,
ªi mi-o spune bãunînd,
Cum cã dînsul e flãmînd.
Palid fiind de mînia
Nu pot scrie poezia!

ªi cînd iar mã pun la masã,
ªi a scrie începui:
Iatã-o cloºcã vinen-n casã
Cu vreo douãzeci de pui,
ªi-mi fãcu zgomot foarte mare,
Apoi cînd voiesc sã-i scot,
Cloºca chiar pe masã sare,
Varsã tinta mea de tot.
Palid fiind de mînia
Nu pot scrie poezia!

(Leta Mare, 13 mai 1864)

Vecina mea

Faþã cu a mea fereastrã,
ªede-o tînãrã nevastã;
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O nevastã blondioarã,
Mîndrã ca ºi o vioarã.

Eu în gurã cu-o þigarã,
Din fereastrã caut afarã;
Din acea vecinãtate,
Aud la lucruri minunate.

Cînd bãrbatul nu-i acasã,
La nevasta cea frumoasã,
S-aude rîs de fericire,
Sãrutare ºi ºoptire.

Cînd bãrbatul e p-acasã
La nevasta cea frumoasã,
S-aude plîns ºi zgomot mare,
Þipãt, vaiet, blãstemare.

(Pocei, 18 martie 1861)

O searã în grãdinã

Era o searã linã,
ªi luna strãlucia,
ªezu-i într-o grãdinã
Cu mîndruliþa mea;
Un pom tufos ºi mare
Ne-acoperea pe noi,
ªi-n dulce desfãtare
Vorbeam, ºopteam vioi.

În mîna-mi dalbã-i mîna
Ca frunza tremura,
Iar corpu-i ca de zînã
Pe sînu-mi se culca;
Guriþa-i rãpitoare
ªoptea încetiºor
O vorbã-ncîntãtoare:
Amor, amor, amor!

Natura fuse mutã,
Nimic nu se clãtea;
Ci parc-ar fi ºtiut
Ce-mi zise mîndra mea, –
Cãci frunzele subþire
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Îndatã ce-au vãzut
A noastra fericire,
Aplaudau plãcut.

Atunce parcã-ndatã
ªi ceriul s-a deschis,
Cu inima-ncîntatã,
Privii sus în Elis;
Vãzui de desfetare
Au îngerii în rai,
Dar ca ºi-a mea de mare
Acolo nu aflai.

(Leta Mare, 12 octombrie 1862)

Fondatorul revistei Familia a mai publicat
volumul de poezii (Lira mea, 1882), piesele de
teatru (ªtefan Vodã cel Tânãr, Gãrgãunii
Dragostei, Mireasã pentru Mireasã), o importantã
lucrare istoricã (Panteonul Roman, 1869),
nuvele, romane ºi traduceri.

Iosif Vulcan nu a fost un scriitor de excepþie,
dar a contribuit cu opera sa la netezirea drumului
pe care vor urca: Ioan Slavici, George Coºbuc ºi
Octavian Goga. Sursa lui de inspiraþie a fost, cum
recomanda ºi altora, poezia popularã, versurile
lui Alecsandri ºi Bolintineanu. Tema poeziilor
sale a fost amorul ºi patriotismul. În prozã a fost
cu ceva mai fecund ºi ceva mai norocos. În
creaþiile sale poetice apar elemente romantice
ºi  satirice.

Activitatea literarã a lui Iosif Vulcan este mai mult o formã de propagare a
ideilor sale politice, naþionale ºi morale. Opera lui n-a prezentat, din punct de
vedere literar ºi artistic, o valoare deosebitã, dar din punct de vedere cultural-
naþional ºi-a avut rolul ei bine precizat. Iosif Vulcan în istoria literaturii, ca ºi
ceilalþi creatori români din Transilvania ºi Ungaria – cu cîteva excepþii – a rãmas
mai degrabã un cîntãreþ local.

Chiar dacã aduce relativ puþine frumuseþi, poezia lui Vulcan rãmîne un preþios
document al românilor din Ungaria din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, al
eforturilor pe care autorul ei le-a depus pentru înviorarea vieþii literare, la
rãspîndirea în mase a unei limbi  mai îngrijite.

Iosif Vulcan îºi desfãºoarã activitatea în douã oraºe importante în Budapesta
ºi din 1880 în Oradea. În afarã de activitatea sa de scriitor ºi gazetar, el a iniþiat
cîteva acþiuni culturale ºi sociale (Societatea „Petru Maior”, Societatea pentru

Iosif Vulcan
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fond de teatru român în Transilvania, Bihoreana) ºi a activat în mai multe
asociaþii culturale (Societatea de lecturã din Oradea, ASTRA, Societatea Kisfaludy,
Asociaþia Szigligeti).

Iosif Vulcan a mai fost ales membru corespondent al Academiei Române din
1879 ºi membru titular din 1891. În 1904 Titu Maiorescu va propune alegerea
lui Vulcan ca preºedinte al secþiei literare a Academiei. Vulcan s-a mai strãduit
sã aibã relaþii culturale cu maghiarii. În 1871 Iosif Vulcan a devenit membru al
Societãþii literare „Kisfaludy” din Budapesta. În 1901 la Oradea leagã o priete-
nie strînsã cu Ady Endre.

La data de 8 septembrie 1907, marele publicist se stinge din viaþã ºi este
înmormîntat la cimitirul Olosig din Oradea.

Timp de un jumãtate de secol, Vulcan a activat pentru cultura, literatura românã
din Transilvania ºi Ungaria. A þinut foarte mult la plaiurile natale, la familie, la
cultura ºi limba sa.

Isaia B. Bosco

Isaia Bosco s-a nãscut în 1848 la Nermiº, comunã în Bihor. Studiile primare
le-a fãcut în comuna natalã, iar cele secundare la liceul românesc din Beiuº.
Aici în 1871/72 a fost notarul corespondent al Societãþii literare „Samuil Vulcan”.
Între 1872-74 urmeazã cursurile anului I ºi II  la Academia de Drept din Oradea.

grav, încît acela a încetat din viaþã. Bosco
a fost dat în judecatã ºi condamnat la mai
mulþi ani de închisoare. Nu ºi-a isprãvit
întreaga pedeapsã. Aceastã întîmplare
nenorocitã a avut o puternicã înrîurire
asupra tînãrului Bosco.

Ieºind din închisoare n-a mai urmat
dreptul, ci a ocupat diferite posturi în
aparatul administrativ. Aºa a ajuns Isaia
Bosco la Chitighaz, unde a devenit
notar adjunct. În viaþa publicã, culturalã
ºi bisericeascã a satului, el a jucat un rol
de frunte. Era talentat, ºi prin el elita
româneascã din Chitighaz s-a ataºat la
mai multe acþiuni naþional-culturale din
Arad ºi Oradea.

Întîmplarea cu agresiunea sãvîrºitã
împotriva prietenului sãu, l-a urmat o
viaþã întreagã, i-a schimbat structura

Isaia B. Bosco

Fiind o fire aventuroasã, ºi-a pus în joc toate puterile pentru a rãzbuna o
dragoste. Iubea pe veriºoara sa Maria Bosco, mama Lucreþiei Suciu. Intrigat de
faptul cã ºi prietenul sãu Al. Bujor se bucura de graþiile veriºoarei lui, într-o zi
l-a lovit. Cearta a generat în bãtaie, ºi în mod nenorocit l-a rãnit pe Bujor atît de
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sufleteascã, fãcîndu-l mai sensibil. Aceastã sensibilitate ºi-a revãrsat-o în creaþiile
sale poetice, pe care le-a publicat în revista Familia, semnîndu-le  în mare
parte cu pseudonimul Iason Biano.

Degeaba a lucrat ºi a activat mult, Isaia Bosco a fost urmãrit de remuºcãri
chinuitoare, care mereu îi evocau fantoma prietenului ucis. Vedeniile i-au chinuit
conºtiinþa ºi aici la Chitighaz, încît în 6 mai 1884 s-a sinucis, cu un revolver.
Nefericitul a lãsat 5 scrisori adresate pãrinþilor ºi cunoscuþilor sãi, una dintre ele
fiind adresatã ºefului sãu, notarului din Chitighaz.

Isaia Bosco a fost înmormîntat în cimitirul din Chitighaz  iar  pe cruce se
putea citi: „Isaia Bosco, poet”.

Prima poezie, intitulatã „Cîntã frunza”, semnatã cu pseudonimul Iason Biano,
i-a apãrut în „Familia,” în 1881. Sub acest pseudonim îºi va publica cele mai
multe poezii ºi cîteva nuvele în revista lui Vulcan ºi în „Albina Carpaþilor”.

Poeziile publicate în diferite reviste, Isaia Bosco le-a adunat, înainte de moartea
sa, într-un volum, care apare în 1884, la Arad, cu titlul „Florile inimei”. La
vremea ei, cartea s-a bucurat de o frumoasã primire din partea cititorilor.

Bosco ºi-a gãsit izvorul de inspiraþie într-o dragoste sincerã ºi devotatã. Acest
sentiment l-a înveºmîntat în puritatea poporanismului. ªi el avea un dor.

Cîtã boalã-i pe sub soare
Nu-i ca dorul arzãtaore,
Cã dorul unde se pune
Face inima cãrbune.

Cîtã boalã-i pe sub lunã
Nu-i ca dorul de nebunã,
Cã dorul unde se lasã
Lacrimilor face casã.

Vinã mîndrã pîn-la mine
Sã-mi împart dorul cu tine,
Cã nu-i modru ºi putinþã
Sã-l port singur o fiinþã.

O poezie caracteristicã acestor sentimente de dor, ce poartã ºi amprenta
localismului bihorean, e Mîndra… În versurile ei se despletesc în chip mãiestrit
noiane de dorinþi, mîngîieri ºi speranþe.

Mîndrã, floare din Oradea
Sã mã mustri nu se cade,
E destul c-amar mã bate,
Dorul tãu, - în strãinãtate.

Tu-mi trimiþi o carte micã,
Doamne, multe ºti sã-mi zicã…
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Þi-aº rãspunde dar mi-e fricã,
Ca ºti lumea ºi ne stricã.

Duce m-aº la tine dragã,
Mã pîndeºte þara-ntreagã;
Nu mai ºiu unde mã-toarce,
Stau uimit, gîndul mã coace.

Cîtu-i noaptea dragã, lungã,
ªed în pat cotit pe dungã:
Pe fereºti privesc la stele,
Parcã toate-mi plîng de jele.

Eu gîndesc cã toate-s bune
Cîte soarta mi le-mpune.

Poeziile sale pot fi grupate în poezii de dragoste, religioase ºi patriotice.
Poeziile de dragoste ale lui Bosco sînt þesute pe sentimentul tristeþii ºi au un ton
melancolic. Se simte foarte mult influenþa lui Eminescu.

Douã  stele

Douã stele vii senine
Au lucit în calea mea
ªi de-atunce prin suspine
Rãtãcesc din stea în stea

Dar ca cele douã stele –
Stele mîndre ce iubesc
În rãtãcirile mele
Nicãiere nu-ntîlnesc

Ah! Ochi dragi, divine stele
Luminaþi, fãrã a-nceta,
Pe cãrarea vieþii mele
De-acum alte n-oi cãta

Poeziile sale religioase ºi cele patriotice sînt mai puþin reuºite. Cu aceste
poezii Bosco n-a izbutit sã depãºeascã valoric hotarele acestei regiuni. ªi el
rãmîne un poet provincial, ca mulþi dintre contemporanii sãi bihoreni ºi criºeni.

Dacã poezia lui Bosco nu se ridicã la nivelul creatorilor de literaturã cultã, ea
exploateazã ºi comunicã sentimente de bucurie ºi durere comune semenilor
sãi. Putem spune cã unele poezii sînt chiar „cronici rimate” ale unor evenimente
istorico-culturale. În multe poezii din volumul sãu, Isaia Bosco descrie biografia
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sa, istoria nefericitã a vieþii sale, îºi plînge nefericirea ºi îndoiala asupra rostului
vieþii, cum o face ºi în poezia intitulatã:

Robul vieþii

De-amarul acestei lume
Am rãmas schelet cu nume
ªi presimt, cã azi ori mîine
Voi muri! ªi oare cine
Va sã verse lacrimele
Pe mormîntul meu de jele?
Viaþa-mi repusã-odatã
De-ar va fi pe veci uitatã
Vor mai spune-o rîzãtoare
Vînturilor cãlãtoare:
Dar puþin îmi pasã mie
De ce-n urmã-mi va sã fie,
Cînd trecînd cîmpul durerii
Voi fi-n braþul mîngîierii!

 Pe lîngã poezii, Isaia Bosco a mai scris ºi cîteva nuvele care au fost publicate
în diverse reviste. Dupã moartea lui, Iosif Ioan Ardelean preot ºi poet în
Chitighaz, în 1887, a trimis spre publicare ultima nuvelã a lui Bosco, mai bine
zis un fragment din aceasta, la revista „Gazeta poporului”. I. I. Ardelean, pãtruns
adînc de vestea tristã, anume  moartea tragicã a lui Bosco, i-a dedicat acestuia,
ca un fel de necrolog, poezia intitulatã „La moartea junelui poet I. B.”.

Iosif Ioan Ardelean

Iosif Ioan Ardelean s-a nãscut la Chitighaz în anul 1849. Dupã terminarea
ºcolii primare, studiile gimnaziale le-a continuat la Arad ºi Szarvas. La Arad face
studiile teologice. În 1875 e hirotonit, ºi devine paroh în satul sãu natal, Chitighaz.

Pe lîngã preoþie s-a ocupat ºi de scris. I-au apãrut mai multe volume, cu teme
religioase, pedagogice ºi sociale: Despre susþinerea sãnãtãþii trupeºti ºi sufle-
teºti a copiilor ºcolari (1875), Cuvîntãri bisericeºti ºi funebrali (1878), Eticheta
(1888).

Cea mai cunoscutã lucrare a sa e „Monographia comunii Chitighaz”, scoasã
în 1893. Aceastã carte a rãmas, pînã azi, o sursã de documentare privind istoricul
comunei.

Iosif Ioan Ardelean, pe lîngã multe activitãþi culturale, a fost preocupat ºi de
beletristicã, a scris poezii, care au fost publicate în paginile mai multor reviste
precum: Biserica ºi ªcoala, Amicul Familiei, Familia, Telegraful Român, Tribuna
Poporului, etc.
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În 1902, poeziile lui Ardelean au fost culese într-un volumaº intitulat „Bu-
chetul meu”, apãrut la Arad.

Cãrticica este dedicatã soþiei sale ºi are motto-ul urmãtor:

Adunat-am floricele
Din rodul inimii mele;
ªi-acum le-mpart din iubire
În „Buchet” de suvenire.

În volum gãsim ode ocazionale, religioase, poezii de naturã, de dragoste ºi
versuri vesele. Multe dintre poeziile sale au caracter intim ºi adesea ocazional,
conþinînd stihuri cãtre amici ºi cunoscuþi. Cîteva versuri din volum, constituie o
alegorie liricã despre etapele vieþii omului ºi principiile moralei cãlãuzãtoare.

Gãsim în volum ºi poezii didactice, menite sã ilustreze idei etico-naþionale,
însã cele mai frumoase ºi mai reuºite poezii din creaþia lui Iosif Ioan Ardelean
sînt cele închinate dragostei ºi naturii.

Nici odatã

Ce frumoasã-i pãduriþa
Asta de salcie,
Parcã ea mã resalutã
ªi se-nchinã mie.

Ah! ª-acuma mã încîntã
Cu-a ei crengi plecate –
Ca odatã, cînd aicia
Umblam sã-nvãþ carte…

Dar de-atunci trecu o vreme,
Ani ºaptesprezece,
ªi cu anii – ºi pruncia
Ca un vis, ce trece.

Fi-voi oare eu ferice –
Ca ºi în pruncie ? –
„Nici odatã” îmi ºopteºte
Trista mea salcie…

Unele din poeziile lui Ardelean sînt sensibile, deseori fine. Ca ºi la alþi poeþi
ai epocii, poate fi regãsitã la el melancolia elegiacã ºi sentimentalitatea
romanþioasã. Poeziile închinate dragostei ca ºi pastelurile sînt scrise în versuri
de facturã popularã.
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De-ar ºti floarea

De-ar ºti floarea frumoasã,
Cît de adîncã-i rana mea!
Ca sã-mi vindece durerea,
Lacrimi ar vãrsa în ea.

De-ar ºti pasãrea micã,
Pentru ce sînt întristat,
ªe ea mi-ar cînta voioasã
O cîntare de-alinat!...

De-ar ºti steaua lucie,
Cum sufãr eu în dureri,
Pentru ca sã mã aline –
Ar cãdea chiar de pe cer!

Dar toate nu ºtiu nimic
Despre chinul meu cel greu,
Numai ea... ºti, dar nu vrea
Sã mã scape de la rãu!

