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Cuvînt înainte

Stimaþi Oaspeþi,
Dragi Colegi!

 De la ultimul Simpozion, atît de repede a trecut timpul, ºi iatã
iarãºi ne întîlnim în anul 2001, an care este un prag excepþional ºi
atît de rar, încît seamãnã mai degrabã cu fenomenele astronomice
decît cu cele pãmînteºti. Istoria oamenilor are unitãþi de mãsuri
mult mai mici. Secolul însuºi este o unitate mare pentru nevoile
lor, fie politice, fie culturale. Mileniul este, el, o unitate giganticã,
valabilã doar pentru macroistoricii de tipul lui Toynbee. Pragul
dintre ani, secole ºi milenii nu reprezintã neapãrat o datã impor-
tantã. Se poate chiar cã ea sã nu aibã nici o semnificaþie din
perspectiva urmaºilor noºtri. Nu totdeauna secolele s-au încheiat o
datã cu anii care aveau douã zerouri în coadã, aºa cã un zerou în
plus, de data aceasta, nu e numaidecît dovada unui final, în afarã
de cel calendaristic. Secolul al XVIII-lea s-a încheiat în Franþa în
1789, cu unsprezece ani mai devreme decît cerea calendarul. Dar
cînd s-a terminat el în alte þãri? Secolului al XIX-lea abia primul
rãzboi mondial i-a pus capãt, ºi nu numai într-o parte a Europei, ci
pe întregul continent în acelaºi timp, fiindcã omenirea era mai
aproape decît fusese oricînd înainte de o percepþie globalã a istori-
ei. Lãsînd în urma noastrã anul 2000, poate nu va însemna celor de
dupã noi nimic remarcabil în istorie, în culturã. Nouã totuºi ne
rãmîne satisfacþia simbolicã de a fi printre cei aleºi care au pãrãsit
triplu prag. Putem sã spunem despre foarte multe lucruri din viaþa
ºi activitatea noastrã (cu o mie de ani în urmã) care nu se va mai
auzi decît peste o mie de ani.

Orice început se cere trãit euforic. Aºa a fost trãit, nu prea
demult, peste tot în lume, începutul secolului nou, al XXI-lea
acesta era totodatã începutul unui nou meliniu, sporea euforia
unei omeniri plinã de speranþe cã ziua de mîine va fi mai
bunã…Tragedia americanã din 11 septembrie ne sileºte sã privim
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cu îngrijorare spre ororile pe care le ascund noul secol în care am
intrat cu atîtea speranþe.

Europa – pe lîngã faptul cã reprezintã numele unui întreg
geopolitic ºi cultural mai mult sau ma puþin abstract – a fost din
totdeauna admiratã tocmai pentru diversitatea sa (culturalã, lin-
gvisticã, religioasã, politicã…). Trãim în plinã definire politicã ºi
culturalã a Europei. Asemenea ºi minoritãþile îºi cautã locul ºi
rostul lor în aceste vremuri deloc obiºnuite. Încearcã fiecare naþiu-
ne, naþionalitate sã se menþinã, sã-ºi pãstreze identitatea ºi limba.
Pentru un minoritar limba maternã nu este doar un instrument, ea
îi determinã structura lãuntricã, îl plaseazã într-un spaþiu, este
felul lui propriu de a gîndi ºi a simþi, este casa, tradiþia – limba este
memoria

Vorbim, noi, oare, limba pe care-o vorbeau strãmoºii noºtri?
Trãim, oare, cãlãuzindu-ne dupã valorile respectate de strãmoºii
noºtri? Dupã valorile pentru care au trãit, au luptat, au muncit ºi,
uneori, ºi-au dat viaþa? Sîntem, oare, aºa cum ºi-a dorit stãmoºii
noºtri sã fim? Nu. Nu sîntem deloc aºa. Nu, nu sîntem aºa cum ºi-
au închipuit strãmoºii noºtri cîndva. Însã, chiar ºi aºa, sîntem ce-a
fost mai important pentru ei: sîntem urmaºi. Urmaºi animaþi de-o
conºtiinþã de urmaºi, de respect pentru predecesori, le evocãm cu
mîndrie virtuþile ºi meritele, dorim sã le atenuãm greºelile, scãpã-
rile, pãcatele. Nu putem da uitãrii cele trãite de noi, de apropiaþii,
de semenii noºtri. O societate fãrã rãdãcini în trecut, fãrã o judeca-
tã neîncetat reluatã asupra acelui trecut, este o societate condam-
natã la dispariþie. Nu este de ajuns sã-þi întreþii memoria, sã cu-
noºti trecutul, pentru ca sã poþi zidi pe el prezentul, dar cunoaºte-
rea e necesarã pentru a înþelege, a acþiona în cunoºtinþã de cauzã.

 În cadrul Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria
dominã un spirit cultural ºi intelectual. Activeazã aici oameni care
prin muncã ºi devotament doresc sã contribuie la autocunoaºtere,
autodefinire ºi autorealizare. Colegii mei sînt conºtienþi de faptul,
cultura constituie principalul factor formativ al personalitãþii. Un
artist autentic, un om de ºtiinþã adevãrat, chiar un bun meseriaº
sînt de neînchipuit fãrã culturã, fie ca aceasta corespunde cu ceea
ce, în mod curent, numim cultura generalã, fie cã ar fi vorba de o

culturã de specialitate, privind domeniul sãu de activitate. Califi-
cativul cult pare a se aplica unui om care în tot ceea ce face – ba
chiar ºi în felul în care se comportã – dã dovadã de gust.

Dorim, ca prin cercetãrile noastre sã aducem la ivealã cît mai
multe comori aparþinãtoare trecutului ºi culturii proprii. Vom face
tot posibilul ca acestea sã fie cunoscute de cît mai mulþi cititori.
ªtim bine, cercetãtorul, creatorul nu beneficiazã de un public gata
format care sã-l aprecieze, ci cã trebuie sã-ºi creeze acest public
cititor. Fiecare epocã îºi face propria sa evaluare, plecînd de la
propriile sale criterii ºi interese. Acestea fiind trecãtoare, cernerea
se face în timp. Singur timpul dã certitudine.

Cu aceste gînduri, declar deschise lucrãrile simpozionului.

24 noiembrie 2001
Maria Berényi
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I. Prezentare generalã

Una dintre primele iniþiative ale grupului de experþi în învãþã-
mânt din Consiliul Europei, marcând, din anii ’70 încoace, o etapã
fundamentalã în activitatea Comisiei de Cooperare Culturalã, o
reprezintã alcãtuirea unor descriptive funcþionale pentru toate
limbile europene. Respectând exigenþele didactice, aceste instru-
mente se elaboreazã potrivit competenþelor avute în vedere (înþe-
legere, exprimare oralã, scriere), ºi se concep pentru nivelurile:
utilizare elementarã, utilizare independentã ºi utilizare experimentatã a
unei limbi strãine.

Nivelul considerat cel mai util comunicãrii a fost numit „nivel
prag” ºi corespunde pe scara tradiþionalã a nivelelor (A, B, C –
elementar, intemediar, avansat – fiecare cu câte douã trepte) nive-
lului B1. Nivelul prag are ca þintã stãpânirea nivelului de utilizare
independentã a unei limbi strãine.

Pentru limbile francezã ºi englezã, cele mai experimentate în
domeniul elaborãrii materialelor didactice – beneficiare, deja, a
numeroase instrumente de învãþare ca limbi strãine – materialele
solicitate la nivel european au apãrut încã în anii ’70. La cerinþele
CoE s--au aliniat rând pe rând ºi celelalte limbi europene, aºa
încât, la ora actualã acest tip de prezentare existã pentru majorita-
tea limbilor europene, iar în unele þãri s-a trecut la elaborarea
materialelor necesare altor etape de învãþare, de nivel mai avansat
decât nivelul zis „prag”. Descrierea nivelului prag  existã deja, în
formã tipãritã, pentru urmãtoarele limbi: bascã, catalanã, danezã,
englezã, estonianã, francezã, galezã, galicianã, germanã, italianã,
letonã, lituanianã, maltezã, norvegianã, olandezã, portughezã, rusã,

spaniolã, suedezã; în curând urmeazã sã aparã descriptivele pen-
tru greacã ºi scoþianã, ºi sunt în pregãtire ºi alte limbi (avem
cunoºtinþã despre cehã ºi maghiarã).

În predarea limbilor strãine, opþiunea pentru o astfel de descrie-
re reprezintã reflexul practic al convingerii cã studiul gramaticii, al
lexicului sau structurii frazelor nu sunt scopuri în sine, ci mijloace
pentru realizarea comunicãrii. Cu alte cuvinte „predarea limbilor
a fost transformatã dintr-o învãþare sterilã a structurilor într-un
studiu vital, cu accent pe utilizarea limbii în interacþiunea directã
persoanã–persoanã” (J. van Ek, J.Trim, Treshold 1990, Cambridge
University Prese, p. 1).

Pentru limba românã ne aflãm abia acum în situaþia de a oferi o
descriere funcþionalã care sã serveascã autorilor de manuale ºi de
metode de predare a românei ca limbã strãinã (RLS) ca model
operaþional a ceea ce ar trebui sã reprezinte capacitãþile de expri-
mare ale unei persoane care învaþã limba românã pentru a trãi
independent în viaþa cotidianã. Aceastã sumã de capacitãþi a pri-
mit numele de  nivel prag.

Nivelul prag – ca toate celelalte lucrãri similare elaborate pentru
limbile menþionate mai sus – constã într-un inventar de acte de
vorbire, de cuvinte ºi structuri lexicale ºi de reguli gramaticale necesa-
re unui anumit nivel de competenþã în însuºirea limbii române.
Nivelul „prag” nu este echivalentul nivelului „elementar” din
didactica limbilor strãine, ci presupune stãpânirea unor cunoºtinþe
lingvistice suficient de bune pentru a-i permite celui care ºi le-a
însuºit sã ducã o viaþã independentã, atât în plan personal cât ºi
social în noul mediu lingvistic.