Creaþia poeticã a lui Iosif Ioan Ardelean – deºi nu are o valoare esteticã ºi
stilisticã deosebitã – reprezintã pentru noi un fragment al istoriei noastre culturale.
Locuitorii din Chitighaz ºtiau cã preotul român din sat se ocupã ºi de literaturã.
Prin forma lor uºoarã, cu ritmul ºi rima popula-
rã, creaþiile lui s-au rãspîndit, iar cititorii ferme-
caþi de cuprinsul celor scrise, nu se întrebau
niciodatã de valoarea literarã a acestor poezii.
În aceste creaþii era reconstituitã lumea româ-
neascã din sat cu preocupãrile, aspiraþiile ºi
durerile sale.

Iosif Ioan Ardelean ºi-a iubit enorm de mult
sãtenii. Din scrierile ºi activitatea sa reiese
faptul, cã a dat informaþii ºi sfaturi, a fost un
oarecare îndreptãtor al vieþii de toate zilele a
chitighãzenilor. A iubit foarte mult cultura ºi
limba strãmoºeascã. A organizat, a scris, a tipãrit,
a difuzat, a muncit pentru bisericã ºi ºcoalã în
condiþii deosebit de grele, ºi uneori riscante. A
dus o adevãratã muncã de apostolat, în rîndul
românilor din Chitighaz, mobilizînd forþele
intelectuale locale pentru apãrarea ºi
îmbogãþirea valorilor culturale, tradiþionale,
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folclorice. Prin activitatea sa publicisticã ºi scriitoriceascã, neobositul ºi entuzi-
astul preot se înscrie în galeria personalitãþilor române din Ungaria, care în
veacul al XIX-lea au slujit cu modestie, cu bun simþ cultura în limba româneas-
cã. Iosif Ioan Ardelean a fost preot în satul sãu natal, pînã în 1920. Cu pacea de
la Trianon, asemenea multor preoþi ºi dascãli români din Ungaria, dupã o slujbã
de preoþie de 45 ani, ºi el a trecut graniþa în România. Nu peste mult, la 25
decembrie 1920, a decedat în comuna Sîmbãteni din judeþul Arad. A fost
înmormîntat aici, unde ºi acum îºi doarme somnul de veci.

David Voniga

David Voniga s-a nãscut la Giula în 1867. ªcoala primarã a terminat-o în
oraºul natal. Studiile liceale le-a fãcut la Giula, Beiuº ºi Budapesta, iar cele
teologice la Arad. Dupã terminarea studiilor teologice (1890), nu a acceptat
posturile de preot oferite, ci s-a stabilit la ªiria, unde, în 1892, a scos  Gazeta
Economului.

Din 1893, pe David Voniga îl gãsim activînd din nou la Giula. În aceastã
vreme, în ambele „oraºe româneºti” funcþionau societãþi de lecturã. La întrunirile
sãptãmînale ale acestora se citeau opere literare, ziare, se þineau serate culturale.
Programele întrunirilor societãþii din oraºul mare românesc, primesc, sub
preºedinþia lui David Voniga, un caracter literar mai accentuat. El ºi ca student
la teologie a fost iniþiatorul unor activitãþi  culturale româneºti, cum ar fi
organizarea concertelor tinerimii române din oraº. Din venitul curat ale acestora
erau ajutorate ºcolile române.

Voniga a fost pasionat ºi de beletristicã. A debutat foarte tînãr, în 1893, cu un
volum de poezii intitulat „Dor ºi jale”. Acest volumaº cuprindea cam 140-150
de poezii lirice, cu o prefaþã scrisã de Ioan Russu ªirianu. În aceastã prefaþã
putem citi printre altele: „Autorul acestor poezii ni se prezintã cu focul unei
tinereþe, care pentru viitor ne îndreptãþeºte la multe speranþe... Ni se dau în
versuri accente sincere, oglinda unui suflet simþitor.” Acesta a fost unicul volum
de poezii a poetului giulan.

Voniga prin creaþia sa poeticã a cîntat idealurile de libertate naþionalã. A
încercat sã-ºi formeze un limbaj cît mai curat, prin contactul cu graiul popular.
În volum sînt prezente poezii sentimentale, moralizatoare ºi versuri cu rezonanþe
biblice. Poetul rãmîne – dupã moda timpului – la tonul sentimentalismului
romantic. Similar celorlalþi reprezentanþi ai literaturii din Transilvania ºi Ungaria,
Voniga se apropie de tezaurul folclorului românesc. În poeziile sale se reliefeazã
stilul ºi formele vieþii þãrãneºti, care alcãtuiesc zestrea noastrã folcloricã.

Poeziile sale mai reuºite au ca temã dragostea ºi cultul naturii. Unele dintre
ele sunt centrate pe ideea de soartã, de fatalitate. Tînãrul poet, în repetate
rînduri, mediteazã asupra unor teme filozofice, cum ar fi: rostul vieþii, destinul
omenesc etc. Voniga prin volumul sãu exprimã nãdejdile, temerile, izbînzile,
dorurile, miºcãrile sufleteºti ale fiinþei umane. Tonul melancolic este prezent ºi
în poezia sa intitulatã:
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Înþeleaptã lira mea

ªtie ea a mea durere
ªi cunoaºte voia mea,
Cãci îmi cîntã trist, de jele,
Înþeleaptã lira mea.

O, eu n’am acum plãcere
N’am plãcere pe pãmînt,
Triste sunt zilele mele,
Trist - al lirei mele cînt.

Nu cînta, lirã cãci vocea
Tristã, nimeni n’o ascultã –
Ori de ºtii cã-mi cînþi de moarte,
Atunci cîntã-mi lirã - cîntã!

David Voniga a fost un însufleþit animator cultural ºi a avut o fire receptivã la
acþiunile filantropice.

Cea mai remarcabilã iniþiativã a lui David Voniga în oraºul Giula, a constituit-
o fondarea revistei Lumina în decembrie 1894. Dupã încetarea apariþiei acesteia,
în 1896, pe Voniga îl gãsim la Timiºoara, ca redactor la revistele Dreptatea ºi
Foaia de duminecã. Mai tîrziu colaboreazã la Tribuna Poporului din Arad. David
Voniga a mai redactat foile timiºorene Controla, Revista Preoþilor, Tribuna Nouã,
Banatul, Luminãtorul ºi Nãdejdea. A mai colaborat la Biserica ºi ªcoala, Lumina
ºi Adevãrul din Arad.

În 1900 Voniga a intrat în tagma preoþeascã ºi s-a stabilit definitiv ca preot în
Giroc (judeþul Timiº). La 25 februarie în acel an s-a cãsãtorit cu Ecaterina Vuia
din Lipova. Naºul lui Voniga a fost David Nicoarã, proprietar în Giula.

De la începutul carierei sale, David Voniga a fost receptiv la toate iniþiativele
ce au mobilizat viaþa culturalã, naþionalã ºi bisericeascã a românilor din Ungaria.
El însuºi a fost membru al mai multor societãþi profesionale ºi culturale. Din
1910 a devenit membru pe viaþã al Societãþii pentru crearea unui fond de teatru.
Timp îndelungat a activat în cadrul ASTREI. Dupã o viaþã atît de bogatã, uneori
chiar zbuciumatã, David Voniga a decedat în 1933, în Giroc, unde a pãstorit
timp de peste trei decenii.

Revistele, la care au colaborat poeþii sus amintiþi, au avut un program de
promovare a unei literaturi populare. Operele literare au fost inspirate, în marea
majoritate, din folclor. Din operele concepute în spirit popular, de-a lungul
anilor s-a închegat una din cele mai masive orientãri literare de acest gen din
literatura românã.

Dacã paºoptiºtii, în frunte cu Alecsandri, au valorificat literatura popularã cu
scopul de a da creaþiilor lor un caracter naþional, scriitorii noºtri de la sfîrºitul
secolului al XIX-lea, au avut în primul rînd, un ideal social mai concret: ridicarea
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lumii satului prin culturã ºi literaturã. Plaiurile natale, frumuseþile naturii  ºi co-
morile populare ale strãmoºilor au constituit sursele principale de inspiraþie.

Iosif Vulcan, Isaia Bosco, Iosif Ioan Ardelean, David Voniga, în ciuda
stîngãciilor stilistice din poeziile lor, prin bogãþia tematicã, prin rãspîndirea ºi
afirmarea dragostei faþã de arta popularã, au adus o preþioasã contribuþie poeziei
ardelene, criºene ºi bihorene.

Literatura românã de pe aceste meleaguri a fost mai cu seamã o literaturã
eroicã, militantã ºi mobilizatoare, fiind o literaturã naþionalã, în sensul pozitiv al
cuvîntului. Pe lîngã rolul mobilizator, literatura românã din Transilvania ºi
Ungaria, a avut încã un caracter specific: notele dominante ale creaþiei populare.
Cei mai mulþi scriitori au scris în factura versului popular, începîndu-ºi cariera
artisticã prelucrînd ºi culegînd folclor, ei înºiºi provenind din mediul rural.
Poeziile cu subiecte istorice ºi populare aveau menirea sã lumineze poporul.

Critica literarã pe aceºti poeþi nu prea i-a luat în seamã. Ei au fost modeºti
mînuitori de condei, în marea lor majoritate gazetari, dascãli ºi preoþi. Totuºi nu
trebuie sã uitãm, cã au scris într-o perioadã, cînd limba românã lupta pentru
supravieþuire în aceste locuri. În pofida adversitãþilor, prin aceste creaþii se
închega o limbã literarã, ca un instrument supradialectal de intercomunicare
româneascã.
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Elena Rodica Colta

„Cântarea de rãmas bun” sau
„Iertãciunea” la românii din Ungaria

Mai puþin cunoscut ºi cercetat de etnologi, poate datoritã originii lui cãrturãreºti1,
cântecul de rãmas bun sau iertãciunea, specific Bucovinei, Transilvaniei, Pãrþilor
ungurene ºi Banatului,  face parte, în toate aceste þinuturi, din repertoriul funerar,
alãturi de cântecele ceremoniale („cântecul zorilor”, „ale bradului”, „cântecul
de petrecut”,etc.) ºi de bocete,2 reprezentând o secvenþã obligatorie – aproape
întotdeauna dupã prohod – în ceremonialul înmormântãrii. Cântecul de iertãciune
rãspunde bocetului cântat de membrii feminini ai familiei, ºi face parte din
riturile de despãrþire, fiind ultimul contact verbal al mortului cu comunitatea.

Prezente iniþial sub formã de predici, ce se adresau participanþilor la
înmormântare ºi care erau alcãtuite, în funcþie de profilul mental al asistenþei,
de aºteptãrile lor ºi de nivelul lor de asimilare,3 o mãrturie a vechimii
iertãciunilor, ca practicã de despãrþire a mortului de comunitate,  ne este furnizatã
de omiletica funebrã româneascã nãscutã în secolul XVI4.

Un asemenea discurs, copiat de un necunoscut, între anii 1590-1602, gãsim
în Codex Sturdzanul: „Vedeþi-mã fãrã glas ºi fãrã suflet dzãcând! Plângeþi dupã
mine, fraþilor ºi soþii miei ºi gintul ºi cunoscuþii mei, cã pânã asearã alalta searã
cu voi grãiam ºi de nãprasnã-mi vine ºi-mi sosi ceasul de moarte! Ce veniþi sã
ne iertãmu, cã dzicu înainte voastrã! Sãrutaþi-mã sãrutarea de apoi, cã cu voi
de acmu nu voi mai îmbla, cã mã ducu eu unde fãþiere nu este, etc.”5

Dincolo de utilitatea lor concretã, în timpul  înmormântãrii, acest tip de predici
a circulat,  veacuri la rând, sub formã de copii prin Transilvania, ele fiind înserate
în corpul multor manuscrise vechi româneºti ºi prin urmare citite ºi cunoscute ºi
în afara contextului pentru care au fost create.

O altã dovadã a rãspândirii lor în acest areal cultural  ne este oferitã de
protopopul Ioan Zoba din Vinþ, editorul a douã cãrþi de predici funebre, care
include  la sfârºitul Molitvenicului (Bãlgrad, 1689), dupã Cazanii la oamenii
morþi 6, douã asemenea Ertãciuni la oamenii morþi , culese prin sate.

Însã aproape în paralel cu aceste cuvântãri vorbite au apãrut, printr-un proces
de ruralizare a practicii, ºi iertãciunile cântate, numite, de la o localitate la alta,
cântec, verº, jeltar, joltar.

Unul dintre aceste „Verºuri la oamenii morþi”, copiat de dascãlul Toader de
la Unguraº (jud.Sãlaj), cândva dupã 1784, începe în felul urmãtor:

„Acum ceasul mi-a venit ºi lume am pãrãsit,
acum lume pãrãsãsc ºi îndatã mã arãduiesc
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ºi mã duc cale departe, n-am soþie nici de-o parte
O, darã cum mã voi duce de la tine, lume dulce?
O, cum mã voiu depãrta singur pe calea ceasta?
Singur, fãrã soþie, pre ace cale pustie,
niciodatã n-am urmat, picioarele nu mi-au cãlcat
într-ace cale streinã unde nu ºtiu ceva milã
ºi cine au urmat,de acolo n-au mai înturnat
sã spunã ºi sã vesteascã, tot omul sufletul sã-l pãzeascã.
O, cum mã voi depãrta, neamul mieu de dragostea ta!
O, cum mã voi arãdui pre cale ºi voi porni
într-ace streinãtate unde n-am nici o parte,
nici de streini nici de frate.
Pre ace cale departe n-am cunoscuþi, nici milã,
ªtiu cã-m voi face silã,
Mã rog tuturor, micilor ºi marilor,
Boiarilor tuturor, încã ºi sãracilor,
La femei ºi la bãrbaþi, la toþi, ºi cei depãrtaþi,
Toþi în genunchi sã staþi, lui Dumnezeu sã vã rugaþi,
Prea cinstit ca milostivii maicei
Rugaþi-vã sfinþilor ca sã fie într-ajutoriu
ªi sã li sã facã milã sã mã izbãveascã din silã…7

Creaþii cu tematicã biblicã, alcãtuite, de cele mai multe ori de cantori, pe
structura cântecelor de Stea, ele sunt la origine, traduceri ale unor cântece calvine
din timpul Principatului transilvan8.

Pentru a urmãri aceastã posibilã filiaþie prezentãm în continuare un fragment
dintr-o  traducere din maghiarã, întitulatã Cântec la coconii morþi, foarte cu
jelanie mare, care s-a fãcut într-o prozã ritmatã :

„Taicã drag, taicã care m-ai crescut, oh, ºi tu maicã care m-ai nãscut pe mine
m-ai grijit ºi mult m-ai pãzit,

Cã somnuri multe pentru mine þ-ai lãsat, noapte zuo o-ai fãcut, multe nãcazuri
ai pãþit, hodinã n-ai avut.

Plãteascã-vã vouã Domnul Dumnezeu pentru munca voastrã ce aþ fãcut cu
mine, aþ grijit pânã am trãit.

Acum dragi pãrinþi foarte tare mã rog vouã de v-am greºit ca un zelud, vai ce
neînþelept, mult netare în sfat, îndurã-te drag pãrinte ºi maicã sufletul mieu care
m-am nãscut, mult nãcaz cu mine ai pãþit, de pe mine acuma mã iertaþi.

Si voi dragi vecini, prietini buni, cu care am trãit puþintel timp, tare mã rog ºi
mã zmeresc ca pã mine ertaþi.

Cã n-am fost înger, ce on cocon brud, m-oi fi scãpat cu von cuvânt, m-oi fi
zmintit de voi fi amãrât.

Acum eu dragi am purces cã Hristos  pe mine m-a chemat la cel rai sfânt sã
mã hodinesc.”9

Prin urmare, în timp, acest tip de „cântec ”funebru, trece de la forma cultã, de
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„ars morendi”, din vechea literaturã româneascã – prin intermediar protestant –
la o „vulgatã”, în care discursul coboarã în cotidian, adicã în jurul unui anume
sicriu, lângã care stau rudele mortului ºi membrii comunitãþii ºi aºteapã sã se
audã numite.

În acestã formã popularã, iertãciunea cântatã  se compune  obligatoriu din
trei pãrþi. Prima parte, introductivã, în zilele noastre mult  prescurtatã, rãmâne
în continuare o meditaþie asupra sorþii omului, în care descoperim vag conservatã
tema „fortuna labilis”. Ascultãtorii sunt atenþionaþi asupra scurtimii vieþii,
zãdãrniciei agoniselii sau se vorbeºte despre teama celui mort de a porni pe
drumul necunoscut, pe care trebuie sã-l urmeze ºi despre jalea ºi durerea sa la
despãrþirea de familie. În partea a doua sunt înºirate  amãnunte din viaþa mortului,
iar în partea finalã, cea mai lungã de altfel, decedatul îºi cere iertare, prin
intermediul cântãreþului, de la membrii familiei, rude, prieteni, vecini, etc.

Primul care prezintã cântecul de rãmas bun, contextualizat, dintr-o perspectivã
etnograficã, este Simion Florea Marian. La sfârºitul secolului al XIX-lea,10 el
gãseºte, acestã datinã „uzitatã mai mult în Transilvania ºi Ungaria”11. Vorbind
însã despre ceremonialul înmormântãrii în Bucovina, menþioneazã ºi aici obiceiul
de a se lua iertãciune în versuri cântate în numele mortului ºi exemplificã acest
tip de poezie funebrã prin douã variante, una foarte rãspânditã, culeasã din
Transilvania, iar a doua, mult mai veche, din Bucovina.

În sfârºit, din bibliografia consultatã12, avea cunoºtiinþã cã acest cântec de
rãmas bun era practicat ºi în Banat.

Dacã în perioada interbelicã în Transilvania s-au tipãrit unele culegeri de
iertãciuni13, ulterior, ele au fost considerate producþii semiculte ºi i-au interesat
mai puþin pe etnologi. Chiar ºi atunci când au fost înregistrate pe teren, de cele
mai multe ori au fost omise din culegerile de folclor, datoritã lungimii ºi formei
greoaie, uºor artificiale, a cântecului.

Încercând sã defineascã aceste „creaþii ale cãrturarilor sãteºti, pe care le
cântã numai diecii, înainte de plecarea la cimitir sau la groapã, la sfârºitul
slujbei”, Ovidiu Bârlea le plasa la graniþa dintre livresc ºi oral14, pe când Mihai
Pop le considera probabil prea puþin importante în ceremonialul înmormântãrii,
ca sã le pomeneascã. Lipsesc de altfel ºi din  mai recentul studiu asupra
ceremonialului de cult funebru la români scris de Gheorghe Enache.15

Totuºi, în ciuda marginalizãrii lor de cãtre etnologi, aceste reminiscenþe ale
culturii româneºti vechi din Transilvania, atestate pe duratã lungã în nordul,
centrul ºi vestul României, s-au îndãtinat într-atât în tradiþia popularã, încât în
unele zone, nici azi nu se poate închipui înmormântare, fãrã o despãrþire a
mortului de cei vii, fãcutã prin glasul cantorului.

Este vorba despre o rânduialã care funcþioneazã încã în unele sate din Banat
ºi în câteva sate cu populaþie româneascã  din estul Ungariei – în care mai sunt
cantori pricepuþi sã compunã – ºi unde cântarea iertãciunii la înmormântare
face parte din repertoriul activ al comunitãþilor.

Dacã avem în vedere menþiunea fãcutã de S. F. Marian în 1892, tradiþia în
forma ei popularã este mai veche de 100 de ani. Atestarea obiceiului este
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împortantã ºi pentru cã ne oferã o altã perspectivã etnograficã. Ungaria la care
se referea folcloristul român, includea la finele secolului XIX ºi Pãrþile Ungurene
ºi Banatul, datina luatului de rãmas bun fiind prin urmare la acea vreme unitarã,
în toate satele din acest teritoriu, ceea ce explicã numeroasele similaritãþi între
variantele cântate azi de o parte ºi de alta a frontierei.

În sfârºit, cu toate cã Simion Florea Marian considera  la vremea respectivã cã
obiceiul este pe cale de dispariþie, el este prezent ºi astãzi în stratul cultural
pasiv al satelor din Bihor ºi Zãrand ºi este încã viu în unele sate din Banat ºi în
comunitãþile româneºti din Ungaria.

O mãrturie în acest sens sunt numeroasele caiete cu Iertãciuni, Joltare sau
Hore ale mortului16  descoperite în diferite localitãþi  ºi culegerile de teren
efectuate în acest  areal cultural în ultimele decenii.

Menþionãm doar cã Emilia Martin a cules din Bihor, dupã 1990, mai multe
hore ale morþilor compuse de Petru ªuºman din Inand17.

Din þinutul Zãrandului, ºi anume din satele din jurul Gurahonþului a cules
joltare, cum sunt numite aici, cu ani în urmã, învãþãtorul Petru Ugliº de la Pecica.
El a publicat 3 din acestea în cartea sa Poezii populare ºi basme din Criºana ºi
Banat. Primul joltar ºi cel mai vechi, compus  în Gurahonþ, a fost cules în anul
1930 de la Rus Indrei. Al doilea, din 1960 a fost compus de Jurcã, ºeful orchestrei
de la spitalul din Gurahonþ, pentru ªerb Teodor din Rãdeºti, iar al treilea din
1961 a fost cântat la moartea soþiei lui Trandafir Babuþa, morarul din Honþiºor18.

Tot din aceastã zonã culege ºi Paul Nicuºor în ultimele decenii, 3 joltare
cântate la înmormântarea unor persoane din  satele Honþiºor, Musteºti ºi Zimbru.19

Iertãciunile, numite joltare sau hora mortului, sunt prezente ºi  pe Valea
Mureºului. În zona localitãþii Bârzava, ele sunt cântate, pe aceeaºi melodie, fie
înainte de ieºirea din curte fie, cum este cazul satului Dumbrãviþa, la groapã, în
timpul acoperirii mormântului. Fiecare sat îºi avea încã, prin anii 1975, propriul
creator de joltare, precum Ana Munteanu în Bârzava sau Ioan Pop în Cãpruþa.20

Obiceiul este atestat ºi în Câmpia Aradului în satul Miºca, la graniþa cu Bihorul
dar ºi în satul Turnu. În Turnu, Horele morþilor s-au cântat, pânã în 1950, când a
murit Mladin Ponta, cel care le compunea.

Intrebatã despre acest obicei, o localnicã,  Cornea  Milanca, a  reprodus în
anul 2004  prima strofã dintr-o asemenea horã a morþilor, singura pe care ºi-o
mai amintea:

„În câmpul cel cu flori
Am fost ºi eu un crin.
Dar moartea nemiloasã
Cu coasa m-a cosit”.21

Trecând în Banat – unde aceste Hore ale morþilor  au fost atestate încã din
anul 1882 – gãsim publicate într-un volum apãrut recent,22 câteva „bocete”23

din localitatea Mãru (jud. Caraº-Severin). De asemenea ªerban Vlad a înregistrat,
în anii din urmã, o variantã localã în satul Igriº24 (jud.Timiº), semn cã fenomenul
cunoaºte o extensie largã ºi în acest þinut.
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Niciunde însã fenomenul nu este atât de viu ca în satele româneºti din Ungaria.
„Aici când moare cineva, cântãreþul este chemat de familie pentru a-l informa

despre împrejurãrile morþii ºi despre familie”.25

Numite tot Horele Morþilor, ele au fãcut începând cu anul 198026 obiectul
mai multor studii etnologice. Totuºi cea mai importantã lucrare pe acestã temã
este culegerea   însoþitã de un studiu introductiv a lui Sámuel Domokos. Cartea
are ca subiect Horele Morþilor compuse de Teodor Sava din Micherechi27.

Conform mãrturiilor adunate de Domokos, Teodor Sava a început sã cânte
Iertãciuni în anul 1921 împreunã cu  Ioan Roxin, cântãreþ de stranã ºi autor de
cântece de rãmas bun, mutat în Micherechi din Bihor.

Ucenic talentat, în anul 1929, când Ioan Roxin se reîntoarce în România,
Teodor Sava îi va lua locul. Va compune prin urmare, pânã în 1966, când moare,
toate cântecele de rãmas bun pentru morþii din satul sãu. De la un cântec la
altul, numãrul strofelor variazã între 21- 37. De asemenea, Teodor Sava are
câteva formule de introducere („Iatã la om ce îi vine”, „Veniþi iubiþi, veniþi fraþi”
sau „Ce durere ºi-ntristare”) însã restul versurilor diferã în funcþie de situaþie. În
felul acesta numãrul de variante este foarte mare, creativitatea autorului fiind
remarcabilã.

Din aceste cântece funebre Sámuel Domokos a publicat 72, iar alte 10 se
pãstreazã în colecþia de manuscrise a  Anei Sava, nãscutã Juhas (n.1920-1994),
ajunsã la bãtrâneþe prescurãriþã în Micherechi28.

Dupã moartea lui Teodor Sava, sarcina de a compune ºi de a cânta Hora
mortului la înmormântãri  a fost preluatã de Licã (Vasile) Poiendan (n.1908-
m.1982). Cu toate cã a devenit diac numai din 1978, Vasile Poiendan a compus
hore ale morþilor cu  multã vreme înainte.

Dupã cum singur mãrturiseºte la interviul ce i-a fost luat de Alexandru Hoþopan
în 1980, a învãþat sã compunã imitându-l pe „Toader a Nichii”, care ºi el a
învãþat de la un oarecare Iancu din Ciumeghiu. Tot de la Toader a Nichii a prins
ºi melodia29.

De fapt melodiile învãþate de Vasile Poiendan au fost douã ºi el le-a cântat
dupã caz. O a treia melodie a auzit-o dar nu a ºtiut s-o cânte prea bine, fiindcã
acesta se cânta în România, unde, susþinea bace Licã, era altfel ca în satul lor. În
România hora mortului are o singurã formã pentru toþi morþii...totuºi a recunoscut
cã „foarte frumoasã-i hora mortului ºi aciie, ºtiu rãmînii aiºte...”

Povestind despre acestã activitate, Vasile Poiendan explica: „io pînã nu mã
duc la priveghi, io nu poci scrie hora mortului, cã nu ºtiu io cã zîce-a uã n-a
zîce. Numa pã porunca gazdii fac. Încã n-o fost numa una care nu m’o temat.”30

La fel ca ºi înaintaºul sãu ºi el a avut mai multe caiete, pline cu cântece
compuse pentru diverse persoane din sat.

O asemenea Horã a mortului a scris-o pentru „bace Iuane a Iancului”, mort
în vara anului 1978, la 52 de ani.
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Hora mortului scrisã de Vasile Poiendan (p. 1)
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Hora mortului scrisã de Vasile Poiendan (p. 2-3)
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„Trajeþ, clopote, cu jele,
Cã s-au gãtat zilele mele,
La jumãtate de viaþã,
Trãbã sã mã duc de-acasã.

Sã-m las casa mea cea dragã,
ªi soþia întristatã.
ªi-m las dulce pruncu meu,
Nu-i acasã nici el.

Ce-i în rînd cu tînãrii,
Þara noastã a slujii.
El acasã a veni,
Eu în temeteu oi fi.

O, tu lume, pentru mine,
Puþinã parte-am avut dã tine.
Dîrt-ace rãu îm pare,
Sã mãrg pe a morþii cale.

O, draga mea soþie,
Rãu îm bãnuiesc dã tine.
Cã a ta viaþ-o fost amarã,
Cã ai crescut fãrã mamã.

Multã milã n-ai avut,
Dacã mama þ-o murit.
Astãz gheþ ºi cu a me milã,
Cu greu mã duc de la tine.

Sîngurã în casã-i fi,
Pruncu mult þi li dori.
Dupã mine mult îi plînje,
Nu a  fi nime sã te mîngîie.

Gîndeºte-te la Dumnezeu,
El þ-a fi sprijinul tãu.
Iarã pã mine mã iartã,
Iertat sã mã duc de-acasã.

O, dulce pruncu meu,
Mare a fi amarul tãu.
Dupã mine ti amãrî,
Pe mã-ta îi bãnui.

Pã una te-aº ruga,
Sã nu pãrãseºti pã mã-ta.
Sã fii prunc ascultãtor,
ªi de mamã iubitor.

Socrule ºi soacrã,
Mare-i datorie noastrã.
Mîngîie-þ pe-a me soþie,
Cã-i în lume pe strãinã.

Mãtuºe ºi unchii mei,
ªtiu cã mã plînjeþi ºi voi.
Deºi sînteþ mai bãtrîni ca mine
Totuºi eu merg din asta lume.

Dã tînãr mãrg ca tata,
N-am loc în lumea asta.
Îm las vatra pãrinteascã,
Cãci moartea nu mã mai lasã.

Draji neamurile mele,
Care aþ venit l-a me moarte.
Astãz mã plînjeþ cu jele,
Plînjeþ durerile mele.

Draji vecini ºi vecine,
ªi toþi oamenii mei cei buni.
A noastrã întîlnire,
Az sã gatã pe vecie.

O, dragã lume,
Rãu îm bãnui dupã tine,
Cu a me soþie -mpreunã
N-am avut noroc numa la trudã.

Prindeþ sicriul meu bine,
ªi mã mutaþi la odihnã.
Acolo în temeteu
Îi sãpat mormîntul meu.

Cu pãmânt mã astupaþ,
Ce din urmã cinste-m daþ.
Îmi ziceþi toþi împreunã,
Cã D-zeu sã mã ierte.
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Dumnezeul meu cel bun,
Primeºte-mã la tine sus.
În a ta împãrãþie,
ª-am odihnã pe vecie.” 31

Dupã moartea lui Vasile Poiendan, care survine în 1982, în Micherechi n-a
mai fost cine sã ducã datina mai departe, încât iertãciunea  s-a cântat la
înmormântãri  mai mult ocazional.

Încã din vremea lui bace Licã, de compus a compus hore ale mortului ºi Ana
Sava nãscutã Iuhas 32, însã conform tradiþiei ele nu au putut fi cântate decât de
un bãrbat.

La fel ca ºi horele morþilor compuse de Teodor Sava ºi de Vasile Poiendan, ºi
cântecele Anei Juhas sunt organizate în strofe de câte 4 versuri. Scrise în graiul
bihorean din Micherechi, fãrã nici o regulã ortograficã, aceste creaþii sunt  un
exemplu de adaptare a cântecului funebru la cerinþele unui sat, în cazul acesta
Micherechiul, unde „fortuna labilis”  este mult mai puþin importantã decât
cuvintele mortului aºezat în sicriu în faþa oamenilor.

Ana Iuhas (n. 1920)
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I.
„Tristã viaþa omului
pã faþa pãmântului
tristã au fost ºi a me viaþã
tumna dila tînãreaþã

Lume n-ai fost pãntru mine
numa nãcaz ºi amãrãciune
Lume dã m-ai vrut bãnui
cu atãte nãcaz n-aº vru trãi.

Doamne þie ãþ mulþãmãsc
cã mai ajutat lã greu
ºi ai luat dupã mine
mã duc la tine la odihnã.

ªi pînã nu mã duc
m-întorc la iubitul meu prunc
ºi el ca ºi mine
a trãi dã tînãr fãrã tatã în lume

Nimen nu l-a bãnui
numa poate strãini
io dã- ºi l-am bãnuitu
ajutora nu l -am pututu

Dragã pruncul meu ºi noro-me
ºi draji nepoþãlele mele
cu greu ne-am petrecut zilele
co fost cu multã durere.

Voi v-aþ bãnuit dã mine
ºi mult aþ fãcut pãntru mine
ajutora nu m-aþ putut
numa milã dã mine aþ avut.

Noromea datãta bine
Nu-þ poci plãti în astã lume
Da þ-a plãti cerescul tatã
Cã þ-a da multã sãnãtate.

Vã sãrut prunci mei
cã az mã duc de la voi

ºi dacã v-am vãtãmat
ca pã tatã amãrît sã mã iertaþ.

Dragã dulce sorã mea
pã dumnita team avut în lumea asta
mult te-ai  amãrît dîr mine
c-am fost fãrã sãnãtate

Nanã ºi bace mneu
dila voi am avut ajutor
ºi dila a voastã familie
cã toþ v-aþ bãnuit  dã mine

Acuma vã mulþãmãsc
cã astãz mã duc ºi vã las
mã duc la pãrinþî mei
cã ii º-o bãnuit dã noi.

Draji neamurile mele
toate aþ sîmþît amu durere
d-acum nainte nu mi-þ bãnui
cã inde mãrg m-oi odihni

Dragi vecini ºi vecine
ºi voi v-aþ bãnuit dã mine
dã multe or m-aþ mîngîiat
dã multe or m-aþ ºi ajutat

Az la toþ vã mulþãmãsc
cã az lume asta o lãs
dila toþ îm cer iertare
cã mã duc pe a morþî cale

În pãmînt m-oi odihni
acolo durere n-oi mai sîmþî
Dumnezeu me-a pregãtit
ºi acolo oi fi fericit.

Draji mei cuscru ºi cuscrã
nãnaºi ºi nãnaºe
la al mei prunci
sã-i fiþ pãrinþ mai departe33.
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II.