Istoric vorbind, The Threshold Level al lui J.A. van Ek, apãrut în
1971, a servit ca model pentru descrierile lingviste ale tuturor
celorlalte limbi, care au contribuit apoi, la rândul lor, la diversifica-
rea, îmbogãþirea ºi rafinarea descrierii. Aceluiaºi autor îi aparþine
ºi prima definiþie a termenului „nivel prag”. Aºa cum am menþio-
nat deja, în momentul de faþã, marea majoritate a limbilor Europei
dispun de o astfel de descriere, iar demersul nostru a beneficiat de

Victoria Moldovan–Liana Pop–Lucia Uricaru

Descriptivul limbii române.
Nivelul prag
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experienþa importantã, acumulatã în timp a lucrãrilor urmãtoare:
Daniel Coste ºi echipa, Un Niveau-Seuil, Hatier, 1976; J. A. van Ek ºi
J. L. M. Trim, Threshold 1990, Cambridge University Press; Nora
Galli de’Paratesi, Livello soglia, Edizioni del Consiglio d’Europa,
1994; J. M. Casteleiro, A. Meira, J. Pascoal, Nivel limiar (Para o
ensino / Aprendizagem do Portugues como lingua segunda /
lingua estrageira), Strasbourg, 1988. La data angajãrii lucrãrii pen-
tru limba românã, am profitat de sprijinul ºi experienþa d-lui John
L. M. Trim, consilier pentru Proiectul Limbi Moderne al Consiliu-
lui Europei.

Având în vedere cã limba românã nu are o mare tradiþie ca
limbã strãinã, în realizarea lucrãrii un rol important l-a avut expe-
rienþa personalã a fiecãrui autor atât în domeniul predãrii românei
ca limbã strãinã, cât ºi în domeniul producerii de materiale didac-
tice necesare acesteia (manuale, gramatici).  În ce priveºte publi-
cul, am avut în vedere urmãtoarele categorii:

– un public adult, dar tânãr, care se pregãteºte sã facã studii
universitare în România sau sã-ºi însuºeascã sau perfecþioneze în
mod rapid limba românã ca limbã strãinã (ne gândim, de exemplu,
la alogenii din Republica Moldova);

– un public românesc care învaþã româna ca a doua limbã –
naþionalitãþile minoritare din România, românii din afara graniþe-
lor;

– alte tipuri de beneficiari (turiºti, oameni de afaceri).
 În aceastã situaþie, „pragul” propus este unul maximal pentru a

satisface cerinþele acestor diverse categorii de public, iar autorilor
de manuale le revine sarcina de a opera selecþii diferenþiate din
inventarele oferite. De altfel, acest gen de lucrare trebuie conceput
destul de flexibil pentru a corespunde mai multor obiective, iar
alegerea conþinuturilor cade în sarcina utilizatorului, care trebuie
sã fie în stare sã le adapteze cu maximã acurateþe nevoilor didacti-
ce concrete.

Comparativ cu lucrãrile care au servit drept ghid în elaborare, se
impune sã facem unele observaþii. În primul rând este de remarcat

cã – deºi existã o „schemã” de urmat – fiecare lucrare are persona-
litatea ei proprie, dictatã pe de o parte de specificul limbilor, iar pe
de alta de orientarea lingvisticã a autorilor, de momentul elaborã-
rii ºi de publicul vizat. În acest sens, Nivelul prag se apropie mai
mult de modelul portughez, dar am þinut seama ºi de unele suges-
tii oferite de modelul englez ºi de cel francez. Dacã în capitolele
dedicate actelor de vorbire, noþiunilor specifice ºi celor generale mode-
lul a fost preluat mai fidel – având în vedere cã problematica e
comunã tuturor limbilor, în ghidul gramatical ne-am permis o pre-
zentare mai detaliatã, pentru a pune la îndemâna utilizatorilor
suficiente informaþii – care contureazã specificul limbii române  ºi
care ar putea suplini absenþa unei gramatici a limbii române ca
limbã strãinã.

Lucrarea, în ansamblul ei, trebuie înþeleasã ºi privitã în primul
rând ca un instrument metodologic necesar învãþãrii / predãrii
limbii române ca limbã strãinã ºi destinat utilizatorilor (organiza-
tori de cursuri, autori de manuale ºi materiale didactice auxiliare);
pornind de la aceastã descriere, utilizatorii îºi vor construi obiecti-
vele ºi conþinuturile de învãþare în funcþie de nevoile proprii ºi de
publicul þintã. Descrierea vizeazã atingerea unor obiective didacti-
ce þinând seama de conceperea comunicãrii ca o acþiune interacti-
vã. Scopul propus, acela al dezvoltãrii abilitãþii comunicative, are
în vedere atât  interacþiunea oralã, cât ºi comunicarea scrisã.

Din punctul de vedere al structurãrii materialului, în afara capi-
tolelor introductive, lucrarea conþine douã secþiuni: prima secþiu-
ne abordeazã într-o manierã concentratã probleme legate de di-
dactica limbilor strãine, respectiv definirea publicului, a domeniile
sociale de comunicare, a situaþiile de comunicare / a deprinderilor
comunicative, a tipurilor de texte ºi a temelor abordate precum ºi a
strategiilor de învãþare; cea de-a doua secþiune grupeazã capitolele
care propun categoriile susceptibile de a face parte din „nivelul
prag”, respectiv un inventar al actelor de vorbire, al noþiunilor specifi-
ce, al noþiunilor generale, precum ºi o descriere a gramaticii din
perspectiva predãrii ca limbã strãinã; la acestea se adaugã un
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capitol de indice alfabetic. Considerãm cã lucrarea, o premierã pen-
tru limba românã, nu poate fi consideratã un produs definitiv, ci o
propunere, din nenumãratele posibile, care se cere continuatã ºi
perfecþionatã, autorii declarâdu-se, dintru început, receptivi la even-
tualele observaþii de îmbunãtãþire a documentului prezentat.

II. Prezentarea conþinutului capitolelor

1. Actele de vorbire (v. anexa 1)
Actele de vorbire ºi subactele corespunzãtoare (în numãr de 225)

au fost grupate în 6 subcapitole, constituite pe baza funcþiilor
comunicative comune, dupã cum urmeazã:

– Convenþiile sociale – grupeazã actele de vorbire prin care se
stabilesc relaþiile între interlocutori conform unor reguli deja
“ritualizate”.

– Informaþiile – conþin actele de vorbire prin care se obþin
informaþii despre fapte ºi

modalitãþile de acþiune.
– Atitudinile ºi sentimentele – se referã la acele acte de vorbire

care exprimã emoþii
momentane sau durabile.
– Regulile de acþiune – prezintã acte de vorbire care au funcþia

de a orienta ºi realiza acþiunile.
– Organizarea discursului – conþine actele de vorbire care ser-

vesc la organizarea discursului individual.
– Strategiile reparatorii – grupeazã actele prin care se perfecþio-

neazã înþelegerea dintre interlocutori.
De obicei am subliniat registrul în care se realizeazã respectivul

act (+/– formal), pentru a-i atenþiona pe utilizatorii documentului
(autori de manuale sau profesori) cã trebuie sã furnizeze elevilor
informaþii despre interdependenþa dintre realizarea lingvisticã a
actului ºi diferiþi factori ai contextului situaþional.

În unele cazuri, prin (fam.) s-a indicat caracterul familiar al unei
realizãri lingvistice.

2. Noþiunile generale (v. anexa 2)
Sub noþiuni generale se grupeazã informaþii general folosite în

comunicare ºi indiferent de limbã, cum sunt de exemplu: referinþã,
existenþã, spaþiu, timp, cantitate, calitate, relaþii etc.; cel care învaþã o
limbã strãinã trebuie sã fie capabil a le înþelege ºi exprima în
diverse situaþii de comunicare ºi pentru cele mai diferite teme. La
baza organizãrii listei de noþiuni generale se aflã criteriul logico-
semanic. Consultarea acestei liste de cãtre un utilizator se poate
face în relaþie directã cu inventarul gramatical corespunzãtor, sem-
nalat prin trimiteri de tipul v. G … Pentru situaþiile în care noþiuni-
le generale au legãturã cu anumite acte de vorbire, se fac trimiteri
exprese la acele acte prin notaþia v. AV … De asemenea, când e
cazul, trimiterile se fac ºi la noþiunile specifice/generale  prin v.
NS …, respectiv v. NG.

Capitolul destinat noþiunilor generale pentru limba românã
conþine 7 secþiuni privitoare la referenþi ºi substitutele lor, calitãþile
sau cantitatea lor, modul de existenþã în timp ºi spaþiu etc. în care
materialul selectat, prin excelenþã lexical, e prezentat la un nivel de
accesibilitate ºi utilitate care sã îngãduie publicului vizat sã atingã
nivelul de cunoaºtere numit prag.

Concret, acestea sunt prezentate, în ordinea urmãtoare:
– Entitãþi (referenþi ºi substitutele lor)
– Existenþã
– Spaþiu
– Timp
– Cantitate
– Calitate
– Relaþii

3. Noþiuni specifice (v. anexa 3)
Pentru noþiunile specifice am luat în considerare cu precãdere

publicul vizat pentru limba românã: adulþii / adolescenþii din
categoriile menþionate în prezentarea generalã; capitolul acesta
vizeazã sferele de interes comune tuturor acestor categorii, fãrã a
se ocupa de limbaje profesionale specifice. Nivelul prag trebuie sã
acopere domenii ale vieþii cotidiene cum sunt modul de prezenta-
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re (nume, adresã º.a.),  situaþia familialã, naþionalitatea, situaþia
profesionalã, religia, gusturile, caracteristicile fizice, servicii publi-
ce, maºina, cumpãrãturile, cazarea ºi alimentaþia, probleme medi-
cale ºi de igienã, transportul etc.

Lista propriu-zisã a acestui al doilea inventar lexical nu este una
fermã, ci mai curând flexibilã, ea poate fi oricând redusã sau
mãritã în funcþie de interesele fiecãrui grup, de circumstanþele
învãþãrii/predãrii, de variantele regionale etc. În principiu, capito-
lul dedicat noþiunilor specifice e format din douã tipuri de liste:

– lista desemnãrii noþiunilor (în stânga);
– lista  realizãrii lingvistice a noþiunilor (în dreapta).
Pentru fiecare noþiune din stânga se indicã în dreapta realizãrile

lingvistice considerate necesare pentru nivelul „prag”, chiar dacã,
deseori, desemnarea este identicã cu una dintre realizãri. ªi aici,
când se impun, se fac trimiteri la celelalte capitole ale lucrãrii. (AV,
NG, NS, G)

In descrirea prezentã lista noþiunilor specifice conþine 15 teme,
dupã cum urmeazã:

– Identificarea ºi caracterizarea persoanei
– Educaþie
– Limba strãinã
– Mediul geografic, faunã, florã, climat, timp
– Casa ºi cãminul
– Cazare ºi hranã (hotel, restaurant)
– Muncã ºi profesie
– Servicii
– Cumpãrãturi
– Igienã ºi sãnãtate
– Cãlãtorii, deplasãri, transport
– Percepþiile
– Viaþa privatã ºi timpul liber
– Relaþiile sociale
– Actualitatea

4. Gramatica (v. anexa 4)
Prezentarea gramaticii, aºa cum o propunem aici, este mai am-

plã decât pentru alte limbi. Am optat pentru aceastã soluþie întru-
cât „spre deosebire de limbi cu circulaþie mai mare, care au benefi-
ciat de descrieri numeroase cu mult timp înainte de elaborarea
Nivelului Prag (prin manuale ori gramatici cu tradiþie îndelunga-
tã) “ pentru limba românã o descriere sistematicã pentru uzul
strãinilor este încã o cerinþã elementarã: atât autorii de manuale,
cât ºi profesorii care predau româna strãinilor, în condiþii instituþi-
onale sau nu, în România sau în afara României, reclamã o prezen-
tare detaliatã nu numai a aspectelor comunicaþionale, dar ºi a
problemelor gramaticale, încã insuficient sistematizate pentru di-
dactica românei ca limbã strãinã (RLS).

Pentru competenþa de „producere” a mesajelor, gradul de difi-
cultate pe care l-am ales depãºeºte întrucâtva „nivelul prag” pro-
priu-zis, dar pentru „înþelegerea” mesajelor de cãtre strãini, nive-
lul competenþelor aºteptate este corespunzãtor. Un utilizator al
românei situat pe „nivelul prag” (B1) este, în termeni tradiþionali,
un vorbitor mediu, cu o relativã independenþã în comunicare
(între „intermediar I” ºi „intermediar II”): el va putea înþelege
majoritatea mesajelor cu care intrã în contact în viaþa de zi cu zi,
chiar dacã nu va fi deocamdatã capabil sã producã mesaje foarte
nuanþate din punct de vedere subiectiv.

5. Indice (v. anexa 5)
În Indice sunt înregistrate alfabetic unitãþile lexicale din capito-

lele Acte de vorbire, Noþiuni generale, Noþiuni specifice. Pentru o
unitate lexicalã trimiterea poate fi unicã (ex. igienã NS 10.3) sau
multiplã (ex. zi AV 1.1.1. Salutul, NG 4.2. Diviziuni ale timpului /
a merge NG 3.3.1.Miºcarea, 3.3.4. Trecerea). Trimiterea multiplã
indicã faptul cã unitatea lexicalã este consideratã exponent ling-
vistic necesar sau relevant în diverse realizãri funcþionale (AV) sau
noþionale (NG, NS).
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1. CONVENÞII SOCIALE
1.1. Formule introductive
1.1.1. salutul
1.1.1.1. salutul la întâlnire
1.1.1.2. rãspunsul la salutul la întâlnire
1.1.1.3. salutul la despãrþire
1.1.2. transmiterea de salutãri
1.1.3. formule de adresare
1.1.3.1. adresare directã
1.1.3.2. la telefon
1.1.3.2.1. adresare iniþialã
1.1.3.2.2. adresare finalã
1.1.3.3. în corespondenþã
1.1.3.3.1. adresare iniþialã
1.1.3.3.2. adresare finalã
1.1.4. expresii fixe
1.1.4.1. expresii introductive
1.1.4.2. expresii de pãstrare a contactu-

lui (pentru situaþii diferite)
1.1.4.3. expresii finale

1.2. Prezentarea

1.2.1. prezentarea cuiva
1.2.1.1. rãspunsuri  la prezentare
1.2.2. autoprezentarea

1.3. Reguli de miºcare a corpului

1.3.1. cererea permisiunii
1.3.2. acordarea permisiunii
1.3.3. refuzarea permisiunii

1.4. Mulþumiri

1.4.1. a mulþumi
1.4.2. rãspunsul la mulþumiri

1.5. Scuze
1.5.1. a cere scuze
1.5.2. a accepta scuzele  cuiva
1.5.3. refuza scuzele cuiva

1.6. Urãri

1.6.1. a ura, a dori

Anexa 1

ACTE DE VORBIRE – CUPRINS
1.7. Condoleanþe

1.7.1 a condola
1.7.2. a rãspunde la condoleanþe

1.8. Felicitãri

1.8.1. a felicita
1.8.2. a rãspunde la felicitãri



19Simpozion18 Simpozion

1.1.3. FORMULE DE ADRESARE

1.1.3.1. ADRESARE
DIRECTÃ (+ formal)

Vocativ / + titlul / + numele
Domnule, …
Doamnã, …
Domniºoarã, …
Domnule preºedinte, …
Doamnelor, domniºoarelor ºi domnilor, …
Stimatã doamnã, ....

Stimate doamne, …
Stimate domn, …
Stimaþi domni,…

(– formal)
Dragã, … (fam. pt. m. f.sg.)
Bunicule, … (forma de V.)
Bunico, ….
Bãiete, …
Ioane, ….
Maria, …
v. G  3.1.3. DECLINAREA

1.1.3.2. LA TELEFON

1.1.3.2.1. ADRESARE
INIÞIALÃ

Alo?
Alo, casa Popescu?
Alo, 134813
Alo, aici Dorina. Cu George, vã rog.
Alo, aº dori / aº vrea / sã vorbesc cu…

1.1.3.2.2. ADRESARE
FINALÃ

Mulþumesc, la revedere.
Scuzaþi.
Îmi pare rãu.

1.1.3.3. ÎN CORESPONDENÞÃ
1.1.3.3.1. ADRESARE

INIÞIALÃ
(+ formal)

Stimate domnule (profesor)/Stimate domnule (Ionescu)
Stimatã doamnã (doctor)/Stimatã doamnã (Ionescu)
Stimate colege ºi stimaþi colegi
Dragã /dragul meu /frate; Dan etc.
Dragã /draga mea /sorã; Dana etc.
Dragi /dragii mei /fraþi
Dragi / dragile mele / surori
Dragã domnule/doamnã (Ionescu)
(+ intim)
Scumpul / iubitul meu domn / prieten / tatã / fiu
Scumpa / iubita mea doamnã /prietenã / mamã /fiicã
Scumpii / iubiþii mei copii / pãrinþi / prieteni
Scumpele/ iubitele mele doamne / prietene / surori
v. G 3.3. ADJECTIVUL, Obs.4

1.1.3.3.2. ADRESARE
FINALÃ(+ formal)

Vã rog sã primiþi salutãrile noastre cordiale
Primiþi, vã rog, cele mai respectuoase salutãri
Cu (mult / deosebit) respect
Cu tot respectul
Cu toatã stima
Cu multã consideraþie
Cu toatã consideraþia
Cu cele mai bune gânduri / sentimente / amintiri
Cu multã / sincerã / prietenie
(- formal)
Cu (mult) drag
Cu tot dragul
Cu toatã dragostea
Te / vã îmbrãþiºez cu drag / dragoste
Te / vã sãrut; te / vã pup; te / vã iubesc

1.1.4. EXPRESII FIXE

1.1.4.1. EXPRESII
INTRODUCTIVE (pentru situaþii diferite)

(+ formal)
Ce mai faceþi?
De unde sunteþi?
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Anexa 2

NOÞIUNI GENERALE – CUPRINS
1. ENTITÃÞI

1.1. Pronume personale
1.2. Pronumele (personale) de întãrire
1.3. Adjective ºi pronume posesive
1.4. Adjective ºi pronume demonstrative
1.5. Adjective ºi pronume relativ-interogative
1.6. Adjective ºi pronume nehotãrâte
1.7. Adjective ºi pronume negative
1.8. Articolul hotãrât (enclitic)
1.9. Articolul genitival – posesiv (proclitic)
1.10. Articolul adjectival – demonstrativ (proclitic)
1.11. Articolul nehotãrât (proclitic)
1.12. Pro-verbe
1.13. Pro-fraze
1.14. Substitute lexicale

2. EXISTENÞA

2.1. Existenþa/nonexistenþa
2.2. Prezenþa/absenþa
2.3. Disponibilitatea/nondisponibilitatea.

2.4. Ocurenþa/circumstanþa

3. SPAÞIUL

3.1. Localizarea

3.1.1. localizarea „absolutã” în spaþiu
3.1.2. localizarea „relativã” în spaþiu

3.2. Distanþa

3.3. Deplasarea în spaþiu

3.3.1. miºcarea
3.3.1.1. miºcarea cu o persoanã sau cu un obiect
3.3.2. direcþia, destinaþia
3.3.3. originea
3.3.4. trecerea
3.3.5. viteza
3.3.6. absenþa miºcãrii

3.4. Cuantificarea spaþiului

3.4.1. mãrimea, dimensiunea
3.4.2. unitãþile de mãsurã ale lungimii
3.4.3. unitãþile de mãsurã ale suprafeþei
3.4.4. greutatea
3.4.4.1. unitãþile de mãsurã ale greutãþii
3.4.5. capacitatea ºi volumul
3.4.5.1. unitãþile de mãsurã ale capacitãþii ºi ale volumului
3.4.6. temperatura

3. SPAÞIUL

3.1. LOCALIZAREA
3.1.1. LOCALIZAREA „ABSOLUTÃ”

ÎN SPAÞIU
a fi
Bucureºtiul e în sud.
a se afla
Braºovul se aflã în centrul þãrii.
unde?
undeva
altundeva
oriunde
niciunde = nicãieri
peste tot
înãuntru ≠ afarã
la / în nord
la / în sud
la / în est
la / în vest
în
Nava spaþialã a fost lanstã în cosmos.
pe
Numai pe pãmânt trãiesc oameni.
v. G 3.7.0. ADVERBUL. CLASIFICARE
v. G 3.8.0. PREPOZIÞIA. CLASIFICARE
v. G 4.3. LOCUL

3.1.2. LOCALIZARE „RELATIVÃ”
ÎN SPAÞIU

prepoziþii + GN-A.
în

| în România
Acum suntem| în avion.

| în Bucureºti.
| în casa noastrã.
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la
Acum prietenii mei se aflã la Bucureºti.
Studenþii sunt la universitate.
din
El este din Franþa, iar ea din America
pe
Farfuriile sunt pe masã.
sub
Câinele e sub masã.
aproape de
departe de
vizavi de
lângã

| aproape de |
Noi locuim | departe de | tine.

| lângã |
| vizavi de |

înainte de
dupã = dincolo de
Eu cobor înainte de Bucureºti, iar el dupã Bucureºti.
acolo ≠ aici
la sud |
la nord  | de
la est |
la vest |
Dunãrea curge la sud de Bucureºti.
prepoziþii | + GN-G.
în faþa
în dreapta
în spatele
în dreptul
în centrul
de-a lungul
deasupra
înãuntrul
în afara
la / în sudul, nordul, estul, vestul
România se aflã în estul Europei.
v. G  3.7.0. ADVERBUL. CLASIFICARE
v. G 3.8.0. PREPOZIÞIA. CLASIFICARE
v. G 4.3. LOCUL

3.2. DISTANÞA
distanþã
– La ce distanþã este Constanþa?
– Constanþa e la 200 km de Bucureºti.

la + distanþa de + unitatea de mãsurã pentru distanþã
Ne aflãm la distanþa de 250 de kilometri de Bucureºti.
la + câþi + unitatea de mãsurã pentru distanþã
La câþi km suntem de Bucureºti?
câþi + unitatea de mãsurã pentru distanþã + a avea
– Câþi km mai avem pânã la mare?
– Mai avem 10 km.