„Tristã viaþa omului
pã faþa pãmântului
numai trãieºte în lume
când moare nu ºtie nimeni

Aºa am trãit ºi eu
dupã voia lui Dumnezeu
dupã optzeci de ani de zile
m-am stîns ca ºi o luminã

ªi az trebuie sã mãrg
lume sã o pãrãsãsc
sã-m las a me familie
fãrã nici-on grai de despãrþire

Draj prunci mei
dã moarte n-am vorbit cu voi
ca-ºe s-a întîmpla
ºi fãrã grai m-iþ afla

ªtiu prunci mei cã vã doare
a  me întristatã moarte
ºi mai tare va dure
c-aþ gãtat cu mila me

Prunci mei norele mele
ªi-n treagã familie voastã
mã plînjeþ ca po mamã
care astãz lume lasã

ªi mã iertaþ prunci mei
dîrce mã duc de la voi
cã am fost slabu dã bãtrînã
acuma mã duc la odihnã

O scumpã fãtuþa mea
junere meu întreagã familia ta
mã plînjeþ ºi voi pe mine
cã az e ziua cea din urmã

Fatuþa me m-am gîndit
cãci din urmã am vorbit

te liniºteºte fata mea
pîn somn m- a venit moartea

ªi mã duce dela voi
ºi noi mai fi printre voi
mila me nu iþ ave
numai amintirea me

Drage neamurile mele toate
cîte aþ venit la a me moarte
tare mã certaþ pã mine
iertatã sã plec încie lume

Vecini vecinele mele
au sosit a nostã dãspãrþîre
mai mult nu ne-om întîlni
împreunã n-om mai fi

Iubiþ fraþ sore în Cristos
În ziua sfîntului botez
Ce din urmã ai fost
Cînd împreunã am fost

Vã las cuvinte din urmã
Sã pãzîþ sfîntã bisericã
ªi ajunjeþ la bãtrîneþe
Sã aveþ aºa frumoasã moarte

Astãz toþ vã adunaþ
Pînã la groapã îm cîntaþ
Aºa sã trec încie lume
Sã amu în pãmînt odihnã

Draj ºi scumpi mei nãnaº
Toþ pentru mine vã rugaþ
Sã mã ierte Dumnezeu
Sã mã primeascã la el

Tatãl meu acela sfînt
Dã multe ori þ-am cerut
Sã-m faci ºi mie parte
De a ta mare bunãtate.34
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III.

Iatã la om ce ãi vine
Pînã ie pã astã lume
Cînd odatã vine oare
Ceasul cel de înmormîntare.

Vine on duh cu aºe putere
ie a omului putere
pe cum ºi astãz vedem
Cã pe cine înmormîntãm.

Pe o tînãrã de viaþã
n-am ajuns la bãtrîneaþã
Am venit toþ la chemare
La o tînãrã  mormîntare.

Aþ venit la îngropãciune
Mere o tînãrã din lume
O tînãrã chinuitã
De multã boalã zdrobitã.

De on an ºi mai mult
De cînd boala io venit
De on an ºi mai bine
N-au avut parte de lume

Boala grea o suferitz
Pînã acuma la sfîrºit
Iatã cã astãz sã duce
Lasã a ei mamã dulce

Lasã aici pe pãmînt
Mamã ºi sorã plîngînd
Lasã aici cele bune
ªi sã duce încie lume

Dulce mamã ºi iubitã
Te las cu inima friptã
Te las mamã cu durere
Astãz dela tine oi mere

Iartã-mã maicã iubitã
De boala me chinuitã

Ai rebdat ai suferit
Pînã acuma la sfîrºit

Mulþumãscu-þ din iubire
De acuma ºi pe vecie
Puneþ mîna peste mine
Cu on graiu de iertãciune

Dulce sorã amu þ-oi zîce
Astãz dela voi m-oi duce
Astãz vã las pe pãmînt
Frate ºi sorã plîngînd

Dulce frate cum þ-aº spune
Sã vii la a me îngropãciune
D-acolo din dãpãrtare
Îm cer dulcea ta iertare

Acum vã zic cu durere
vã sãrut sorele mele
Iarã vã zic din iubire
mã iertaþ ºi voi pã mine

Acum vã grãiesc anume
Neamul meu din asta lume
Pã unti untioi ºi mãtuºi
Pã nãnaº ºi pã nãnaºe

Pe prieteni ºi strãini
ªi pe voi iubiþi vecini
Mulþãmãsc la fiecare
La întreaga adunare

Mulþumãsc la fiecare
La întreaga adunare
La toate vã zîc din iubire
Cu on graiu de iertãciune

În ceasul meu de plecare
Vã sãrut pe fie care
Dela toþ eu cer iertare
Cînd mã duc pe a morþî cale
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Nu luaþ în supãrare
Grãiesc pe mic ºi pe mare
M-aþ iubit pînã la moarte
Moarte de toþ mã desparte.

Mulþãmãsc la fie care
V-am chemat la înmormîntare
La toþ vã zic din iubire
De acum ºi pe vecie35

IV.

O Doamne ce întristare
Ne-a ajuns pã fiecare
Da mai ales pã mine
Ca n-am putut spune la nime

M-a fost mare durere
Ce o apãsat inima me
Fãrã veste într-o clipã
M-am astîns ca o luminã

O dragã soþul meu
Tu ai pãgubit mai reu
A noastã dãspãrþîre
I sîmþî pe vecie

D-zeu ne aratã
Minune la lumen treagã
Cãci ziua dã mîne
Nu ie frate pentru tine

Soþul meu planu nost
Tare pã rãu s-a ntors
În loc a ajuta
La toþi le-am supt inima

Rãmîi soþul meu cu bine
D-zeu sã te mîngîie
Dã te-am tare supãrat
Dãm on cuvînt dã iertat

O draga me familie
La tãþ v-am fãcut supãrare

Toþ mã plînjeþ cu dulce
Cã nu voi mai fi mai mult în lume

Dragã Irina me
Cu drag ãm zici maica me
Draga Gyuri mneu
În veci noi mere la iel

O draga me familie
D-zeu o lucrat bine
Cã toþ sunteþ pîngã mine
ªi mã petreceþ din lume

Draje fetele mele
Dragi juneri mei
Dragi prunci mei
Dragi norele mele

Draje nepoþ ºi nepoate
Pã toþ v-am iubit pînã la moarte
Pã toþ vã las în pace
Cã mã duc cã n-am ce face

Draje sorele ºogorii mei
Cu a voastã familie cu tãþ
Dragi fraþî mei ºi tãtãiº
Pã veci suntem dãspãrþîþ

Draje neamurile mele toate
Cuscri mei veri veriºoare
Nãnaºi,vecini ºi vecine
ªi toþ care m-aþ bãnuit pã mine

Draje vecinele mele
Nu vã uitaþ dã mine
În uliþã cînd ãþ ºide
Viþ vorovi dã moarte me

O dragã lume
Îm bãnui dupã tine
Zilele mele din urmã
Mi le-am petrecut în bine
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În dreapta credinþã
Cu toþ trãim în pace
Dã toþ cu greu mã dãspãrþesc
ªi din lume treabã sã mãrg

Astãz pãrinte vicar
Al meu pahar e foarte amar
La noi cînd îþ veni
Eu mai mult nu voi mai primi

Numai soþul meu plîngînd
Pe care ca-l las sîngur
Faceþ bine ãl mîngîiaþ
Iarã pã mine mã iertaþ

Acuma toþ mã petreceþ
La groapã mã duceþ
Toþ  vã rugaþ pãntru mine
Ca D-zeu sã mã ierte

Iarã tu Isusã dulce
Primeºte-mã ºi pã mine
În a ta împãrãþie
Sã am odihnã vecinicã.”36

Hora mortului scrisã de Ana Iuhas
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Menþionate, în diferite ocazii, însã nepublicate pânã acum, aceste hore ale
mortului, compuse de o femeie, care a fãcut ºcoala în limba maghiarã ºi care
scrie în limba românã „cum se aude”, sunt prin urmare inedite.

Stângãciile ce apar la tot pasul în alcãtuirea cântecului, strofele adesea fãrã
rimã, care scad calitãþile artistice ale Iertãciunilor, conteazã mai puþin în
comparaþie cu efortul Anei Juhas de a pãstra vie datina cântatului la mort în
satul ei.

Extinzând cercetãrile în alte localitãþi, în Bãtania, descoperim aceeaºi
întrerupere bruscã a acestei tradiþii, odatã cu dispariþia ultimului cântãreþ de
hore. ªi aici, cu câteva decenii în urmã, localitatea ºi- a avut  propriul autor de
cântece de rãmas bun, în persoana lui Mihai Nagy, un þãran talentat.

Din cântecele compuse de Mihai Nagy s-au mai pãstrat  doar 4, scrise în anii
1956-57, cu mâna, ºi ele au fost publicate în 1988 de Emilia Martin.37

Limba este îngrijitã, literarã, tonul meditativ, versurile cu rimã. Douã din hore
au un caracter general iar douã sunt personalizate. În acestea, la cererea familiei,
autorul îi numeºte pe cei de care se desparte mortul. În celelalte numele sunt
omise. Nici numele celui pentru care au fost scrise nu se cunoaºte. Totuºi
conþinutul este adaptat la vârsta celui care a murit. Astfel hora compusã pentru
un tânãr pune accentul pe plecarea înainte de vreme:

„Ploieþ nori ºi picuraþi
ªi voi tînãri îmi cîntaþi,
Cîntaþi-mi cu veselie
trista mea cãlãtorie.

Moarte, moarte rea ºi amarã,
Cum veniºi tu ca ºi-o fiarã
ªi-mi rãpeºti a mea viaþã,
Cînd fu plinã de viaþã.

Jale mi-i ºi rãu îmi pare
Cã las lumea asta mare
Cãci eu tînãr ce eram
Oh ºi bine-mi petreceam.

Spuneþi-mi Tatã ºi Mamã dulce
Dacã eu de la voi m-oi duce,
Cine vã va mai griji
ªi cine vã va mai jeli.

Cãci eu acum vã pãrãsesc,
mai mult nu vã mai grijesc
ªi voi mai mult nu-mi veþi zice
Ce mai faci fiul nost dulce.

Dar nu plîngeþi dupã mine,
Cã eu merg unde-i mai bine
Lumea-i plinã de durere,
dar raiul e de plãcere

Oh, mult dorite Pãrinte,
Ce m-ai iubit prea fierbinte,
Acum mã voi depãrta
Tatã de iubirea ta.

Dar acum la despãrþire
Sãrutã-mã cu iubire
În sãmn cã te-ai împãcat
ªi pã mine m-ai iertat.

Maicã care m-ai lãptat
M-ai hrãnit ºi mai adãpat
Poate cã te-am supãrat
ªi apoi nu ne-am împãcat.

Moartea, iatã, ne desparte,
plec de-aici ºi merg departe.
ªi de cumva þi-am greºit,
Iartã-mã cã m-ai iubit.
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Acum stau gata de plecare
Din aceastã lume mare
ªi mai mult pe-acest pãmînt
Nu voi mai veni nicicînd.

Inainte de-a pleca
Cu toþi vreau a mã ierta,
Tuturor, rînd pe rînd
Le voi zice cîte-on cuvînt.

Rãmas bun,Tatã iubit,
Oara de mers au sosit.
Rãmas bun o,scumpã Mamã,
Eu mã duc, Domnul mã cheamã.

Vino-ntinde-þi mîna dreaptã
ªi din inimã mã iartã,
Cã eu merg la Tatãl ceresc
ªi acum vã pãrãsesc.

Înainte de plecare
Îmi cer încã o iertare

De la grãdiniþa verde
De la feciori ºi de la fete

Rãmîneþi fete ºi feciori
Cãci eu acum plec dintre voi
ªi cu voi nu mai vorbesc
Nici nu mã mai întîlnesc.

Uitaþi-vã toþi la mine,
Cum mã duc din astã lume,
Fãrã grai, fãrã putere,
ªi fãrã strop de vedere

Rãmas bun, creºtinilor,
Tînãri ºi bãtrînilor
Vã mulþumesc cu salutare
De la mic pînã la mare.

ªi tu, bune Dumnezeu
Primeºte sufletul meu.
În raiul tãu aºazã
Cu înjeri-l defileazã.
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În sfârºit, aceeaºi situaþie o întâlnim ºi în Cenadul Unguresc. Ultimul cantor,
care a compus ºi a cântat hore ale mortului, Svetozar Unc, cunoscut în sat ca
„Þito bácsi” a împlinit anul acesta 89 de ani. Cu toate cã vocea îi este încã
frumoasã, nu mai are putere sã cânte la înmormântãri.

Referindu-se la acestã tradiþie, Magdalena Unc, fiica bãtrânului cantor explicã:
„El o fost cantor la bisericã ºi când o fost înmormîntare, cineva o murit în

sat, atunci el o fost cine o umblat cu pãrintele sã-l mormînteze, ºi n-ainte dã
aceia, nainte dã mormîntare el cu o zî, cu douã, îºi aduna  ce o ºtiut el despre
familie, dar ºi familia aduce toate numele, cine s-o þînut dã familia lor ºi
cunoscuþii ºi dã la cine o vrut sã îºi ieie rãmas bun ºi atunci el o avut o schiþã,
o ºemã, ºi dupã aceie el o fãcut hora mortului ºi aceea o cînta la mormîntare...
obiceiul ar fi ºi acuma da nu-i cine sã-l cînte, el o fost în sat ultimul, d-aci îi
nãscut ºi cantor ºi el o ºtiut cum s-o cîntat...”.38

Ca ºi ceilalþi autori, are ºi el foi ºi caiete cu cântecele. Tonul acestora este
meditativ iar versurile amintesc vag de versiunile medievale:

Svetozar Unc ºi hora mortului din
Cenadul Unguresc
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I.

În cîmpul înflorit
O floare am fost ºi eu
ªi azi mã duc mîhnit
Sã-mi ocup locul meu.

Merg în mormîntul rece
Trist ºi n-tunecat
Unde mã voi preface
Dintru ce am fost luat

Omule pe pãmînt
Eºti numai cãlãtor
ªi praf bãtut de vînt
Un simplu muritor

Deci asta n-o uita
Omule muritor
Cã moartea-i soarta ta
Eºti un trecãtor.

Nu ai pe acest pãmînt
Trai liniºtit, senin
Ci zbucium ºi frãmînt
Necaz, dureri ºi chin

Dar nici eu n-am gîndit
De vestea ce-a venit
Cã eu aºa curînd
Sã mã bag în mormînt.

Rãmîneþi dar fericiþi
Ai mei cei prea iubiþi
Eu merg la loc curat
Cãci Tatãl m-a chemat.

II.

În planul cel secret
Prin cîmp foarte verdios
In jurul cel cu dor
E-un ºes cu flori pompos

Priviþi acest mormînt
Cum dînsa doarme lin
Ce visteri ascuns
Cuprinde-n tral sãu sîn

Ah moarte, crudã moarte
Tu nu ai crezãmînt
Pe om de ori ce soarte
Il treci cãtre mormînt

Ah fir care eºti uscat
Fii bine cuvîntat
Te las cu braþi înalt
Cãci eºti înmormîntat.

Rãmîneþi dar fericiþi
Ai mei cei prea iubiþi
Eu merg la loc curat
Cã Tatãl m-a chemat.

III.

Casã scumpã, mult încercatã
Unde doliu- i  înnoit
Ce aþi pierdut o stea din ceruri
Pe al vostru fiu iubit.

Undes lacrimi, undei jale
Lacrimi cum sunt ale voastre
Unde e a lor finit
El pe veci a adormit.

Viaþa lui din fapte înalte
Cu diamante ºir de ºir
Moartea lui în suferinþã
Moarte sfîntã de martiri

Dar acum el odihniºte
Unde viaþa înfloreºte
Nemurirea ºa gãsit
El pe veci, el pe veci a adormit 39.
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Dacã în Micherechi, Bãtania ºi Cenadul Unguresc, deºi comunitãþile îºi doresc
acest lucru, în ultimii ani nu mai are cine sã compunã ºi sã cânte iertãciunile la
înmormântãri, în Chitighaz, Aletea ºi Bedeu obiceiul este încã viu.

În Chitighaz, autorul iertãciunilor este cantorul ªtefan Brândaº. Provine dintr-
o familie de cantori, bunicul, tatãl ºi fraþii sãi au cântat în stranã, încât tradiþia
cântatului s-a transmis ºi ea în familie.

În cântecele sale de rãmas bun predominã influenþa melodiilor bisericeºti ºi
a cântecelor de stea, prezente ºi în România. Profilul melodic este ºi el unul
distinct, fiind o combinaþie de formule ascendente ºi descendente.

„În planul cel secret
Este-un cîmp verzos
Vedem un fir strãpuns
De-al morþii ac tiran
Ah, fir care eºti uscat
ªi binecuvîntat
Te las cu braþ înalt
Care eºti mormîntat
O, moarte crudã moarte
Tu nu ai crezãmînt
Pe om de orice soartã
Îl treci cãtre mormînt
Priviþi la cest mormînt
Cum dînsul doarme lin
Ce visterii ascunse
Cuprinde al sãu sîn
Rãmîneþi sãnãtoºi
Ai mei cei preaiubiþi
Eu merg la loc curat
Cãci tatãl m-a chemat
Unde-i locu mai curat
Nici pe deal,
Nici pã ºes,
Unde-i locu mai ales.40

Însã cel mai prolific autor de hore ale morþilor, Petru Jurca (n. 1934), fost
miner, în prezent cantor, trãieºte în Aletea.