Anexa 3

NOÞIUNI SPECIFICE – CUPRINS

1. IDENTIFICAREA ªI CARACTERIZAREA PERSOANEI

1.1. Numele
1.2 Adresa
1.3. Telefonul
1.4. Data ºi locul naºterii
1.5. Vârsta
1.6. Sexul
1.7. Situaþia familialã
1.8. Naþionalitatea
1.9. Originea
1.10. Studiile
1.11. Limbi strãine
1.12. Activitatea profesionalã
1.13. Informaþii despre muncã
1.14. Membrii familiei
1.15. Religia
1.16. Gusturi, preferinþe
1.17. Caracter, temperament
1.18. Caracteristici fizice

2. EDUCAÞIE

2.1. Studii
2.2. Titluri ale actelor de studii
2.3. Materii

2.4. Examene
2.5. Servicii în educaþie
2.6. Clase, sãli,aule

3. LIMBA STRÃINÃ

3.1. Vocabularul folosit în clasã
3.2. Metode de învãþare/predare a unei limbi strãine
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3.3. Înþelegerea unei limbi strãine
3.4. Folosirea limbii, nivelul de cunoaºtere a unei limbi
3.5. Domeniile limbii
3.6. Calificative pentru o limbã strãinã

4. MEDIU GEOGRAFIC, FAUNÃ, FLORÃ, CLIMAT, TIMP
4.1. Regiune, peisaj,oraº, cartier
4.2. Calificative privind mediul, cartierele
4.3. Flora ºi fauna
4.4. Climã, vreme (meteo)
4.5. Anotimpurile, lunile anului, sãrbãtori

1. IDENTIFICAREA ªI CARACTERIZAREA PERSOANEI

1.1. NUMELE nume
– Numele dv.?
– Radu Popescu.
nume (de familie)
– Care e numele dv. de familie., vã rog?
– Numele meu (de familie) e Popescu.
prenume (nume de botez)
– Care e prenumele dv.?
– Prenumele meu e Radu.
identitate
buletin / carte de identitate
a se numi, a-l chema
Cum vã numiþi? = Cum vã cheamã?
Mã cheamã/numesc Radu Popescu.

ACTE / DOCUMENTE DE
IDENTITATE / IDENTIFICARE

act
document (buletin de identitate, paºaport, carnet de student,
certificat de naºtere/cãsãtorie/deces, legitimaþie de serviciu/
bibliotecã, permis de conducere etc.)

A SEMNA a semna
Vã rog sã semnaþi aici!

SEMNÃTURÃ semnãturã
Semnãtura dv.,  vã rog!

PREZENTAREA/Domnul/doamna/domniºoara + titlul + numele.
MODUL Domnul inginer Eugen Pop.
DE ADRESARE Domnule/ Doamnã/ Domniºoarã | titlul

| numele
Domnule doctor!
Domniºoarã Popescu!
v. AV 1.1.2.1. ADRESAREA DIRECTÃ

v. AV 1.1.4. PREZENTAREA
v. G 3.4.1. PRONUMELE PERSONAL

LITERE (pentru a pronunþa numele literã de literã)
Cum se pronunþã?
Pronunþaþi pe litere, vã rog!
literã
Care e prima literã, e sau i?
– Cum se scrie?
– Cu litere mari/ Cu MAJUSCULE?
– Nu, cu litere mici/ Cu minuscule.
v. AV 6.7. A CERE REPETAREA PE LITERE
v. AV 6.8. A PRONUNÞA PE LITERE/ A DICTA
v. AV. 6.10. A PRECIZA PRONUNÞAREA/ SCRIEREA

1.2. ADRESA adresa
Care e adresa dv./ta (de acasã/ de la serviciu, de e-mail)?

A LOCUI a locui
Unde locuiþi/locuieºti?
stradã (str.)
bulevard (bd-ul)
alee
uliþã (pop.)
– Pe ce stradã/bulevard, alee locuiþi/locuieºti?
– Pe strada Horea.
piaþã (p-þa)
– În ce piaþã locuiþi/locuieºti?
– În Piaþa Mihai Viteazul.
numãr
– La ce numãr?
– La numãrul 1.
apartament
– La ce apartament?
– La apartamentul 16.
oraº
– În ce oraº locuiþi/locuieºti?/Din ce oraº sunteþi/eºti?
– Locuiesc în oraºul Cluj./Sunt din oraºul Cluj.
sat
Locuiesc într-un sat.
comunã
În ce comunã e satul dv./tãu?
judeþ
(În) Ce judeþ?
– În ce judeþ e oraºul Turda?
– În (judeþul) Cluj.
cod poºtal
Ce cod poºtal aveþi/ai?
þarã
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– Din ce þarã sunteþi/eºti? Din România? – Nu, din Franþa.
nume de þãri

1.3. TELEFONUL telefon (tel.)
a telefona
numãr de telefon
– Aveþi telefon (acasã/ la serviciu/ mobil)?
– Da, 134813.
(numãr) interior
Ce interior aveþi/ai?
prefix

Anexa 4

GRAMATICA
(fragment de CUPRINS)

3.6. Verbul

3.6.0. Diateza activã. Generalitãþi. Tipuri de verbe
3.6.0.1. în funcþie de argumentul Subiect
3.6.0.2. în funcþie de acceptarea / nonacceptarea unui complement
3.6.0.2.1. cu complement direct
3.6.0.2.2. cu alte tipuri de complemente
3.6.0.3. verbele copulative
3.6.0.4. verbele semiauxiliare de modalitate ºi aspect
3.6.0.4.1. folosire
3.6.0.5. verbele auxiliare
3.6.1. Diateza activã
3.6.1.1. moduri nepersonale
3.6.1.1.1. infinitivul
3.6.1.1.2. participiul
3.6.1.1.3. supinul
3.6.1.1.4. gerunziul
3.6.1.2. moduri personale
3.6.1.2.1. indicativul
3.6.1.2.1.1. prezent
3.6.1.2.1.2. perfect compus
3.6.1.2.1.3. imperfect
3.6.1.2.1.4. perfect simplu
3.6.1.2.1.5. mai mult ca perfectul
3.6.1.2.1.6. viitor
3.6.1.2.2. conjunctivul
3.6.1.2.2.1. prezent
3.6.1.2.2.2. perfect
3.6.1.2.3. condiþional-optativul

3.6.1.2.3.1. prezent
3.6.1.2.3.2. perfect
3.6.1.2.4. prezumtivul
3.6.1.2.4.1. prezent
3.6.1.2.4.2. perfect
3.6.1.2.5. imperativul
3.6.1.3. verbe pronominale unipersonale ºi impersonale
3.6.1.3.1. cu dativ (a-i plãcea)
3.6.1.3.2. cu acuzativ (a-l durea)
3.6.2. diateza reflexivã
3.6.2.1. verba pronominale reflexive
3.6.2.1.1. cu dativ (a-ºi aminti)
3.6.2.1.2. cu acuzativ (a se spãla)
3.6.2.1.3. cu dativ ºi acuzativ (a i se întâmpla)
3.6.3. diateza pasivã

4. SINTAXA

4.0. Generalitãþi

4.1. Enumerarea
4.1.1. la nivelul sintagmei (în propoziþie)
4.1.2. în frazã
4.1.3. la nivelul discursului, între fraze

4.2. Excepþia
4.2.1. la nivel lexical
4.2.2. la nivelul sintagmei (în propoziþie)
4.3. Locul
4.3.1. la nivelul sintagmei verbale sau nominale (în propoziþie)
4.3.2. în frazã
4.3.3. în discurs
4.4. Timpul
4.4.1. Anterioritatea ºi posterioritatea
4.4.1.1. la nivel lexical (verbe, adjective)
4.4.1.2. la nivelul sintagmei, în propoziþie
4.4.1.3. În frazã
4.4.1.4. În discurs

3.6. VERBUL

3.6.0. DIATEZA ACTIVÃ. GENERALITÃÞI: TIPURI DE VERBE

Clase sintactice în funcþie de argumentele predicatului:
Argumentul: Subiect v. G 3.6.0.1
Argumentul: Complemente v. G 3.6.0.2
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3.6.0.1 Clase de verbe în funcþie de argumentul Subiect:
– personale: se combinã (acceptã) subiect la orice persoanã a mânca, a scrie,
a vorbi etc.
– impersonale: nu pot avea subiect

verbe care denumesc fenomene meteorologice: plouã, ninge, tunã,  se
întunecã etc.
expresii impers. cu pron.pers. D: a-i pãsa; a-i pãrea bine / rãu numite ºi
„verbe pronominale impersonale”:

 îmi, îþi, îi, ne, vã, le | pasã  de…
| pare  bine / rãu  (de / cã…)

verbe folosite impersonal (reflexiv impersonal)
se ajunge: Se ajunge greu acolo.
se pleacã: Se pleacã la ora 7.