La Horele morþilor compuse de el  formulele melodice sunt predominant
descendente, tipice folclorului funebru41.

Cât priveºte conþinutul, variantele lui42, deºi personalizate, sunt foarte
asemãnãtoare. Impresia este de „aceeaºi” ºi aceasta pentru cã Petre Jurca ºi-a
compus propriul  model, agreat de sat, pe care îl modificã foarte puþin, în funcþie
de cel care a murit. La fel ca ºi producþiile din Chitighaz ºi Cenadul Unguresc,
meditaþiile asupra morþii sunt mai dezvoltate, chiar dacã iertãciunile propriu-
zise ocupã cel mai mult spaþiu în economia cântecului.
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I.

Ascultaþi creºtinilor
Tânãri ºi bãtrânilor
Ale mele cuvinte,
Pânã nu plec la morminte

Acum stau  gata de plecare,
Din acestã lume mare,
Acum lumea pãrãsesc,
ªi de voi mã despãrþesc.

O boalã grea ºi nemiloasã,
A cuprins a mele oase
Când de lume am legat
Moartea viaþa ma luat.

Moarte, moarte rea ºi amarã,
Cum veniºi tu ca ºi o fiarã
Cãci ia duce ºi rãpeºte
ªi pe nime nu jeleºte.

Duce soaþa de la soþ
ªil lasã aici pustiu
Iatã moarte acum duce
Dela ºoþ soaþa lui dulce.

Fii aici plâng cu dor
Dupã dulce mama lor.
Cã mai mult de azi nicicând
Nu au mamã pe pãmânt.

Fata aici ,tot suspinã
Varsã lacrimi din inimã
Cãci mãicuþa ei cea dulce
Acum o lasã ºi se duce.

Draji surori ºi fraþi iubiþi,
Azi de mine pãrãsiþi
Ziceþi voi lui d-zeu,
Sã m ierte sufletul meu.

O dragi gineri ºi nurori,
De voi mã desparte cu dor,

V-am iubit ºi m-aþi iubit
Iatã acum ne despãrþim.

Acum sã mã-ntorc cu dor
Cãtre ai mei scumpi ºogori
Cãtre a mele ºogoriþe
Care cu jale mã plângeþi.

Iubiþi nepoþi ºi nepoate
Veri,cumnate, neamuri toate,
Vecini buni ºi voi vecine
Iertaþi-mã azi pe mine.

Ploieþi nori ºi picuraþi
Veniþi creºtini ºi mã cântaþi
Ploieþi, ploieþi picurele
Veniþi dragi neamurile mele.

C-aºei soartea omeneascã
Ca-ºi floarea din fereastrã
Vara-i mândrã ºi înfloreºte
Toamna picã ºi putrezeºte.

Daþi cuvânt ºi mã iertaþi
ªi în mormânt mã aºezaþi
Scloboziþ-imã din lume
Cu vorbã de iertãciune.

Iar tu bunul D-zeu
Primeºte sufletul meu
În raiul tãu îl aºeazã
Cu îngerii desfãteazã.

II.

Ascultaþi creºtinilor
Tânãri ºi bãtrânilor
Ale mele cuvinte,
Pânã nu plec la morminte

Acum stau  gata de plecare,
Din acestã lume mare,
Acum lumea pãrãsesc,
ªi de voi mã despãrþesc.



40 IZVORUL

O boalã grea ºi nemiloasã,
A cuprins a mele oase
Când de lume am legat
Moartea viaþa ma luat.

Înainte de sã duce
Zice soþului ei dulce
Acum eu te pãrãsesc
ªi mai mult nu te jelesc.

Roagã-te lui D-zeu
Sã-m ierte sufletul meu
Cãci de astãzi ori nicicând
N-ai soaþã pe acest pãmânt

Dragã fata mea iubitã
Azi de mine pãrãsitã
Vinã aproape dã mine
Cu voarbã dã iertãciune.

Prunci aici tot suspinã
Varsã lacrimi din inimã
Cãci de astãzi ori nici când
Nu au mamã pe pãmânt.

Dragã june al meu iubit
Cu dragoste podobit
Roagã-te la D-zeu
Sã-m ierte sufletul meu.

O dragi surori ºi fraþi iubiþi
Astãzi noi ne despãrþim
Veniþi aproape de mine
Cu vorbã dã iertãciune.

Voi ºogori ºi ºogoriþe
Care cu jale mã plângeþi
Ziceþi voi cu D-zeu
Sã ierte sufletul meu.

Iubiþi nepoþi ºi nepoate
Veri,cumnaþi ºi neamuri toate
Vecini buni ºi voi vecine
Iertaþi-mã azi pe mine.

Ploieþi nori ºi picuraþi
Veniþi tânãri ºi mã cântaþi
Ploieþi,ploieþi picurele
Veniþi dragi neamurile mele.

C-aºei soartea omeneascã
C-aºi floarea din fereastrã
Vara-i mândrã ºi înfloreºte
Toamna picã ºi putrezeºte.

Daþi cuvânt ºi mã iertaþi
ªi în mormânt mã aºezaþi
Scloboziþi-mã din lume
Cu vorbã de iertãciune.

Iar tu bunul D-zeu
Primeºte sufletul meu
În raiul tãu îl aºeazã
Cu îngerii desfãteazã.

III.

Ascultaþi creºtinilor
Tânãri ºi bãtrânilor
Ale mele cuvinte,
Pânã nu plec la morminte

Acum stau  gata de plecare,
Din acestã lume mare,
Acum lumea pãrãsesc,
ªi de voi mã despãrþesc.

O boalã grea ºi nemiloasã,
A cuprins a mele oase
Când de lume am legat
Moartea viaþa ma luat.

Moarte, moarte rea ºi amarã,
Cum veniºi tu ca ºi o fiarã
Cãci ia duce ºi rãpeºte
ªi pe nime nu jeleºte.

Înainte de sa duce,
Zice mãicuþa lui dulce
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Acum eu te pãrãsesc
ªi mai mult nu te jelesc

Mama lui tot suspinã
Varsã lacrimi din inimã
Cãci fiul Petre cel dulce
Acum o lasã ºi se duce

Surorile lui plâng cu jale
Din suflet cu multã durere
Cãci de astãzi orinici când
N-au frate Petre pe acest pãmânt

Fraþii lui plâng cu dor
Dupã scump fratele lor
Mã rog ca sã mã iertaþi
Dacã eu v-am vãtãmat.

Acum sã mã ntorc cu dor
Cãtre ai mei ºogori
Cãtrã a mele ºogoriþe
Care cu jale mã mai plânjeþ

O draji unþi ºi voi mãtuºe
Cu dragoste podobite
Ziceþi voi lui D-zeu
Sã-mi ierte sufletul meu

O draji nepoþi ºi nepoate
Veri ,cumnate ºi neamuri toate,
M-aþi iubit ºi v-am iubit
Iatã acum ne despãrþim.

Vecini buni ºi voi vecine
Iertaþimã azi pe mine
Cãci eu merg în loc curat
Unde tatãl ma chemat.

Ploieþi nori ºi picuraþi
Veniþi neamurii ºi mã cântaþi
C-aºei soartea omeneascã
Ca ºi floarea din fereastrã

Vara-i mândrã ºi înfloreºte
Toamna picã ºi putrezeºte.
Cã ºi viaþa mea sa fost
Ca ºi floarea câmpului.

Ploieþi,ploieþi picurele
Veniþi dragi neamurile mele.
Veniþi cu toþii împreunã
Sã ne luãm ziua bunã.

Daþi cuvânt ºi mã iertaþi
ªi în mormânt mã aºezaþi
Scloboziþi-mã din lume
Cu vorbã de iertãciune.

Iar tu bunul D-zeu
Primeºte sufletul meu
În raiul tãu îl aºeazã
Cu îngerii desfãteazã.43

Petru Jurca
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Focalizând cercetarea pe comunitãþile româneºti greco-catolice din Bihorul
Unguresc, regãsim obiceiul în Bedeu, unde Versurile funebre sau Joltarele
sunt compuse azi,  pentru toþi  morþii din sat, de Moroºan Vasile. Singura
deosebire faþã de satele ortodoxe este, cã aici  sunt cântate de cantor  în limba
maghiarã44.

Privind global fenomenul compunerii ºi cântãrii horei mortului la
înmormântãri  în Ungaria demonstreazã o tradiþie perpetuatã pe duratã lungã,
perceputã ºi azi, ca datinã româneascã. De altfel, aºa cum se poate constata la
o comparaþie simplã, cântecele de rãmas bun compuse azi  au conservate în
ele unele motive proprii vechilor cântece funebre româneºti din Transilvania
din secolele XVI-XVII.

Chiar dacã informaþia despre autori  ºi despre producþiile lor nu coboarã în
timp sub anul 1921, când a început sã cânte Teodor Sava, cântecele de rãmas
bun au existat în tradiþia locului, ele fiind fenomene vii ºi în timpul anchetelor
lui Simion Florea Marian.

Sub aspect compoziþional în variantele din Ungaria, cu unele excepþii, partea
cea mai mare o ocupã cea de iertãciune ºi aceasta pentru cã, din punctul de
vedere al comunitãþiilor care ascultã, o horã a mortului bunã este aceea care
nu uitã sã pomeneascã nici un neam. Acest lucru explicã de altfel, intercalãrile
sau completãrile ulterioare din manuscrise.

Asemãnãrile care existã între variantele din judeþul Arad, Caraº-Severin ºi
cele din satele româneºti din Ungaria sugereazã circulaþia unor modele, adaptate
de autorii din diferitele sate, în funcþie de propriul gust dar ºi de gustul
ascultãtorilor, fiindcã oricât de sfâºietor sau de dureros  era cântecul pentru
familie, el trebuia, prin cuvinte ºi prin melos, sã placã comunitãþii, altfel nimeni
nu i-ar mai fi comandat celui care compune iertãciune pentru mortul lui.

În sfârºit, rezistenþa acestui obicei în satele cu populaþie româneascã din
Ungaria, într-o vreme în care, în România, îl gãsim tot mai mult conservat în
stratul cultural pasiv, este determinatã de valoarea simbolicã pe care o are
datina în general în pãstrarea identitãþii româneºti de aici.

În mentalul colectiv mecanismul de gândire este însã mult mai simplu. Orice
român trebuie sã fie înmormântat dupã datina româneascã, cu tot tipicul pe
care îl presupune acest ceremonial, din care o secvenþã este luarea de rãmas
bun a mortului de la comunitate, care ºi ea trebuie sã fie fãcutã „aºa cum se
cuvine”.
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Anexe

Variante din România

I.

Joltar

Sunaþi clopote, sunaþi
ªi voi neamuri v-adunaþi;
Sunaþi clopote cu jale
La a mea tristã plecare.
Cã a venit peste mine
O moarte fãrã de milã;
ªi-a venit neaºteptatã
ªi m-a gãtat dintr-o datã.
Marþi ziua eu am murit,
La moarte nu m-am gândit,
Cã eu eram în grãdinã
Cu copiii la hodinã.
Seara toþi ne-am adunat
ªi cu toþii am cinat,
Cu nepotul m-am culcat
ªi moartea cã m-a aflat.
Seara cînd eu m-am culcat
Uºa eu am încuiat;
Dimineaþa-n zori de zi
Cercã fiu-a mã trezi.
ªi fiul tot a strigat
ªi-apoi uºa el a spart.
El tare s-a-nfricoºat
Când de mine a aflat.
Am murit cu mare jale,
La cap fãrã-o lumânare;
Cã n-a fost cini s-o aprindã,
Cã n-a dormit nime-n tindã.
Lampa mi-am aprins-o eu
Noaptea, atunci când mi-a fost rãu
ªi în pat iar m-am culcat
ªi sufletul mi l-am dat.
ªi acum când plec din lume,
Multe aº avea a vã spune,
Cã pânã când am trãit
La moarte nu m-am gândit.
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V-aº zice în rându-ntâi
Veniþi dragii mei copii,
Veniþi ºi mã sãrutaþi,
ªi ce v-am greºit iertaþi.
Doi ani acum au trecut
De când soþul l-am pierdut.
Vã am fost tatã, v-am fost mamã,
De voi am bãgat de seamã.
De voi mã desparte în prag,
Cã n-aveþi pe altul drag,
Cã o mamã aþi avut
ªi pe aceea o aþi pierdut.
Dar n-am putut sã vã spun,
Cã eu plec acum la drum,
ªi nu mã pot uita-napoi,
Sã mai dau faþã cu voi.
Cât în lume am trãit,
Poate cã voi fi greºit,
Dar vã rog sã mã iertaþi
ªi sãrutare sã-mi daþi.
O, tu fiicã iubitoare,
Eºti tu lângã mine oare?
Aci lângã copârºeu,
Aº dori sã te vãd eu.
Vestea tu când ai primit,
C-a ta mamã a murit,
Tu tare te-ai întristat
ªi la tren ai alergat.
Tu, fiicã n-ai gândit
Cã maica ta a murit,
Dar a fost adevãrat,
C-a ta maicã-a rãposat.
În lume cât am trãit
Poate cã þi-oi fi greºit.
Întinde-þi mâna ta dreaptã
ªi din inimã mã iartã!
O, tu. Ginere iubit,
Ce te afli astãzi trist,
ªi cu nora dimpreunã
Mã iertaþi ºi din inimã!
Cât în lume am trãit,
Ca pe fii v-am socotit;
Dar moartea ce mi-a venit
Ea de voi m-a despãrþit.
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O, fratele meu cel bun,
Þie,dragã, ce sã-þi spun?
Moartea la mine-a venit,
De tine m-a despãrþit.
În lume cât am trãit
Poate cã þi-am ºi greºit,
Dar te rog sa-mi dai iertare,
La cea din urmã plecare!
Vouã nepoþi ºi nepoate
ªi la neamurile toate,
Care la mine-aþi venit,
Lucru vi l-aþi pãrãsit;
Cât cu voi în lume am stat,
Poate cã v-am supãrat;
De v-am supãrat ceva,
Eu vã rog a mã ierta!
Iar la-ntreaga adunare,
La toþi cei din depãrtare,
Vã rog ca sã mã-nsoþiþi,
Pân la mormânt sã veniþi.
În mormânt mã astupaþi
ªi ce v-am greºit iertaþi,
ªi ziceþi din inimioarã:
„Fie-i þãrâna uºoarã!”
O, tu soþul meu iubit,
Azi la tine am venit.
Vino, tu, în calea mea
Sã-þi spun de familia ta;
Cã de când tu ai plecat,
Tot eu grija le-am purtat.
Acum plec cu jalea-n mine
Cã ei nu mai au pe nime.
ªi mi-e jale de Cornel,
Cã rãmâne singurel,
Singur,ºi n-are cui spune
C-a avut soartã rea-n lume!

(Cântat în vara anului 1961 la Honþiºor
la moartea soþiei morarului
Trandafir Babuþa.)
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2.

Jãltar

Ceasul morþii mi-a sosit
ªi-astã lume am pãrãsit
ªi acum Moartea mã desparte
ªi mã duce în altã parte
Pe o cale neumblatã
Unde n-am fost niciodatã.
ªi tot Moartea face bine
De mã duce-acum pe mine
La locul meu pregãtit
De Tatãl din cer iubit.
Cãci eram ºi eu odatã
Eram ca un crin
Cerul fãrã nor
N-avea nici un suspin.
Dar moartea nemiloasã
Acum mi-a venit
La adânci bãtrâneþe
ªi crinul e cosit.
Oh,draga mea familie
Vã las cu Dumnezeu
Cãci eu mã duc acum
Unde e locul meu.
Acolo-n Veºnicie
Unde numai Tatãl ºtie
Cãci de acum n-am sã mai fiu.
Rãmâi casã iubitã
De mine acum pãrãsitã
Vino-acum tu,a mea soþie
La al meu cap ºi mã mângãie
ªi te roagã tot mereu
Sã mã ierte Dumnezeu!
Poate cã ne-am fi supãrat
Împreunã cât am stat
Dumnezeu sã facã bine
Sã te ierte ºi pe tine!
Vino acum al meu fiu,
La mine lângã sicriu
Cu soþia ta-mpreunã
ªi cu a mea norã bunã.
Cu ai voºtrii fii ºi ai mei nepoþi
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Vã rugaþi acum cu toþi
Vã rugaþi necontenit
Lui preabunu Tatã iubit
Ca sã facã acel bine
Sã mã ierte ºi pe mine!
Iar voi veri ºi veriºoare
ªi toate neamurile mele
Faceþi ºi voi acest bine
ªi vã rugaþi pentru mine
La preabunul Dumnezeu
Sã-mi ierte sufletul meu!
Iarã voi neamurile mele
Plângeþi-mã acum cu jele
Vino-acum tu, neam de sânge
Care azi dupã mine plânge
Veniþi neamurile toate
De acum ºi pân la moarte
Veniþi ºi-mi daþi fiecare
Cea din urmã sãrutare.
ªi vã rugaþi ca tot omul
Pentru mine cãtre Domnul
Ca el sã mã rânduiascã
La mpãrãþia cereascã!
Iar acuma mai pe urmã
Vã zic la toþi „Ziua bunã”
Cãci acuma am plecat
Din acest iubit sat;
Cãci de-acum n-am sã mai fiu
Nici n-apoi n-am sã mai viu.
Rãmâi tu, casã iubitã
De mine acum pãrãsitã
Rãmâi acum întristatã
Cãci groapa îmi e sãpatã.
Unde voi fi aºezat
ªi pe veci voi fi culcat.
În veci sa-mi fie pomenirea!