– unipersonale: acceptã numai subiect exprimat prin substantiv, pron. pers. 3
sau prop. subiectivã

verbe cu subiect [ – uman]
a lãtra, a înverzi, a izvorî
a costa
a consta, a rezulta
alte verbe ºi expresii verbale, cu pron. pers. în dativ sau acuzativ

(numite ºi „verbe pronominale unipersonale”)
cu pron. pers. dativ:

a-i plãcea, a-i sta | bine / rãu, a-i conveni, a-i ajunge, a (-i) trebui, a (i) se întâmpla etc.
îmi, îþi, îi | place / stã bine / rãu culoarea (sg.)
ne, vã, le | plac / stau bine / rãu culorile  (pl.)

| trebuie adresa / adresele (sg.pl.)
Îmi place sã ascult muzicã.

v. G  3.6.1.3.1. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE
ªI IMPERSONALE CU DATIV

cu pron. pers. acuzativ:
a-l chema, a-l durea, a-l interesa etc.
mã, te, îl,o | cheamã Dan / Ioana | Baciu
ne, vã, îi, le |doare capul (sg.)

| dor  ochii (pl.)
|intereseazã tema / temele (sg. + pl.)

Mã doare sã te vãd supãrat.
Mã intereseazã sã ºtiu cât mai mult.
v. G 3.6.1.3.1. VERBE PRONOMINALE UNIPERSONALE ªI

IMPERSONALE CU ACUZATIV

4.4. TIMPUL
4.4.1. Anterioritatea ºi posterioritatea
4.4.1.1. La nivel lexical (verbe, adjective)

a preceda  + GN-A.
O liniºte mare precedã, de obicei, furtuna.
precedent În capitolul precedent, toate acestea au fost explicate.

anterior În capitolul anterior toate acestea au fost explicate.
trecut În anul trecut, n-am fãcut concediu.
urmãtor Capitolul urmãtor trateazã alt aspect.
viitor Sãptãmâna viitoare plecãm în munþi.
posterior/ ulterior (+ GN-D.)

Înþelegerea s-a încheiat ulterior (tratativelor).
astã-varã, astã-iarnã, astã-toamnã… = vara trecutã, iarna trecutã…

Astã-varã am fost la mare.
astã-searã = în seara aceasta, desearã.

Astã-searã n-am nici un program.
4.4.1.2. La nivelul sintagmei, în propoziþie

dupã +  GN-A. + vb.
Dupã examene, avem vacanþã.

peste… ore/zile/luni…+ vb.
Avem examen peste cinci zile.

la varã/iarnã/anul... + vb.
La varã mergem la mare.

vb.1 + + înainte de  + GN-A.
Învãþ înainte de examen. Înainte de examen, învãþ.

înainte de + vb. Inf.
Învãþ înainte de a da examen. Înainte de a da examen, învãþ.

înaintea + GN-G.
Învãþ înaintea examenului. Înaintea examenului învãþ.

vb. + acum...ore/zile/luni
Am venit în România acum 3 luni. (moment)

vb. + cu...zile/luni/ani înainte
Am venit în România cu trei luni înainte. (moment)

vb. + de...zile/luni/ani...
Sunt în România de trei luni. (duratã)

4.4.1.3. În frazã
dupã ce / imediat ce + vb.1 + vb.2

Dupã ce dãm examenele, primim vacanþã.
Imediat ce dãm examenele, primim vacanþã.

o datã + vb.1 (Part.acordat) + vb.2
O datã examenele terminate, luãm vacanþã.

vb.1 + înainte sã + vb.2
Trebuie sã învãþãm înainte sã dãm examenele.

4.4.1.4. În discurs
(mai) întâi / prima datã + vb.1, +   dupã aceea / apoi / pe urmã / dupã asta
+ vb.2, + la sfârºit / la urmã / în final + vb.3

Întâi dãm examenele ºi dupã aceea primim vacanþa.
Mai întâi citim , apoi  repetãm ºi la sfârºit recitãm poezia.
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A
abandona  NS 15.2.
abdomen  NS 10.1.
absent  NG 2.2. NS 2.6.
absenta  NS 2.6.
absolvent  NS 1.10. NS 2.1.
absolvi NS 1.10. NS 2.1
ac  NS 10.6.
acasã  NS 5.1.
accceleraþie  NS 8.7.
accelera  NG 3.3.5.
accent  AV 6.8. NS 3.1.
accentua  AV 5.16.
accepta  AV 4.9.1. AV 4.20.2. NG 6.3.4.
acces  NS 11.4.
accesibil  NS 9.1.
accident  NS 8.5.
accidenta  NS 8.5. NS 8.7.
acel(adj. dem.)  NG 1.4.
acela(pron./ adj. dem.)  NG 1.4.
acelaºi  NG 1.4.
acest(adj. dem.)  NG 1.4.
acesta(pron./adj. dem.)  NG 1.4.
acid  NS 10.6.
acoladã  AV 6.8.
acolo  NG 3.1.2.
acoperiº  NS 5.2.
acord  AV 2.1.25. NS 15.1.
acru  NG 6.1.10.
act  NS 13.5. NS 1.1.
activ  NS 1.17.
activa  NS 14.5.
activitate  NS 14.5.
actor  NS 13.5. NS 7.7.
actriþã  NS 13.5.
actualitãþi  NS 13.4.
acum  NG 4.3.
adânc  NS 3.4.1.
adâncime  NG 3.4.1.
adevãrat  AV 2.1.7.  AV 2.2.2.  NG 6.3.7.
adeverinþã  NS 11.7.
adicã  AV 5.12.
adjectiv  NS 3.1.

Anexa 5

INDICE
administrator  NS 7.3.
administraþie  NS 15.1.
admira  AV 3.2.1.8.
admiraþie  AV 3.2.1.8.
admis  NG 6.3.9. NS 2.4.
admite  NG 6.3.4.
admitere  NS 2.4.
adolescent  NS 1.5.
adormi  NS 10.2.
adresã  NS  1.1.
aduce  NG 3.3.1.1. NS 6.3.
adult  NS 1.5.
aduna  NS 2.6.
adverb  NS 3.1.
aeroport  NS 11.4.
afarã  NG  3.1.1.
afiliat  NS 7.3.
afine  NS 6.4.
afirma  AV 5.19.
afla  AV 2.1.10. NS 5.8.
afla(se)  NG 3.1.1.
Africa  NS 15.3.
african  NS 15.3.
afuma  NS 9.6.
afumat  NS 9.2.
agenþie  NS 11.3.
agita  NS 12.2.
agitat  NS 13.10.
agricol  NS 15.2.
agricultor  NS 7.7.
agriculturã  NS 1.12. NS 15.2.
aici  NG 3.1.2.
ajunge  NG 3.3.1.  NG 6.3.15. NS 11.1.
ajuta  AV 3.2.1.18.  AV 4.8.1.
ajutor  AV 4.8.1. NS  7.5.
al(art. gen. pos.)  NG 1.9.
alaltãieri  NG 4.3.
alb  NG 6.1.3.  NS 1.18.
albastru NG 6.1.3.  NS 1.18.
albi  NG 6.1.3.
albinã  NS 4.3.
alcool  NS 10.6. NS 11.6.
alee NS 1.2.

alege  AV 3.2.1.11.  NS 15.3.
alerga  NG 3.3.1.  NS 13.8.
aliat  NS 15.3.
alifie  NS 10.6.
aliment  NS 6.2.
alimenta  NS 8.4.  NS 8.6.
alineat  AV 6.8.
alipi  NS 12.2.
alo  AV 1.1.3.2.1.
alt/altul (adj. /pron. nehot.)  NG 1.6.
altceva  NG 1.6.
altcineva  NG 1.6.
altundeva  NG 3.1.1.
aluminiu  NG 6.1.4.
alunã  NS 6.4.
amabil  AV 2.1.1. AV 4.11.1.  NS 1.17.
amant  NS 14.2.
amar  NG 6.1.10.
amator  NS 1.16.
amâna  NG 4.7.
amânare  NG 4.7.
amândoi  NG 5.2.4.1.
ambasador  NS 15.3.
ambiþios  NS 1.17.
ambreiaj  NS 8.7.
ambulanþã  NS 10.7.
amenda  NS 8.5.
amendã  NS 11.5. NS 8.5.
ameninþa  AV 4.11.6.
America  NS 15.3.
american  NS 15.3.
amesteca  NS 6.4. NS 12.2.
amesteca(se)  NG 3.3.1.
amiazã  NG 4.1.
amigdale  NS 10.1.
aminti  AV 2.1.17.
an  AV 1.1.1.3. NG 4.2. NS 1.5.
analiza  NS 2.6.
analizã  NS 2.6.
ananas  NS 6.4.
angajat  NS 1.12.
animal  NS 4.3.
aniversare  NS 1.4.
anomalie  NG 6.3.8.
anormal  NG 6.3.8.
anotimp  NG 4.2. NS 4.4.  NS 4.5.

antebraþ  NS 10.1.
antialergice  NS 10.6.
antibiotice  NS 10.6.
antic  NG 6.1.5.2. NS 13.6.
antigripale NS 10.6.
antinevralgic NS 10.6.
antipatic AV 3.2.3.3. NS 1.17.
antipatiza AV 3.2.3.3.
antrenor NS 7.7.
antreu NS 6.4.
anual NG 4.8. NS 13.7.
Anul Nou NS 4.5.
anunþ NS 13.7.
anunþa AV 2.1.10. AV 5.19.
aparat NS 7.3.
aparent AV 2.2.4.
aparenþã NS 1.18.
apartament NS 1.2. NS 5.1.
aparþine NG 7.6.
apã NS 10.6. NS 6.4.
apãrea NG 3.3.1.
apel NS 8.2.
apendice NS 10.1.
apleca(se) NS 12.1.
apoi  AV 5.14. AV 2.1.20.
aprecia AV 3.2.1.8.
aprilie NS 4.5.
aprinde  NS 5.5.  NS 9.6. NS 12.2.
aproape  NG 3.1.2. NG 3.2. NG 5.2.4.2. NS
11.1.
aproba  AV 2.1.25. AV 4.3.1.
apropia  NG 3.3.4.
aproximativ  NG 5.2.1.
aprozar  NS 9.1.
apuca(se)  NG 4.15.
ar  NG 3.4.3.
arabã  NS 11.6.
aragaz  NS 5.4.
arahidã  NS 6.4.
aramã  NG 6.1.4.
aranja  NS 6.2. NS 14.1.
arãta  AV 2.1.19. NS 9.1. NS 13.4 .
arbore  NS 4.3.
arbust  NS 4.3.
ardei  NS 6.4.
argint  NG 6.1.4.



33Simpozion32 Simpozion

1. Cunoaºterea ºi studierea idiomurilor româneºti vorbite în
afara graniþelor României constituie o preocupare a dialectologi-
lor români. Încã de la înfiinþare, în 1961, fostul Centru de Cercetãri
Fonetice ºi Dialectale, actualul Institut de Foneticã ºi Dialectologie
„Al. Rosetti” al Academiei Române ºi-a propus, printre obiectivele
prioritare, realizarea unei arhive sonore a graiurilor ºi dialectelor
româneºti din toate zonele locuite de români (ªuteu 1958).

1.1. Dintre dovezile preocupãrii pentru variantele limbii româ-
ne vorbite peste hotare amintim prezenþa în Tratatul de dialectologie
româneascã, operã a institutului nostru, a unui capitol special con-
sacrat Graiurilor româneºti în medii alogene, semnat de Anca Hartular
(Tratat, 389–423)1, ºi publicarea, în cursul anului 2000, a douã
lucrãri dedicate graiurilor din unele comunitãþi româneºti de pe
teritoriul fostei Uniuni Sovietice ºi al Bulgariei: Maria Marin, Iulia
Mãrgãrit, Victorela Neagoe, Vasile Pavel, Cercetãri asupra graiurilor
româneºti de peste hotare ºi Maria Marin, Iulia Mãrgãrit, Victorela
Neagoe, Vasile Pavel, Graiuri româneºti din Basarabia, Transnistria,
nordul Bucovinei ºi nordul Maramureºului. Texte dialectale ºi glosar,
ambele realizate în colaborare cu Institutul de Lingvisticã din
Chiºinãu ºi apãrute cu sprijinul Guvernului României.

1.2. Conºtienþi de importanþa cercetãrii tuturor aspectelor pri-
vind istoria, viaþa materialã ºi cea cultural-spiritualã ale românilor
din Ungaria, oamenii de ºtiinþã români din aceastã þarã ºi-au
îndreptat atenþia spre domenii diverse, dintre care amintim: isto-
ria românilor din Ungaria, în general, sau a unor comunitãþi cu
populaþie de etnie românã, tradiþiile, credinþele ºi obiceiurile, crea-
þia popularã, viaþa religioasã etc. Aceste preocupãri sunt ilustrate
prin publicaþii româneºti (cãrþi, reviste, ziare), prin reuniuni
ºtiinþifice organizate de cãtre cercetãtorii români, între care se

înscrie ºi acest simpozion, ºi, din 1993, prin crearea Institutului de
Cercetare al Românilor din Ungaria, cu sediul la Giula.

Graiurile româneºti constituie ºi ele obiectul de studiu al unor
cercetãtori din Ungaria, preocupaþi de aspecte lingvistice ºi socio-
lingvistice. Pe baza bibliografiei de care dispunem, evidenþiem, în
aceastã ordine de idei, contribuþiile cercetãtorilor Ana Borbély,
Mihai Cosma ºi Samuel Domokos.

1.3. Dupã 1990, odatã cu reactivarea relaþiilor ºtiinþifice ºi a
schimburilor dintre Academia Românã ºi Academia de ªtiinþe din
Ungaria, Institutul de Foneticã ºi Dialectologie „Al. Rosetti” din
Bucureºti, în colaborare cu Institutul de Lingvisticã din Budapes-
ta, ºi-a propus cercetarea graiurilor româneºti de pe teritoriul
Ungariei. Pentru împlinirea acestui deziderat, douã cercetãtoare
din institutul nostru, Maria Marin, Iulia Mãrgãrit, împreunã cu
cercetãtoarea Ana Borbély, de la institutul din Budapesta, am
efectuat câteva deplasãri pe teren, în sate cu populaþie româneas-
cã.

Astfel, s-au înregistrat pe bandã magneticã texte dialectale, cu-
lese dupã principiile ºi metodele Arhivei fonogramice a limbii
române2, în nouã localitãþi din estul Ungariei3.

Pe baza acestor investigaþii de teren, precum ºi prin consultarea
materialelor ºi a studiilor publicate de cãtre colegii din Ungaria,
ne propunem sã formulãm câteva observaþii generale privind situ-
aþia actualã a graiurilor avute în vedere ºi sã relevãm unele parti-
cularitãþi lingvistice întâlnite în satele cercetate.

2. O primã constatare referitoare la starea actualã a limbii româ-
ne vorbite în satele cu populaþie româneascã este cã aceasta se aflã
în continuu regres. În prezent, numai persoanele din generaþia
medie ºi în vârstã mai vorbesc româneºte, tinerii ºi copiii utilizând
în exclusivitate limba maghiarã4: [La Micherechi] tãtã baba bãsãdeºte
româneºte (AVIIIb)5; nouã [bãtrânilor] sã vorbim mai tare ne place
rumâneºte (CU VIIIc).

Procesul de asimilare lingvisticã, astãzi foarte avansat, îºi are
originea în condiþiile social-politice în care au evoluat graiurile
româneºti de-a lungul istoriei. Enumerãm câþiva dintre factorii
care, dupã pãrerea noastrã, au determinat acest proces.

Maria Marin

Importanþa studierii graiurilor
 româneºti din Ungaria
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2.1. Prin atitudinea ostilã faþã de naþionalitãþi ºi prin politica
fãþiºã de maghiarizare, perioada guvernãrii hortyste a reuºit sã
reducã în mod considerabil numãrul vorbitorilor de limbã româ-
nã. Încã din copilãrie, românii erau constrânºi sã înveþe ºi sã
vorbeascã ungureºte; formele instituþionalizate de învãþãmânt erau
exclusiv în limba maghiarã: la grãdiniþã, acol am învãþat numa ungu-
reºte (SVIIb); [la ºcoalã] n-o fost sclobod sã bãsãdim româneºte (AVIIIc);
eu n-am învãþat româneºte, numa ungureºte (AVIIa); atunce n-o fost
aicea româneºte [ºcoalã], mai târziu s-o iscat (CVIIIa).

Aceasta explicã reducerea continuã a rolului ºi a funcþiilor lim-
bii române. Astfel, dacã, pe de o parte, în trecut bilingvismul era
un fenomen bilateral, în sensul cã, în comunitãþile cu populaþie
mixtã, atât românii, cât ºi ungurii utilizau româna ºi maghiara ca
mijloc de comunicare, astãzi acest fenomen a cãpãtat un caracter
unilateral, doar românii fiind cei care folosesc cele douã limbi. Pe
de altã parte, româna a ajuns sã fie întrebuinþatã numai în situaþii
informale ºi  într-un procent din ce în ce mai redus6: [în trecut] fost-
o ºi unguri mulþi care-aºa o ºtiut rumâneºte vorovi ca rumânii (SVIIb);
acuma este mulþi [români] care nu ºti rumâneºte (CUVIIId); [pãrinþii]
numa atunci bãsãdeau româneºte când n-o vrut ºi ºtiu cã ce bãsãdesc
(AVIIb); ni-i mai dân dãmânã aºa, ales dacã terevezâm ceva ºi aiesta, ap-
atunci bistoº, aceea nu mere româneºte, ce mai bine mere ungureºte
(OPVIIb); [Biblia o citesc] mai pogan ungureºte, cã mai bine le precep
[…] numa rumâneºte mã rog (SVIIb).

2.2. Dezvoltarea masivã a industriei, dupã cel de-al doilea rãz-
boi mondial, care a încurajat migrarea tineretului sãtesc spre ora-
ºe, unde majoritatea vorbitorilor sunt maghiari, a favorizat pierde-
rea deprinderii de a mai vorbi româneºte.

2.3. Încurajarea cãsãtoriilor mixte a fost un alt factor care a redus
considerabil utilizarea limbii române. Spre deosebire de trecut,
când dacã s-o-mpreunat un râmân cu o unguroaie n-o fost smântã, da
dâr aceie rar o fost, numa care or fost bogaþi (CVIIIa), astãzi, dupã
spusele celor mai multe dintre persoanele chestionate, românii
sunt „învãluiþi” cu ungurii: s-o-nvãluit lumea tumna ca pisatu cu
mãmãliga, ºi ungur ºi neamþ ºi rumân ºi þâgan (CVIIb).

2.4. Învãþãmântul în limba românã prezintã anumite deficienþe

care explicã faptul cã,  într-o majoritate covârºitoare, copiii de
vârstã ºcolarã ºi tinerii nu ºtiu româneºte. Aceste deficienþe pri-
vesc lipsa unei motivaþii a cunoaºterii limbii materne, dar ºi nive-
lul scãzut al cunoºtinþelor predate ºi impuse elevilor: în zãdar o
umblat [nepotul] la grãdiniþa rumâneascã, nu ºti [româneºte] (BtVIIIa);
fata soru-mea, ea o-nvãþat la Jula, meghiº nu ºti bãsãdi româneºte (AVIIb);
mãrocu mãcar o-nvãþat la Seghed, nu vorbeºte româneºte (CUV); [fiii]
ºtiu ei ceva, numa nu vreau sã vorbeascã [româneºte] (CUVI).

3. Limba românã (în varianta ei localã) reprezintã cea mai im-
portantã forþã de coeziune ºi, atâta timp cât aceasta se menþine,
comunitãþile româneºti din mediul alogen îºi pãstreazã identita-
tea. Remarcãm, în acest sens, cã majoritatea subiecþilor chestionaþi
se considerã români pentru cã vorbesc româneºte (cf. Borbély 1994b),
unii dintre ei subliniind aceasta cu mândrie ºi fiind deosebit de
impresionaþi la întrebarea dacã le place limba maternã ºi muzica
româneascã: eu sânt mândrã de naþia mea (BtV); iubesc limba românã,
e limba maicii mele (CUVI); mie-mi place cu-aceea ... cu-atât dacã mâ-
ntâlnesc cu varecine cã ºti rumâneºte, da! este care aºa rumâneºte: bunã
zuua, Floricã, bunã zuua, Anuþã! aºa-mi picã bine! (SVIIb); când aud
muzicã [româneascã], atunce ºi sânjele sã clãteºte-n mine (AVIIIa).

4. Evoluþia îndelungatã în medii aloglote conferã graiurilor ro-
mâneºti din afara graniþelor þãrii trãsãturi individualizatoare, care
pot fi rezumate în urmãtoarele aspecte.

4.1. Conservarea unor particularitãþi arhaice sau învechite, ca-
racteristicã pe care o evidenþiazã chiar ºi unii dintre vorbitori: noi
vorbim limba românã ce-or vorbit în Cenad acum o sutã dã ani (CUVIIId).