(Varianta din satul Zimbru (jud.Arad),
culeasã în anul 2000
de la Ioan Lucaci de 88 de ani.)
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3.

Joltar

Deºarte-s toate-n lume
ªi toate au sfârºit,
Cãci moartea te rãpune
Când eºti mai fericit.
Soþia mea iubitã
Te las cu Dumnezeu
Cu inima zdrobitã,
Plângând de dorul meu.
Copiii mai nu plângeþi,
Nici voi care m-aþi iubit
Cãci inima-mi se frânge
ªi ceasul mi-a sosit.
Vã las pe toþi cu bine,
Aicea pe pãmânt,
Eu merg pe cãi strãine,
La tristul meu mormânt.
Rãmâneþi dar sãnãtoºi,
De voi sã fiu iertat,
Eu merg la loc frumos
Cãci Tatãl m-a chemat
A fir ce eºti uscat,
Fii binecuvântat,
Te las braþului nalt
Cã eºti înmormântat.

(Culeasã de la Ciucuriþã Terente
din Bârzava, nãscut în 1903.)

4.

Bocet

Niºo moarce nu-i amarã
Ca moarcea ge primãvarã
La-n frunzâtu codrului
Omu-n lumie cât trãiesce,
La moarce nu sã gândesce,
Noi în lumie cât reãim
La moarce puþân gângim.
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Cum sã veºcegãºce o fluoarie
Aºa omu iuce moarie.
Cã toþ suncem muritori
ªi pin lumie trecãtori.
Trupu merjie în mormânt
Ge sã prefaºe-n pãmânt,
Iarã sufletu-i jiugiecat
Sã-s die samã ge pãcat.
Cu plâns m-am adus amincie
Gi-a profetului cuvince,
Ca-aºe spuie-n psalmu sãu
Praf, ºenuºã cã mi-s ieu.
ªi-e cauþ, bagio,aºa rãu,
C-ai scãpat ge chinu grieu
ªi-acum merji la Dumniedzãu
Rãmas bun fraº þi surori-u
ªi voi draji ascultãtori-u
Ieu gi la voi ieu ma duc-u
Nãpoi n-oi veni mai mult-u
Uitaþi-vã toþ la minie
Cum mã duc gin astã lume
Fãrã grai,fãrã pucerie
ªi fãrã strop ge vegierie
Moarcia limba mi-o legat-u
ªi gura mi-o încuiat-u
Cu gura nu pot vorbi-o
Corpu nu mi-l pot clãci-o
Acum puceþ învãþa-o
ªie iestã viaþa aºeasta-o
ªi ca fluoaria crie crieºce
ªi iuce sã veºtejãºce
ªi voi draji copiii miei-u
Vã rugaþ la Dumniedzãu
ªî pântru suflietu mieu
Sã-l ierce ºi sã nu-l ducã
La ntunieriec ºî la muncã
ªî sã-l ducã la luminã,
Unge va avia oginã.
Acum oara mi-o venit.
Io lumia am pãrãsãt.
Acum lumia o pãrãsãsc
ªi ge toþi mã gesprþãsc.
Mierg pi-o calie-ngelungatã
Unge n-am fost niºiodatã,



53IZVORUL

Nu ºciu la rãu sau la binie.
Cum o vria Domnu cu minie.
Isusã,luminã naltã
Ochii mei la Tine cautã.
Isusã luminã dulºie,
În ispitã nu mã duºie,
Ci îm dã a ta rãsplatã
Dupã a mia bunã faptã.
Ploiaþ nori ºi picuraþ
ªî voi,cineri sã-m cântaþ,
 ªî-m cântaþ voi cu tãrie
Trista mea cãlãtorie.
ªî tu suoarie, nu grãbi
Pânã voi cãlãtori,
Cã mai am duoauã minuce
Pânã voi ieºî gin curce,
Voi merje cãtrã þãrânã,
Unge nu-i plâns niºi suspinã.
Numa iarba pã pãmânt
Ia sã clacinã în vânt
Sã clacinã ºî suspinã,
Unge mierg aºa ge cinãr.
Darã mierg, cã n-am ºe faºie,
Cã nu m-o dat muoarcia paºie.
Ia m-aºciatã-n feriºire
Unge sã fiu pã vecie.
Un-mãrim pã Dumniedzãu
ªi mântuitoru mieu
Care gin pãcat m-au luat
ªî-ntre înjeri m-au bãgat.

(Cules în 2000 din satu Mãru
de la Balint Floare ºi Trifu Maria.)
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Florin Cioban

Interferenþe multiculturale
în folclorul copiilor

– confluenþe româno-maghiare
pe Valea Barcãului –

Folclorul copiilor din spaþiul transilvãnean nu este diferenþiat sub raportul
repertoriului de cel al copiilor din alte zone ale þãrii. De altfel, nu putem vorbi
de un element efectiv ce ar þine de apartenenþa la un anume spaþiu de origine.
Contactul inter-zonal al copiilor de la oraºe a uniformizat acest repertoriu. Acel
joc cu elastic, numit chiar aºa în Bihor, putea fi vãzut atât în Caraº, cât ºi la
Suceava sau în Techirghiol. Copiii au îndrãgit foarte mult acest joc, care, deºi
cunoscut se pare încã  în secolul al XIX-lea, a reintrat în repertoriul de joc al
copiilor abia prin anii 1970. Prezent la copiii români, slovaci ºi unguri, îndeosebi
în centrele urbane, el a trecut cu uºurinþã ºi graniþele rurale.

Investigaþiile din ultimul timp au relevat o pãtrundere rapidã a noutãþilor de
repertoriu urban în zonele rurale. Taberele de copii, excursiile, care înlesnesc
contactele între copii, vacanþele la bunici favorizeazã aceste schimburi, în special
în categoria jocurilor colective, a jocurilor pe grupe de bãieþi ºi fete, a jocurilor
cu palmele etc.

Folclorul copiilor este receptiv oricãrei noutãþi, oricãrui împrumut. Primul
cercetãtor român din Transilvania care a atras atenþia asupra acestui fenomen a
fost Alexandru Bogdan, a cãrui carte, Cântece de copii ºi jocuri, a fost premiatã
în 1905 de cãtre Asociaþiunea Transilvanã pentru Cultura ºi Literatura poporului
Român1. Aceastã realitate a fost recunoscutã la începutul secolului trecut ºi de
folcloristul sas Adolf Schullerus, care, pornind de la constatarea unui tezaur
comun de poveºti la români, saºi ºi unguri, propunea cercetãtorilor investigarea
interferenþelor între folclorul sãsesc, românesc ºi ungar din Transilvania2.

Se pune în mod firesc întrebarea: când încep aceste deschideri spre
împrumuturi? Nu suntem încã în mãsurã sã rãspundem la aceastã întrebare,
cercetãrile în acest domeniu lipsind la noi. Dispunem, însã, de abordãri
interesante în legãturã cu repertoriul pentru copiii mici sau cântecul de leagãn,
dispunem de culegeri ale formulelor – cântec în notaþia lor muzicalã, de câteva
culegeri ale versurilor de copii ºi ale unor jocuri, dar ne lipsesc încã investigaþiile
de substanþã asupra jocului în sine. În urma unor anchete pe teren în localitãþile
de pe cursul superior al râului Barcãu am constatat cã imitaþia constituie regula
cea mai importantã a jocului preluat de la alþi copii. Pentru categoria de vârstã
mijlocie (3–7 ani) trebuie evidenþiatã disponibilitatea de îmbogãþire rapidã a
repertoriului de joc atât a unui singur copil, cât ºi a unui grup. La aceastã vârstã
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copiii români din zonã au convieþuit ºi convieþuiesc încã cu copiii slovacilor ºi
maghiarilor, în timpul programului de grãdiniþã sau acasã, în ciuda faptului cã
aceastã realitate s-a redus, datoritã emigrãrii în numãr considerabil a slovacilor,
dar ºi a ungurilor transilvãneni.

Pentru a ilustra aceastã realitate ne vom opri asupra unui element specific
spaþiului intracarpatin, ºi anume existenþa jocului comun al copiilor români,
maghiari ºi slovaci de pe valea Barcãului, aparþinând aceleaºi categorii de vârstã.

Se poate constata cã împrumutul spontan între copii se desfãºoarã între
categoriile de vârstã apropiate, receptivitatea fãcându-se de la cel mic la cel
mare, în funcþie de particularitãþile de joc ale copilului de vârstã micã. În Marghita,
de pildã, am observat urmãtorul fapt: copiii maghiari de circa patru ani jucau
între ei Coroana e rotundã în limba românã, deºi existã variante ale jocului ºi în
limba maghiarã. Ei pronunþau însã doar silabele accentuate sau, adesea, vocalele
susþinute de suportul melodic. La aceastã vârstã comunicarea, neavând o funcþie
necesarã, va permite ca ritmul ºi actul de imitare sã suplineascã textul autentic.
Aceasta poate constitui, în cazul nostru, o primã formã de împrumut.

Urmãtoarea categorie de vârstã este receptivã într-o mãsurã mai mare faþã de
împrumuturile din repertoriul copiilor strãini. Crescând interdependenþa miºcãrii
ºi nevoia de sociabilitate, un copil preºcolar, de orice naþionalitate, va recepta
formule, versuri, jocuri de la un grup strãin fie ca simplu observator, fie ca
participant direct la joc. Acolo unde copiii români, maghiari ºi slovaci veneau în
contact permanent la joacã (în localitãþi precum: Marghita, Popeºti, Suplacu de
Barcãu, Borumblaca) se poate vorbi chiar de un repertoriu mixt.

Diferitele categorii de texte inventariate la Arhiva de Folclor din Cluj-Napoca
sau încã prezente în repertoriul copiilor, atestã prezenþa formulelor româneºti,
în special în cadrul formulelor – cântec pentru natura înconjurãtoare, ungureºti
sau slovace. Fin observator al vietãþilor mici, copilul va fi impresionat de insecte,
melci, râme, broaºte, manifestându-se fie individual – în cazul copilului de la
oraº –, fie prin intermediul unor formule rostite ritmic sau cântate de cãtre copiii
de la þarã.

Peste tot în lume copilul se simte stãpânul micului sãu univers. Poate ar fi
interesant de amintit faptul cã cercetãtoarea Dora Aebi a identificat 377 de
formule de invocare a îndrãgitei mãmãruþe, formule provenind din Franþa,
Valonia, Italia, Elveþia, Spania, Germania, Suedia ºi Anglia3. În multe cazuri
copiii cer buburuzei bogãþii, mai precis, aur, fapt care l-a determinat pe Roger
Pinon sã susþinã ipoteza credinþei în puterile supranaturale pe care le-ar poseda
aceastã insectã. Descoperim astfel cã, nu numai la noi, ci ºi în Valonia este
considerat un pãcat sã calci cu piciorul o asemenea insectã. Acolo unde se
întâlnesc mai multe buburuze se crede cã prin ele se manifestã o divinitate (de
obicei cea a ploii). Invocând ploaia, copiii slovaci din satul Foglaº rostesc ºi
formule româneºti :

„Cioarã, cioarã, / De pã moarã / Nu mânca / Fãina-n poalã…(textul continuã
în limba slovacã )”4

Cercetãtoarea Emilia Comiºel admitea, în cartea sa, faptul cã „numai noi ºi
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aromânii cerem dinþii de la cioarã, în timp ce alte popoare invocã ºoricelul”5. Ea
menþiona cu aceastã ocazie ºi o atestare româneascã din apropierea Albei Iulia,
în care invocarea se adresa ºoricelului, intuind o influenþã venitã de la saºii
transilvãneni. Faptul este posibil, întrucât formulele sãseºti, ca ºi cele maghiare,
invocã într-adevãr ºoarecele. Iatã, de pildã, traducerea unui asemenea text rostit
în ungureºte de cãtre copiii din Ip:

„ªoricel, ºoricel, / Dã-mi un dinþiºor de fier. / Eu îþi dau unul de os.”6

În privinþa acestor versuri s-ar mai putea aduce în discuþie ºi comportamentul
magico-primitiv al copiilor în relaþia lor cu natura: copiii invocã insecta sau
animalul pentru a ºi-l subordona, iar apoi pentru a-i porunci sã facã ceva anume.
Porunca este însoþitã de cele douã posibilitãþi extreme – îndeplinirea dorinþei
va fi rãsplãtitã ºi copilul promite o rãsplatã corectã :

 „Eu vreau sã-þi rup bucãþi de pâine / Îþi voi turna lapte / Te voi pune într-o
ladã auritã.”7 (text tradus din limba maghiarã)

sau situaþia inversã, când neîndeplinirea dorinþei atrage pedeapsa, formulatã,
de asemenea, foarte concret:

„Melc, melc, / Scoate cele patru coarne ale tale, / Altfel îþi voi sparge casa
ta”8 (text tradus din limba maghiarã ).

Cea mai îndrãgitã categorie din repertoriul folclorului copiilor preºcolari ºi
ºcolari este cea a numãrãtorilor, formulele anticipative jocului cu ajutorul cãrora
se desemneazã copilul ºi rolul sãu precis pe parcursul jocului: acela care pune
capul…, acela care prinde…, acela care ghiceºte … etc. Caracteristica esenþialã a
acestei categorii o constituie frecvenþa numãrului ºi a silabelor, fãrã sens noþional,
surprinzãtor de bogate din punct de vedere lexical.

Pãstrând procedee de construcþie tradiþionalã, atât copilul român, maghiar ºi
slovac, cât ºi alþi copii din þãrile europene (mai bine cercetate sub aspectul
acesta decât þãrile asiatice), îmbogãþesc mereu forma lingvisticã, însuºitã iniþial
cu imagini ºi teme noi, împrumutate fie din folclorul adulþilor (cântece, basme,
obiceiuri, strigãturi), fie din materiile studiate în ºcoalã (istorie, geografie), fie
din realitatea înconjurãtoare. Numãrãtorile trec dintr-un repertoriu local în altul,
sau, în cazul nostru, dintr-un repertoriu aparþinând unei limbi, în alta. Cunoscutele
numãrãtori ce încep cu formula „an, tan, tina” sau „an, tan, tenu”, frecvente la
copiii de pe întreg teritoriul românesc, se întâlnesc tot în aceeaºi mãsurã ºi la
copiii maghiari ºi slovaci.

Nici jocurile de grup nu fac excepþie de la împrumuturi. În Suplacu de Barcãu,
copiii slovaci cunosc ºi practicã jocul de ghicit : Deschide-þi urechea bine, sã
vedem ghiceºti ori ba alãturi de versiuni slovace sau maghiare.

În afara jocurilor tradiþionale se disting ºi cele dobândite, preluate de la adulþi
sau prin mijlocirea acestora. Pe lângã aºa-zisele jocuri de „petrecere” descrise
de George Pitiº, provenite din repertoriul adulþilor ºi atestate în Transilvania
pânã în zilele noastre, se completeazã imaginea unor jocuri vechi din Ardeal ,
practicate de cãtre copiii tuturor naþionalitãþilor locuitoare în aceastã parte a
þãrii.

Mostre de joc din primele decenii ale secolului trecut s-au pãstrat pânã în
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zilele noastre. Dintre acestea fac parte ºi cunoscutele jocuri de grup ce amintesc
de obiceiurile de peþire a miresei. Românii cunosc o largã rãspândire a jocului
cântat Venea un prinþ cãlare (cu variantele Soseºte-un domn din Bucureºti sau
Douã doamne din Bucureºti , … adio, dio, da). Jocul este îndrãgit în aceeaºi
mãsurã ºi de copiii unguri sau slovaci, cunoscut la ei sub variantele (în traducere):
Douã doamne din Indive sau  Venit-am noi din Ninive, …Ninive, Ninive.
Asemãnarea dialogului dintre varianta româneascã ºi cea slovace, spre exemplu,
este izbitoare, jocul bucurându-se de o mare trecere atât la noi, cât ºi la copiii
din Slovacia ºi Cehia. Texte asemãnãtoare cu cele atestate de colecþia Emiliei
Comiºel pot fi identificate pe toatã valea Barcãului, în diverse limbi:

„Venit-am doamne-n Bucureºti / ‘N Bucureºti, ‘n Bucureºti, / Adio, dio, da! /
– ªi anume ce doreºti, / Ce doreºti, ce doreºti ? / – Doresc o domniºoarã …”9

Încã de la jumãtatea secolului trecut, cercetãtorii atrãgeau atenþia asupra
faptului cã „în regiuni bi- ºi trilingve ca în Ardeal sau Banat, nu rareori comunitatea
între naþionalitãþi în folclorul copiilor ia aspectul unor recitative hazlii în cuvinte
împerechiate în amândouã limbile.”10

Aceste câteva observaþii ºi constatãri pledeazã ºi pentru caracterul particular
al foclorului copiilor de pe valea Barcãului ºi, în general, din spaþiul
transilvãnean, element de culturã ce se afirmã tocmai în existenþa unui raport
bipolar: acela al manifestãrii atât a formei, cât ºi cea a alteritãþii, prin acceptarea,
pânã la împrumutul integral, a unor elemente din repertoriul de joc aparþinând
uneia sau alteia dintre naþionalitãþi.
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Emilia Martin

Colecþia etnograficã „Iosif Duma”
din Otlaca-Pustã

Colecþia muzeului Munkácsy Mihály din Bichiºciaba s-a îmbogãþit, în anul
2008, cu 438 de piese etnografice, adunate decenii de-a rîndul de Iosif Duma,
român din localitatea bichiºeanã Otlaca-Pustã.

Iosif Duma se trage dintr-o familie de români. Din autobiografia amãnunþitã,
scrisã la cererea muzeografilor, reiese ca avut o viaþã aventuroasã. Bunicul din
partea mamei, Iosif Plaºe, s-a nãscut în Otlaca-Pustã, ca fiu al moaºei din
localitate. A slujit ca porcar la gazdele nemþeºti, iar mai tîrziu ºi-a cumpãrat 7
iugãre de pãmînt. „Moºu n-o fost bãutor. O grijit dã bani.” Bunica Plãºoaie a
fost originarã din Giula. Bunicii Duma au fost nãscuþi la Grãniceri. Aici s-a nãscut,
într-o familie cu 11 copii, ºi ªtefan Duma, tatãl lui Iosif Duma. ªtefan Duma s-a
cãsãtorit în 1927 ºi a trãit, împreunã cu nevasta-sa, la pãrinþii acesteia, în casa
lui Iosif Plaºe. Din aceastã cãsãtorie s-au nãscut 3 bãieþi: ªtefan, Jivan ºi Iosif.

Iosif Duma, colecþionarul de piese etnografice, s-a nãscut în anul 1934. A
început sã înveþe  la ºcoala generalã din Otlaca-Pustã , „în casa lui Bukor, apoi
în casa lui Flender, apoi nu departe de noi, în casa lui Bambak” , însã terminã
clasa a 7-a, în 1948-49, la ºcoala româneascã din Giula. În autobiografie
mãrturiseºte cã, dacã ar fi terminat ºcoala în Giula, ºi-ar fi putut însuºi mult mai
bine limba românã. De la 16 ani a lucrat pe pãmîntul tatãlui sãu, iar mai tîrziu la
cooperativa agricolã din localitate. La 18 ani s-a botezat la adunarea adventistã
din Bichiºciaba. „Tata nu a suferit sã þîn sîmbãta ºi sã nu mînc carne de porc a
trãbuit sã mãrg dacasã. Sîmbãtari or umblat dupã mine ºi or cãutat aºa loc la
Budapesta cã sîmbãta no trãbuit sã lucru.” Se reîntoarce din Budapesta în anul
1954, la rugãmintea tatãlui sãu, care îl cheamã sã vinã acasã deoarece mama sa
se îmbolnãvise. Totodatã îi promite cã îi va permite sã þinã regulile credinþei,
pe care ºi-a ales-o. Puþin timp mai tîrziu este înrolat în armatã. În perioada
revoluþiei din 1956 se afla la Veszprém, fiind pus sã apere sediul partidului
comunist. Credinþa lui însã îi interzice sã împuºte, sã omoare oameni. Cu ajutorul
unei familii „de sîmbãtari”, care îl adãposteºte ºi îi dã haine civile, scapã de
armatã ºi o ia spre casã. Cãlãtoreºte în vagon ºi pe jos pînã la Szeghedin, unde
este arestat de ruºi. Este închis în cazarmã, fãrã acte, fãrã buletin. Când au aflat
însã de ce a fugit din armatã l-au lãsat acasã, a scãpat din închisoare. Apoi a
lucrat la fabrica de conserve din Bichiºciaba, iar mai tîrziu la fabrica de mobilã
din Giula. În anul 1972 se pensioneazã de boalã. În 1977 se mutã la
Meggyesegyháza, unde e chemat de adventiºti. Abia în 1990 se mutã înapoi,
acasã, la Otlaca-Pustã.
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Iosif Duma are douã pasiuni în viaþã. Adunã piese vechi ºi scrie „poezie
româneascã cu glume multe.” O asemenea creaþie personalã este ºi cea intitulatã
„Poezie la masã”, pe care o prezentãm mai jos:

Pentru cã acum sînt fecior
Nu ºchiopesc nici cu un picior
Pot pleca a peþi mîine
Dacã nu ma muºca cîine

Iar dacã ma muºca cine
S-a mãrita dupã mine
Deºi am ºi gãsit o babã
Harnicã ºi cum dã treabã

ªi cuminte ºi frumoasã
Care ºti ferbe ºi coasã
Ie cîrpeºte ºi obialã
Cioarã bãtrînã ferben ualã

Cine a mînca din cioare
Nici poimîne nu moare
Cînd sere broasca în tãrnaþ
O prinde ºi face cãrnaþ

Cãrdãboº face din peºte
A fi bun ºi de poveºte
Cînd sã face primãvarã
Hainile în baltã spalã

Fiindcã sus nu zboarã muºte
Pune pe horn sã se uºte
Nui acolo nici o muscã
De fum un moment sã uscã

Mai harnicã nu trebuie
ªi pe iagã bate cuie
De aceea spun ce doresc
Cu ea sã mã cãsãtoresc

Sã trãim în Europa
Pînã nu neangropa popa
La nuntã voi chema pe toþ
Mîncãm mãmãligã cu boþ

Hai sã vez cea mînca Laie
Aluat stors cu ludaie
ªi mosor mîncãm cu poame
Aci nui muri de foame

Mîncãm sauºpec cu jumere
De porumbel ºi cu bere
Sor învãlui în foale
Jumerile sã se moaie

Viie ºi Brîndaº vecinu
Din tãrîþãi fãcut vinu
Aºo numesc chisãliþã
Hai ºi be ºi tu Catiþã

Haidaþi unchi cu mãtuºe
Cu pisat veþ umple guºe
Ida cã niº nu vaþ visat
Cum veþ sãtura cu pisat

Haida ºi tu veriºanã
Din lup sã mîncãm tocanã
Viie ºi buna cu moºu
Din vecini furãm cocoºu

ªi în cãldare cu ºerpe
Cu ciocoi dãloc sã ferbe
Veniþ ºogoru cu sora
ªi soacra viie cu nora

Soacrã fiþ cu noran pace
Mîncaþ ºi beþ ce vã place
Sã nu vã sfãdiþ la masã
Ca cum vã sfãdiþ acasã

Viie ºi Mitru cã mi vãr
Om be chisãliþã cu zãr
Poate be ficior sau fatã
De zãr nime nu sã-mbatã
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Viie ºi fina cu finu
Pe masã vãºteaptã vinu
Vinui fãcut din tãrîþã
Îi mai bun ca cînd suj þîþã

Beþi ºi astãz ºi poimîne
Cãi foarte bun la plãmîne
ªi nãnaºe ºi nãnaºu
Viie batãr tot oraºu

Sã facem o nuntã mare
Gligor a fi mãtru mare
Pãlãscar sã fie Gyica
Socãciþã nanã Fica

Nu mîncaþ voi singur pitã
Cu pitã mîncaþ rãgyitã
ªi ce mai acasã naveþ
Lapte de bou cu crastaveþ

Dacã tot mea umbla gura
Cu vorbe nu moi sãtura
Mnyirãsuþã cu cununã
La rãgyitã poftã bunã

Dupã ce bine am cinat
Poezie am terminat
Prezentare sunã aºe
Ieu sunt nepotu lui Plaºe.

Colecþionarea pieselor vechi a fost a doua pasiune a lui Iosif Duma, care ar fi
dorit, sã se amenajeze, în casa lui ºi cu piesele lui, o casã muzeu în Otlaca-
Pustã. Primãria ºi autoguvernarea minoritarã localã au susþinut ideea

Iosif Duma
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colecþionarului, dar neavînd sursele financiare necesare au trebuit sã renunþe la
acest plan. Ca aceastã colecþie sã rãmînã totuºi întreagã ºi sã fie pãstratã în
viitor, Iosif Duma a oferit-o spre vînzare Direcþiunii Muzeelor din judeþul Bichiº.

Specialiºtii muzeului s-au convins la faþa locului de bogãþia ºi de valoarea
colecþiei. În schimb casa, construitã la începutul secolului al 19-lea, cu cele trei
încãperi, în care era adãpostitã colecþia, era într-o stare dezastruoasã, situaþie ce
a justificat decizia de cumpãrare a pieselor pentru muzeu. Muzeul a obþinut,
prin concursul înaintat la Fondul Cultural Naþional, un milion de Ft, pentru
cumpãrarea materialului etnografic din Otlaca-Pustã.

Colecþia achiziþionatã cuprinde obiecte moºtenite din familie ºi cumpãrate la
tîrguri, reprezentînd piese specifice culturii materiale a românilor din zonã
(mobilã, port popular, ceramicã, textile, obiecte de uz gospodãresc ºi casnic),
dar ºi fotografii de familie, cãrþi, ziare, calendare vechi. Fiecare piesã a fost
conservatã sau restauratã ºi inventariatã în colecþia Muzeului Munkácsy.

Iosif Duma a predat materialul convins cã a ajuns la loc potrivit, unde va fi
salvat pentru viitor. Dar pasiunea lui, dragostea faþã de lucrurile vechi a rãmas
în continuare. Din banii primiþi de la muzeu a început sã adune din nou, alte
lucruri, care lui i s-au pãrut frumoase ºi de valoare.
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DATE ETNOGRAFICE

Bologu
(Fragment din Monografia lui Teodor Pãtcaºiu, 1934)

„Nainte de anul 1848 au fost mulþ tãlhari omeni care au trãit numai din
furãturi ba au fost întrã ei care ºi-au strînsu ºi moºie cu furãturile, tot atuncie
au fost on tãlhariu mare ºi aicie carele au avut preteni ºi la noi în satu, cu
numele Balog Teodor, numit de oameni Balog Togyer au fost Roman sau nãscut
în satul Ciefa la anul 1820 Tatãl lui au fost Gulieºu (Pãstoriu de vite) la Csigid
(Csegöd) în moºie lui Tisza cã Tiszeºti au avut ºila Csigid moºie nu departe de
Szalonta, Balog Todor în vrîstã dã 7 ani Pãrinþi l-au dat la iºcolã la Salonta.
pînã ci-au fost dã 10 ani, acolo în trei ani au învãþiat a scriie a ceti ºi aºia Balog
Teodor au fost om cu carte, chînd au fost dã  10 ani l-au dusu tatãl sãu cu iel la
Gule ºi aºie au fost ºi iel guleºiu cu tatãl sãu.

Chînd au fost dã 19 ani s-au însuratu au luat o fatã din Ciumegiu (Ilje)
chînd au fost de 20 de ani tomna înt-o nopte au fost o vreme forte rea vînt mare
ploiie ei au stat totã nopte trezi pentru cã fujiau animelele în tote laturile, ºi
totuºi neºte omeni rãi tãlhari în noptea acie întunecosã au furat din Gule care
au pãzit iel cu tatãl lui 30 de animale. Diminiaþia au fãcut de cunoscut
Domnului cã 30 de animale din gule li-au furat ceva tãlhari. Domnul au zis se
meargã sã cote da dã li-or afla, dar în zadar au cotat pã tote satele cã nu li-au
gãsit, atuncie Domniia au luat de la ei animale care au fost a lor a guleºilor
Bolog Teodor au avut 6 tuluci jiunci 4 vaci frumosã cu viþiei aºte tote li-au luat
Domniie de la elu pentru cielea cie au perit. Balog Teodor dacã au luat de la
iel domnia animalele lui sau supãrat forte tare ºi au spus soþii lui ºi la pãrinþi cã
iel mai mult nu sclujeºte, au sclujit în 10 ani ºi n-are nici on folosu material,
dacã domniia iau luat tot cie au avut numai au spusu pãrinþilor ºi mueri cã iel
sã facie tãlhariu ºi aºie au ºi fost au fost ciel mai temut tãlhariu în tote comitatele
Bihor, Hajdu, Arad, Bicheºiu ba au fost cunoscut numele lui Balog Togyer în
totã þiara, muiere sa-u dus de la iel.

Spuniau omeni cei bãtrîni cum au fost Bordaº Teodor numit domnu linjii cã
Bologu au avut 11 hortaci 8 Romani ºi cu iel 9 unul cu numele Daina au fost
din Ciumeghiu om gãlant au mai avut trei unguri unul ºerkãdan cu numele
Nagy Csorbai János din Salonta ceva Cálmádi, unul din Bichiºiu.

Ziua la miazãzi veniau la noi în sat ºi scoteau din crîºmã butea cu rachiie ºi
o aºezau lîngã stradã ºi putea se margã se beie care au voit. Odatã iel cu trei
soþi ai lui s-au înbrãcat cu haine domneºte ºi sau dus pre cai din colo de Orade
la ceva domniie sclujitori toþi au fost afarã la lucru numai domnul cu o douã
servitoare au fost în curte.

Bologu s-au dat jiosu dupã cal ºi au intrat în lãuntru la domnu spunînd cã
iel ãi mãceriu are la Orade o macerie mare ºi aru cumpãra boi graºi sã-i taie,
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domnul s-au înbucurat cã au avut 30 boi îngrãºeþi au mãrsu cu Bologu l-au
întrebat cã pentru ce au venit 3 inºi cãlãreºte.

Bologu iau rãspunsu cã are lipsã dã ieii cã dacã a lua ceva  vite se aibã cine
se le mîie la Orade atuncie Domnul lau poftit pre Bologu cu doi s-au dus în
lãuntru a patrãlea au rãmas afarã la cai dupã cie s-au aºezat pã scaune i-au
întrebat cã cie dorescu sã beie vinu sau bere. Atuncie Bolog cu cei doi hortacii
au sãrit sus dupã scaone, au scosu rãvorverele adecã Pistolele ºi li-au îndreptat
spre Domn, nouã bani tãi ne trebue, vinu ºi bere avem noi destul, dacã grãeºti
o vorbã deloc te înpuºcãm, vãzînd domnul cã-i ameninþiat cã lor puºca iarã
iel temînduºi viaþia au cotat bani cîþi au avut ºi fãrã nici on cuvînt iau dat la
Bologu atuncie au eºit afarã Bolog cu soþii lui au sãrit pã cai ºi sau dusu pînã
undeva la ceva preten al lor acolo au pusu jiosu hainele domneºti dupã ei ºi s-
au îmbrãcat iarã în portul lor þiarãnesc. Balog Teodor ziciau cã au fost om de
stãturã mijlocie roºiu la obrazu ave pãru negru creþiu purtã ismene dã jioljiu,
largi, mînecele la chimeºe chînd iera pã cal suit cu mîneca cia largã putia
astupa grumazi ºi capul calului sau dacã þinea mînele în lãturi ajunjea mîneca
cãmeºi dupã mînã pînã jiosu, în picioare ave încãlþiaminte de pele de cordovan
ºtiia dãnsa, sau juca forte bine Romãneºte, mai ales Ardeleana - Alta datã au
mãrsu Balog Teodor la tîrg la Arad cu doi hortaci talhari, veste au mãrsu în
oraºiu  cã Balog Teodor ãi la Arad, ºi umbla pîn tîrg au fost înºtiinþat ºi Cãpitanul
de poliþie ºi aºie Cãpitanul au mãrsu cu cãruþia sa propie înconjuratu de ploeºi
(rendõr) ºi de chîþiva panduri (Persekutor) au mãrs cu acela gînd se-l prindã
pã Bologu, iarã Bologu diminiaþia pînã la 8 ore au fost înbrãcat þiarãneºte în
ismene de bumbac lucrate cu matasa roºie galbenã ºi niagrã, aºie cum purtau
Romani la Miºca în capu avea o pãlãrie micã darã mare la gardini, la 8 ore ºi
iel ºi soþi lui sau desbrãcat de hainele þãrãneºti ºi s-au înbrãcat în haine domneºti.