4.2. Dezvoltarea prin amplificare a unor trãsãturi ºi tendinþe
comune limbii române în general sau specifice unor unitãþi dialec-
tale ale acesteia.

4.3. O puternicã influenþã exercitatã de limba oficialã a statului
în care ele evolueazã, evidentã mai ales la nivelul lexicului, dar ºi
în celelalte compartimente ale limbii.

4.4. Întrucât zonele cercetate reprezintã, de regulã, continuarea
fireascã a unor unitãþi dialectale ale dacoromânei, graiurile respec-
tive comportã particularitãþi comune cu unul sau altul dintre gru-
purile de graiuri învecinate.
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Aceste observaþii sunt întru totul valabile ºi pentru graiurile
româneºti de pe teritoriul Ungariei ºi ele îndreptãþesc ºi susþin
necesitatea studierii din multiple unghiuri de vedere.

În continuare, vom încerca sã ilustrãm afirmaþiile de mai sus
prin câteva dintre particularitãþile lingvistice întâlnite în
morfosintaxa graiurilor din cele nouã localitãþi menþionate.

5. Arhaismele ºi particularitãþile învechite sunt mai frecvente în
morfosintaxã, domeniu care, dupã cum se ºtie, este mai puþin
supus schimbãrilor în comparaþie cu fonetica ºi lexicul7.

5.1. Pentru  s u b s t a n t i v, în localitãþile Apateu, Bedeu ºi Sãcal,
sunt atestate forme nedeclinate, întâlnite în special la nume pro-
prii: Vasile al Marc (AVIIIa), postu Crãciun (AVIIIa), sâmbãta Crãci-
un (BVIIIa), la nume de rudenie: fata soru-mea (AVIIc), a soru-mea
fatã (AVIIIa), casa a soacrâ-mea (AV), casa tãtâne-su (BVIIIb), dar ºi la
alte substantive: naintea poiatã (SVIIIa), dânantea ochii mei (SVIIIc).
Aceste forme au fost notate în limba veche (Densusianu, ILR, 244)8

ºi, astãzi, la nivel dialectal, în graiurile criºene ºi în Oaº (Tratat,
303, 317)9.

5.2. În Apateu ºi Bedeu au fost înregistrate pentru genitivul  a r t
i c o l u l u i   h o t ã r â t formele vechi ali ºi li, folosite pe lângã
nume proprii masculine: ali Imbre (AVIIIb), ali Cadar (AVIIIa), ali
Loþi (AVIIIa), hotaru ali Blaier (BVIIIa), tata li Ioani (AVIIIa), Toadere
li Filip (AVIIc), dar ºi pe lângã feminine ungureºti (nedeclinabile):
fata li Jofi neni (AVIIc), ori pe lângã nume de rudenie: ali fratele li
omu meu prunc (BVIIb), ali frate bãiat (BVIIIa)10. Folosirea lui li este
atestatã într-o arie destul de extinsã din vestul Transilvaniei ºi
Munþii Apuseni (Coteanu 1969, 127; Tratat, 303, 317).

5.3. P r o n u m e l e   r e l a t i v  cine este folosit cu valoarea lui
care: erau sãbãi cine coseau (BtVIIa). Cu aceastã valoare, cine introdu-
ce atributive determinând un substantiv sau un pronume demon-
strativ: bãtrânu cine ne-o cântat [la bisericã] (BtVIIa); erau ºtrengari
cine or împletit, cine or fãcut [paivanuri] (BtVIIIa); turcomanu cine o
ocupat teritoriu ãsta (BtVIIIb); este oameni cine îl pune sus ºi este patru
oameni cine-l ia jos [pe mort] (AVIIc); domnu a cui o fost mãºina
(CUVIIIc); n-o fost altu cine sã cumpere (BtVIIIa); acela cine l-o dio-
cheat (CUVIIa). Acest conectiv este rar folosit în graiurile actuale

(Vulpe 1980, 133), în timp ce în limba veche era destul de bine
reprezentat (Densusianu, ILR, 122; Rosetti, ILR, 559)11.

5.4. P r o n u m e l e   n e h o t ã r â t   cu valoare adjectivalã tot,
toatã … (în varianta tãt, tãtã …) apare cu sensul „fiecare”, caracte-
ristic întregii arii nordice a dacoromânei ºi atestat sporadic în cea
sudicã: tãt omu, în tãtã noaptea. Dacã în graiurile dacoromâne din
România ºi din Ucraina acest sens al adjectivului pronominal este
întrebuinþat, la fel ca atunci când tot înseamnã „în întregime”, pe
lângã forma articulatã a substantivului determinat (tot satul „între-
gul sat”/ tot satul „fiecare sat”), în graiurile din Ungaria substanti-
vul apare de cele mai multe ori în formã nearticulatã: în tãtã zî (în
toate localitãþile), în tãt an (SVIIIa, c, OPVIIa), în tãtã casã (MVIIIa),
în tãtã sãptãmânã (AVIIIa), toate lucruri (CUVI). Trãsãtura este spe-
cificã limbii române vechi (Densusianu, ILR, 243).

5.5. În cadrul   a d j e c t i v u l u i   notãm douã particularitãþi care
privesc formele de plural.

Pentru adjectivele cu tema în c, g este atestat pluralul feminin în
-e: fete mice (BV), când eram mice (AVIIb), gace larje (AVIIa, MVIIIb,
SVIIb, c), haine lunje (AVIIa, c, SVIIc).

Adjectivele cu douã terminaþii: mare, subþire, tare apar în formã
invariabilã: domnii cei mare (AVIIIa), aºa români mare sântem
(OPVIIb), pietri mare (BVIIb), douã cepe nu tare mare (BV), maþele cele
supþâre (AVIIa, BtVIIb, CUVIIa), doi oameni tare (OPVIIa), o trãit pã
mare picioare (SVIIIc).

Ambele particularitãþi se întâlnesc în textele vechi. Formele în -
e, de tipul adânce, large, încã din secolul al XVI-lea erau concurate
de cele în -i (Gheþie et alii 1997, 125). În ceea ce priveºte pluralul
mare, Ov. Densusianu (ILR, 108) se întreba dacã nu cumva ar
putea fi o particularitate de grafie; în schimb, în Gheþie at alii
(1997, 125, 328) se subliniazã cã aceastã formã s-a menþinut în
textele nordice pânã în secolul al XVII-lea.

5.6. A d v e r b u l  adicã (atestat ºi în varianta arhaicã adecã sau în
cele dialectale adecãte, adicãte) apare în contexte de ocurenþã speci-
fice pentru iatã: M-am dus înlontru, amu deºchig televizeul, adecã din
Budapesta bãsãdea sârbeºte, þânea sclujba (AVIIc); o vinit o cãldurã
mare dã douã mii dã focuri cãldurã, amu gâneºti numa s-or uitat, adicate
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(

o vinit o pasãre mare (CVIIIa); bãsama o … inima i-o … ºti-o truda, aºa
adecate c-o fost moartã sãraca (OPVIIa).

5.7. C o n j u n c þ i a   a d v e r s a t i v ã  ci, atestatã mai ales în
forma arhaicã ce, are o frecvenþã mare în graiurile româneºti din
Ungaria: [butoiul] nu-i dã scândurã, ce nailon (AVIIIa); platã nu m-o
plãtit, ce-o zâs cã … (AVIIa); n-o fost satu-aice pã meleagu-aiesta, ce ne-
o fost aice inde-i biserica (AVIIIa); n-o bãut nime dân fântâne dân ocoale,
ce-o bãut d-acolo dân mijlocu satului (SVIIIa); nu cu lapte, ce cu smântâ-
nã (SVIIb). Utilizarea lui ci adversativ, curentã în textele vechi
(Densusianu, ILR, 182; Gheþie et alii 1997, 161), este astãzi caracte-
risticã limbii române literare, spre deosebire de variantele dialec-
tale ale dacoromânei, unde nu mai este întâlnitã (Teiuº 1980, 135).

6. În ceea ce priveºte dezvoltarea anumitor  t e n d i n þ e
apãrute pe parcursul evoluþiei limbii române, menþionãm urmã-
toarele.

6.1. La fel ca în toate graiurile dacoromâne actuale, continuând o
tendinþã manifestatã încã din româna veche (Densusianu, ILR,
103-106),  f o r m e l e   d e   p l u r a l   în -uri s-au extins, întâlnindu-
se atât la substantive de genul neutru: cornuri „cãpriori” (BtVIIIb),
fusuri (AVIIc), mormânturi12 (SVIIc, VI), oraºuri (CVIIIa), cât ºi la
feminine: iernuri (BtVIIa), pãrþuri (GVII), plãcinturi (MVIIa), ºcoluri
(SVIIIc), vrãjburi (SVIIIb, VIIa) º.a.

6.2. P r o n u m e l e   n e h o t ã r â t  cu valoare adjectivalã alt, altã
… este folosit în formã articulatã: altu lemn (BtVIIa), altu sat (CUV),
înt-alta zî (CUV), alta fatã (MVIIb), înt-alta sobã (OPVIIa), alþî oameni
(CUVIIIb), înt-altile þãri (CVIIIa). Particularitatea, neadmisã de nor-
ma limbii literare, se întâlneºte în toate graiurile dacoromâne,
având însã o frecvenþã sporitã în cele de tip nordic (Marin, Mãrgã-
rit, Neagoe 1998, 101), ºi ea evidenþiazã neutralizarea opoziþiei
adjectiv ~ pronume (Vulpe 1987, 307).

7.  I n f l u e n þ a    l i m b i i    m a g h i a r e   asupra graiurilor
româneºti din Ungaria, întru totul explicabilã, datoritã intensitãþii
cu care s-a exercitat ºi se exercitã în continuare, se manifestã în
toate compartimentele limbii, afectând, pe lângã lexic ºi foneticã,
structura morfologicã ºi sintacticã a graiurilor.

7.1. P r o n u m e l e   n e g a t i v  nimic (atestat ºi sub formele

învechite ºi regionale nemicã, nimicã) este folosit cu valoare adjecti-
valã, determinând substantive pe lângã care are sensul „de nici un
fel”: nu e nimic supãrare (CVIIIa); nu-i problemã nimica (CUVIIIb); nu
beau nimic bãuturã dã cinci ani (CUVIIId).