Cãpitanu dupã cie au intrat în tîrg sau scoborît dîn cãruþia ºi cu on biciu în
mînã au mãrs pîntrã omeni cu cîþiva panduri pe lîngã iel. Balog Teodor au
vãzut forte bine tote miºcãrile cãpitanului chînd au observat cã cãruþia stã
golã numai vizitiu (kocsiºu) stã în cãruþia sau dus la cãruþia Cãpitanului o ºi
au zis vizitiului (Cociºiului) n-auzi mãi Imre cã te chiamã domnul cãpitan se
merji la iel, lasã numa cãruþia aci cã pãzesc eu cai ºi cãruþia pînã vii tu iarã
napoi vãzîndu-l pã Bologu înbrãcat în haine nouã Domneºti au cujetat cã
acesta ãi ceva domn mare ºi ãi ceva pretenu a cãpitanului au crezut s-au
coborît jiosu din cãruþia ºi au mãrsu pînã la Cãpitan, atunci Balog Teodor cu
hortaci lui au sãrit în cãruþia cãpitanului ºi au trasu cãruþia pã unde n-au fost
omeni aºe deºi ºi s-au dus, cu cãruþia cam aproape de cãpitan ºi i-au grãit ca se
nu se ustãneascã nici el nici panduri cã iel ºi aºe mere acasã Cãpitanul atuncie
disputa cu vuzitiul sãu cã cie fel de domn au fost care l-au înºelat se lese cãruþia
ºi se vinã la el, cã iel n-au strigat sã vinã la iel tumna atuncie au grãit Bologu
Cãpitanului se nu se ustãneascã, atuncie au vãzut Cãpitanul cã l-au înºelat
Bologu, iel apoi au venit totã nopte diminiaþa au ajuns la crîºmã la Baranca
chrîºma au fost de Micherechiu cam doi chilometri cum mere viþianul respective
calea feratã de la noi cãtã Kötögyán cum treci canalu care desparte hotarul
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nostru de a ªercadului ºi a Kötõgyánului preste on pod cîþiva paºi de la pod
spre dreapta aprope de canal au fost birtul sau Crîºma numitã Bãranca acolo
au bãut Bolog ºi cu hortaci lui, crîºma au fost aprope de drumul care venia de
la Orade pã la Salonta de la Salonta la ªercad de la ªercad la Giula cam la
mieazãzi au venit ºiasã trãsuri a lui Gróf Almási de la Orade câte cu douã buþi
mare de vinu în totã trãsurã de toþ 12 buþi, atuncie Bologu iau oprit sã steie în
loc, ºi li-au poruncit cã dupã carul cel cel ce merea nainte se ieie jiosu 2 buþi de
vinu Sclujitori Grofului nu s-au înpotrivit cã au avut fricã de Bologu l-au luat
jiosu ºi li-au aºezat în marjinea drumului Bolog au scris o carte ºi o au dat la ei
se o deie la Grofu iel atuncie au luat mai multe pãharã ºi alte vasã de la Birtaºiu
din Baranca chîþi drumari toþi au bãut vin fãrã plata n-au plãtit nimica ...
Atuncia Groful a arãtat chestia asta la autoritãþile Comitatului Bihor, spuniau
omeni cei bãtrîni atuncie au  venit aicie în hotarul nostru o Compãnie de
Cãlãreþi austraci cu ciacauã mare în cap ºi au înconjiurat pãdure numitã
Feteniºte care su þinut de hotarul nostru cam 90 iuguri catestrale au fost pãdurea
în trei zile ºi în trei nopþi au tot cotat dupã Balog Teodor, dar înzadar, cã n-au
pusu mîna pã iel la asta pãdure au fost szabados Rocsin Georgiu în vremile
acelea despre asta pãdure sau moºie oi scrie mai tîrzîu.

Dar n-au întîrzeat nici sfîrºitul Bologului tot atuncie au mãrsu cu Daina cu
cel mai bun dîntre toþi preteni chîþi au avut la Bichiºiu la on preten al loru la
care iau fost casa ziditã cu spatele cãtã Criºiu ºi acoperitã cu trestie (nadã)
acolo încã au mãrsu la casã comuna cineva ºi au spus cã Balog Togyer tãlhariul
cel mare ãi la cutareva preten ºi acolo se vedelesce atuncie Notariul jiudele
Oraºiului cu totã antistiie ºi cu toþi panduri cîþi au fost în oraºiu ºi mulþi din
Oraºeni s-au  înarmat care cu ce s-au putut ºi au mãrsu pînã la casa unde au
fost Bologu ºi au stat toþi nainte cãºi înarmaþi atuncia au strîgat jiudele ca se
iasã afarã dîn casã ºi se deie rob, atuncie vãzînd periclul cel mare cei ameninþia
Daina au mãrsu iute pã scarã în pod cã scara au fost în chindã, Bologu vãzînd
cã nu este scãpare sau suit ºi id pã scarã sã margã în podu chînd - au sîmþitu
Daina cã cineva sã sue în pod cujetînd cã mãrg la el în pod ca sã-l prindã au
sclobozit pistolul ºi l-au puºcat în gurã pã Bologu atuncie Bologu ºi aºe puºcat
au mãrs în pod iute ºi cu Daina au spart acoperemîntul cãºei au împinsu
trestiia nada la o parte ºi ºi-au fãcut ceva gaurã în acoperemîntul cãsei ºi pã
acolo au sãrit jiosu ne observaþi dã nimenea atuncia au sãrit în Criºiu ºi au
anotat, chîndu i-au observat atuncie ei au fost trecut Criºiul de ceie parte on
om cie ara l-au oprit Bolog ºi i-au dat cîþiva galbeni pentru on cal ºi aºie au
scãpat ºi au venit pînã la Gugyurie (Gugyuri) la crîºmã, asta crîºmã au fost on
cilometru ceva de la Micherechiu, pîngã ie vine drumul Crîstorului acolo au
fost crîºmãriþia o femeie din Micherechiu numitã Eva buti cãtã dînsa zicia Bologu
ºi maicã pentru cã au avut mare încredere în ie acolo au venit puºcat Bologu
ºi cum au ajunsu Bologu la ie au zîsu sã-i încãlzascã apa ºi sã-l spele pîn gurã
ºi au zisu sã-i aºtearnã patul cã-l prind friguri ºi i-au zis crîºmãriþi sã vinã în
satu sã-i ducã lapte cã-i flãmînd.

Butoie adecã crîºmãriþia dupã cie l-au spãlat pîn gurã i-au aºternut patul
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cela s-au culcat atunce chîteva arme ce au avut Bolog ie li-au luat tote ºi li-au
ascunsu. Atuncie ie crîºmariþia au fugit în satu la casa comunalã ºi au spusu
cã Bologu ãi la ia culcat ãl prind friguri ºi au venit de la Bichiºiu puºcat în
gurã, armele au spus cã li-au ascuns totã acesta faptã pentru ace au fãcut
Crîºmãriþia cã au venit de la Autoritãþile Comitatului la Antistie comunala la
Micherechiu cã se prindã pã Bolog fiind cã acolo umblã ºi are preteni cã dacã
nu-l prinde atunce satul va fi pedepsit.

Atuncie Antistie Comunalã au înºtinþiat pã crîºmãriþia cu numele Eva Buti
cã cînd Bolog a veni la ia atuncie ie momentan se vinã la casa comunalã se
spuie cã dacã nu atunce ia va fi rãspunzãtoare, asta au silit pã ie ca se facã de
cunoscut la sãteni respective la antistie comunalã.

Atuncie jiudele  au ordinat se prindã cai cei sãteºti la caruþia Comunei cãci
atuncia satul avea trãsura sa propie, sau suit în trãsurã membri antistii Comunali
alþi sãteni au venit pã jiosu cu furci de feru ºi cu pari ca sã prindã pã Bolog, au
încunjurat Crîºma atuncie Zugrav Todor jiurat au mãrs în lãuntru ºi au zis
cãtã Bologu, sã se deie rob iel fiind în pat n-au ºtiut nimica au sãrit jios dîn pat
ºi au zis Mama Eva unde-s armele care li-am pus aicie dupã cuptoriu ºi li-am
astupat cu Rochiia dummitale Crîºmãriþia au zis eu Teodore dragul mami nu
ºtiu nimica cã numa am vãzut cã vin acii Biraele co cociie ºi cu sãteni aceºtie
mulþi dumneta trebue sã ºtii cã unde-s armele mele eu nu ºtiu au fost puse
întrecuptore adecã dupã cuptoriu asta ºi ei o ºtiu ºi pote cã dîntrã omeni aceºtiia
mulþi orecare þi li-au luat ºi ai durmit n-ai sînþit nimica.

Atuncie Bolog desculþiu cu capul gol au eºit în tinda au vãzut acolo pon
trunchiu dã lemn on cuþitu ºi o bardã sãcure micã cu care au tãiat carnea din
nebãgare de siamã li-au lãsat acolo crîºmãriþia acolo au amãsurat ºi carne au
fost ºi mãceriie (mészárszék) acele douã Bologu li-au luat în mînã barda în
mîna dreaptã cuþîtul în mîna stîngã au statu în uºile tinzi ºi au zisu
Micherechenilor cã cari vreau sã trãiascã ºi li dragã viaþia se margã în lãturi cã
care sar apropia dã dînsul acesta ãlu taie cu topor sau ãl jiunde cu cuþitul
atuncie toþi sau înfricat ºi s-au dus în laturi Bologu au eºit pîntrã eii ºi-au început
sã fugã cãtã pãdure Feteniºte, atuncie omeni cîþi au început sau suit în trãsurã
cociia satului, au fugit ºi l-au ajuns ºi l-au lovit ruda cociii ºi aºie iel au cãzut
jiosu Omeni au sãrit din cociie trãsura ºi l-au dus la casa Comunalã.

Atuncie Bolog li-au zis: eu satul nostru l-am apãrat de omeni cei rãi ºtiþi voii
forte bine cã nimica n-au perit de la voi pentru cã la toþi tãlhari li-am poroncît
cã de la Sãteni Micherechiului sã nu furaþi nimica voi cu tot avutul vostru aþi
fost în mare asiguranþia prin mine ºi voi cu cie rãsplãtiþi miie, mã faceþi
prisonieria ºtiþi voii bine eu n-am furat nici n-am luat nimica de la omeni
dupã sate, eu numai de la domni cei mare am furat acolo ºi aºie au rãmas
bogãtã averea pã voi amu chînd vaþi fãcut besereca asta nouã v-am ajiutorat
cu 300 de sgloþi, asta vã mai zic rugaþi pre Dumnezeu sã nu mã sclobodã dã
acolo de unde mi-þi ducie, cã ºtiu cã la Orade mi-þi ducie ca sã ºtiþi dau focu
satului vostru în 4 colþiuri iarã pã crîºmãriþia oi traje pelea totã dupã ie ºi apoi
trupul ei l-oi presãra cu sare aºe o voi lãsa se se chinuiascã.
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A douãzi au venit on locotenent ºi cu cîþiva panduri ºi l-au dusu la Orade
acolo l-au dat autoritãþilor Comitatului preste puþinã vreme au fost jiudecat ºi
Spînzurat, cele trei sute  de sgloþi au trebuit sã-i deie Besereca din vistierea ei cã
au zisu Tribunalu, scãonul dã lejie cã nu-i iertatu cã Besereca se foloseascã
bani de furat.

Atîta mai vreau sã maiu scriu din viaþia Bologului cã nainte de cie lau
spînzurat au mãrs la iel sorile ºi-l vadã una au fost mãritatã în Crîstoru ºi l-au
întrebat cã are bani ºi se le spunã lor, ielu au zis cã în pãdurea cia mare
numitã Barnod ungureºte Barmód chinduþi ieºi din Salonta ºi-þi mere pã drumu
cãtã Micherechiu ºtiþi cã mere drumul pîn Barnod cumuþi trece pã pod preste
ieriu, dã dreaptã sunt 4 copacii mari, începend de la dreapta la 3-lea copaciu
acolo sãpaþi sub trupina lui, acolo am pusu bani destui galbeni bani de auru
aveiþi voi cu ce trãi ºi voi ºi urmãtori voºtri, dacã nu a fi datã cineva dã eii.
Sorile lui au venit cu trãsura ºi n-au gãsit bani numai au aflat acolo sub copaciu
o gropã cum au cotat cineva ºi au dusu totu ceau fost acolo se zicie cã ceva
hortac dã a Bologului din Salonta, cu numele Kálmadi au ºtiut cã unde-s bani
ºi acela i-au dusu ºi sau înbogãþit au avut mai multe sãlaºiuri þiarine de Pãmînt.

Bordaºiu Teodor numit domnulinji spunea cã în anul 1850 în care l-au
prinsu pã Bologu adeca nainte dã acie cu cîteva luni au fost Balog aicie în satu
la Rocsin Georgiu la szabadiºul (Libertin) acolo sau veselit totã nopte Bologu,
spunea domnu Linji scris mai sus cã au fost ºi iel acolo, au bãut ºi elu cu cielalþi
sara la 9 ciasuri au venit acolo on fecior cam de 18 anu cu numele Juhas
Teodor numit dã omeni Ciuproºiu ºi lau rugat pã Bologa sãl primeascã ºi pã iel
sã fie tãlhariu cu ei Bologu lau întrebat cã fii vrednic iel au zisu cã a fi, atuncia
Bologu lau lovit cu palma preste obrazu cum au putut de tare dupã acie au
zisu se se puie în patru brînci atuncie Bologu a luat bîta cia de nadã de mare ºi
lau lovit de 24 de ori, cum au putut mai tare, au putut rãbda cioproºiu ºi asta,
fãrã ca se zicã on cuvent, atuncie Bologa au zisu una mai ai se înplîneºti ieºi
afarã din casã înlauntru sã nu vii pînã nuþiuiu chema eu, atuncie cioproºiu au
ieºit afarã din casã, Bologu ºiau scosu din buzunariu o lãcruþia ceva pucsã
oau deschisu ºi au zisu Alou marºi pîsîpasere atuncie cioproºiu au strigat lãsaþimã
în casã cã nuºtiu cine mã strînjie de grumazi. Atuncia lau lãsat pã cioproºiu în
casa spãriat forte tare, atuncie, iau zisu Bologu tu nu eºti vrednic de noi, omeni
mai spuniau despre Bologu cã nu întrã în el glonþiul de puºcã cã-i legat, Roºiu
Ioan numit Pipoºiu trãeºte ºi amu în vrîstã dã 96 de ani, mau povestitu cã tatãl
lui au fost stãvariu în 25 ani la cai satului, Bologu iau fost preten pentru cã
Bologu cai câte 20 sau 30 la numer carei fura dela armenii din Ardeal ãi
aducia ºii lãsa la pipoºiu la tata în stavã chîteva zile atuncia ãi ducia mai
departe preste Tisa. Zicie cã întro tomna mã jiucam cu alþi prunci la noi acasa,
tata au fost la stavã maica au fost muritã, cam la douã ore dupã miazãzi au
venit Bologu cu trei hortaci ai lui în spatele cailor ºi au adunat dela Almaºi din
gule, on bou de 4 ani care nau fost în jiugu pînã atuncie ºi lau legat cu o fune
fãcutã înpletitã din pãru, dã on rugu, cãtã mine au zîsu sã mãrg sã chem pã
tata acasã dãla stavã mam dusu ºi tata au venit acasã cu mine, atuncie boul
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iera belit ºi o tigaie plinã dã carne ferbea pã vatrã în tindã, au mai venit acolo
Domnu Linjii Bordaº Teodor Sava Gãvrila numit popuþia, Radiciu Ioan numit
Jánosui lui Heregyeu ºi alþi totã noptea au mîncat ºi au bãut vinu Petre cociºiului
au veni cu ciatãra, violena (higyegye) ºi au fãcut mare veseliie dîntrã tãlhari
unu totu afarã au statu lîngã cai, cam la 3 ore dupã miazi noapte sau dusu
acasã omeni, tata au mãrsu la stavã bologu sau desbrãcat au þipat dupã iel
chãmeºe ºi gacile ismene ce atuncie am vãzut spune Bãtrînu, Roºui Ioan carele
ºi amu trãeºte. Dacã au þipat hainele cele albe am vãzut cã pã peptul lui ºi
pãntece ºi pã spate încã ºi pã pulpele piciorelor au fostu înbracat în haine de
bãdic (Plév) sau cum ovut fi dã feru on hortacu alui cu o ceie cu doi craci dã
feru, au luat muterile (csavar) unde au fost prinsã cu ºorofle ºi lior pusã tote pã
masã încã ºi masã au sunat chînd leau pusu pã ia.

Aºie se vede cã iel au avut o cãmeºe fãcutã din metal ºi aºe nau pututu întra
glonþiul de puºcã sau de pistol în corpului sau diminaþia sau sculat au mîncat
carne au bãut vinu sau suit pã cai ºi sau dusu carne cia multã ciau rãmãs o au
dusu preteni lui cu care sau veselit la noi, nouã încã niau rãmas carne destulã.

Nam vrut cã generaþiunile viitoare se nu ºtiie cã cine au fost Balog Teodor,
cel mai vestit tãlhariu pã vremile acelea.”

(Din arhiva lui Alexandru Hoþopan)

Soþii Pãtcaºiu, Micherechi
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