Ov. Densusianu (ILR, 126) semnaleazã prezenþa acestui sens al
lui  nimic  în  Palia de la Orãºtie (1582) (nemicã lucru), considerân-
du-l „o utilizare curioasã”. Din punctul nostru de vedere, aceastã
valoare a pronumelui negativ reprezintã în textul lucrãrii citate,
tradus din limba maghiarã, o transpunere în limba românã a lui
semmi gond. În graiurile actuale, valoarea menþionatã s-a extins ºi
este rezultatul calcului lingvistic, o expresie ca nimic supãrare fiind
traducerea mot-a-mot a maghiarului semmi baj.

7.2. Cu o frecvenþã deosebit de mare sunt atestate s u b o r d o n
a t e l e  s u b i e c t i v e   introduse prin cine, de tipul este cine, în
care este are sensul „existã, se aflã”: este cine pune ºi boþ (BVIIb); era
cine fãcea [paivanuri] (BtVIIIa); o fost la cine nu i s-o împãrut (BtVIIIb);
fost-o cine n-o ºtiut sã þasã (BtVIIa); era cine-þi dãdea fânu jos (CUVI); o
fost cine sã o ieie (SVIIc); n-o fost cine sã cumpere ouã (CVIIb).

Aceastã modalitate de construire a subiectivelor, neobiºnuitã în
limba românã13, constituie, de asemenea, rezultatul influenþei ma-
ghiare, fiind vorba, dupã pãrerea noastrã, de transpunerea în ro-
mâneºte a unei fraze de tipul van aki csinál.

* * *
În concluzie, subliniem importanþa cercetãrii comunitãþilor ro-

mâneºti din Ungaria ºi, în speþã, a graiurilor vorbite de românii de
aici. Aceasta se referã atât la extinderea ºi aprofundarea imaginii
asupra limbii române vorbite, în general, cât ºi la stabilirea trãsã-
turilor care apropie aceste graiuri de subdialectele dacoromânei,
dar ºi a acelora care le individualizeazã. Totodatã, studierea lor
evidenþiazã importanþa acestora pentru istoria limbii române. Deºi
am prezentat doar câteva particularitãþi, se pot formula totuºi
anumite observaþii.

1. Unele dintre elementele   a r h a i c e   sau   î n v e c h i t e
conservate de idiomurile cercetate sunt comune grupului de gra-
iuri dacoromâne nord-vestice: menþinerea formelor substantivale
nearticulate: postu Crãciun, Vasile al Marc; pãstrarea articolului
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hotãrât (a)li, iar altele reprezintã caracteristici tipice numai acesto-
ra: ocurenþa pronumelui cu valoare adjectivalã tot, toatã … „fieca-
re” pe lângã substantive nearticulate; conservarea ºi extinderea
atributivelor introduse prin cine; pãstrarea formei ºi a valorii înve-
chite ale conjuncþiei adversative ce ºi a adverbului adecã.

2. Particularitãþile cu caracter   i n o v a t o r   demonstreazã
încadrarea acestor graiuri în sistemul general de evoluþie a limbii
române, reprezentând tendinþe atestate la nivelul limbii comune
vorbite, nepreluate de româna standard: extinderea pluralelor în -
uri; neutralizarea opoziþiei adjectiv ~ pronume.

3. Influenþa limbii maghiare (prezentã în toate compartimentele
limbii) afecteazã ºi morfosintaxa, îmbogãþind contextele de ocu-
renþã ale unor pãrþi de vorbire: pronumele negativ cu valoare
adjectivalã (nimic lucru) ºi lãrgind sfera de utilizare a unor elemen-
te subordonatoare: cine întrebuinþat pentru introducerea subiecti-
velor în contexte nespecifice limbii comune.
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Note

1. Pentru graiurile româneºti din Ungaria, autoarea a utilizat culegerea
de basme culese de la Vasile Gurzãu din Micherechi ºi publicate de
Samuel Domokos: Vasile Gurzãu magyar és román nyelvû meséi, Bu-
dapesta, 1968.

2. Scopul ºi principiile Arhivei fonogramice a limbii române au fost ex-
puse de Valeriu ªuteu în primul volum al revistei „Foneticã ºi Dialec-
tologie” (ªuteu 1958). Prin îmbogãþirea continuã a experienþei, aceste
principii ºi metode au cunoscut, în decursul timpului, diverse îmbu-
nãtãþiri (cf. TDO, XIX–XX; TDM, I, XIII–XIV).

3. Cercetãrile s-au efectuat în urmãtoarele localitãþi: Micherechi (= M),
Otlaca-Pustã (= OP), Chitighaz (= C) din judeþul Bichiº  (octombrie
1993); Sãcal (= S), Apateu (= A), Bedeu (= B) din judeþul Haidubihor
(octombrie 1994); Bãtania (= Bt), Giula (= G) din judeþul Bichiº (mai
1995) ºi Cenadul Unguresc (= CU) din judeþul Csongrad (iunie 1999).

4. Aºa se explicã faptul cã înregistrãrile noastre cuprind texte culese nu-
mai de la vorbitori de peste 45 de ani.

5. Deoarece observaþiile noastre nu vizeazã aspectul fonetic, exemplele
citate au fost literalizate, pãstrându-se doar anumite forme specifice
(dã, pã, dân, leje  „lege” etc.). Alãturi de sigla localitãþii, se face trimite-
re la informatori, notaþi conform principiilor din volumele de texte di-
alectale publicate de Institutul de Foneticã ºi Dialectologie „Al. Rosetti”
(cf. TDO, XIX).

6. O prezentare amplã asupra utilizãrii limbii române în Chitighaz se
gãseºte în câteva comunicãri ºi articole ale Anei Borbély (cf. Borbély
1994a). Observaþiile autoarei sunt, în majoritatea lor, valabile ºi pentru
celelalte localitãþi cercetate.

7. Pentru o prezentare mai detaliatã asupra acestui aspect, cf. Marin 2000.
8 .În limba românã veche, nedeclinarea numelor proprii în asemenea con-

texte este motivatã prin dorinþa de a pãstra intact numele „social”, de
identificare a presoanelor (Coteanu 1969, 126). Este de presupus cã
fenomenul, conservat în anumite graiuri, s-a extins, ulterior ºi asupra
altor substantive.

9. Întrucât autorii Tratatului de dialectologie româneascã ºi-au funda-
mentat descrierile pe o amplã bibliografie, fãrã intenþia de a subestima
contribuþiile lingviºtilor români, anterioare acestei lucrãri, la prezen-
tarea unor particularitãþi ale graiurilor dacoromâne, ci numai pentru a
nu încãrca excesiv textul, ne-am rezumat la a trimite la opera amintitã.

10. Originea acestei variante a articolului a fost mult discutatã în lingvisti-
ca româneascã. Pãrerea împãrtãºitã de cãtre cei mai mulþi dintre autori
este cã dacoromânescul ali, li  ºi aromânescul ali nu au origine comu-

nã; forma din dacoromânã este rezultatul reducerii diftongului – ui
din lui, produsã atât în varianta ante – cât ºi în cea postpusã (Coteanu
1969, 127).

11. Pentru a nu lãsa loc unei eventuale pãreri cã exprimarea atributivei în
acest fel ar putea fi rezultatul influenþei maghiare, reproducem câteva
exemple din limba veche: Sim cine-i frate lui Iafet (Palia de la Orãºtie);
oamenii cine-s Rumâni creºtini (Întrebare creºtineascã); toþi cine vor
auzi (Codicele Teodorescu); acela cine au luat oarece dar (Cazania lui
Coresi – 1564; apud Densusianu, ILR, 122); acela om cine în Hs. crede
(Texte mãhãcene; apud Rosetti, ILR, 559).

12. Reþinem cã aceastã formã reprezintã pluralul propriu-zis al lui mor-
mânt, pe când varianta morminte a dobândit sensul „cimitir”.

13. În vorbirea popularã, pentru redarea aproximativã a ideii cuprinse
într-o astfel de frazã, se utilizeazã construcþii infinitivale precum are
cine-þi aduce apã, care însã, de regulã, apar în formã negativã (Vulpe
1980, 110). Pe de altã parte, graiurile dacoromâne nu agreeazã folosi-
rea lui a fi pentru exprimarea acestor construcþii (Vulpe 1980, 110), iar
ocurenþa conjuncþiei subordonatoare cine în cadrul subiectivelor este
neglijabilã (Vulpe 1980, 119), conectivul preferat pentru exprimarea
acestui raport sintactic fiind care.
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Introducere

Comunitatea românilor din Ungaria se aflã astãzi în situaþia de
schimbare a limbii, avînd în vedere utilizarea limbii române ºi a
celei maghiare în diferitele sfere de comunicare. Procesul lingvis-
tic în discuþie poate fi studiat, printre alte metode, ºi cu ajutorul
celor ale statisticii (vezi de exemplu Clyne 1982), antropologiei
(vezi de exemplu Tsitsipis 1998) sau/ºi ale sociolingvisticii (vezi
de exemplu Gal 1979).

În cercetãrile bazate pe date statistice, sînt comparate diferite
date de recensãmînt, culese de-a lungul deceniilor (secolelor), refe-
ritoare la limba vorbitã în comunitatea respectivã. De exemplu, în
legãturã cu comunitatea românilor din Ungaria, schimbarea limbii
se poate urmãri cu ajutorul datelor oferite de recensãmintele din
secolul al XX-lea referitoare la numãrul vorbitorilor de limbã ro-
mânã între anii 1920–1990 (vezi tabelul 1; A nemzetiségek
életkörülményei 1995: 20).

Tabelul 1

Numãrul vorbitorilor de limbã românã în Ungaria 1920–1990

1920 23 695
1930 16 221
1941 14 142
1949 14 713
1960 15 787
1970 12 624
1980 10 141
1990 8 730

În cercetãrile sociolingvistice, axate pe fenomenul de schimbare
a limbii, se lucreazã cu date lingvistice empirice, colectate într-o
comunitate aflatã într-o anumitã perioadã a procesului în discuþie.
În aceste cercetãri, schimbarea limbii este descrisã cu ajutorul
diferenþelor privitoare la cunoºtinþele de limbã sau cu ajutorul
schimbãrilor apãrute în folosirea limbilor în sferele de comunicare
din comunitate (cum ar fi acasã, în bisericã, la ºcoalã, la serviciu
etc.). Aceste diferenþe ºi schimbãri, care ne indicã  desfãºurarea
procesului de schimbare a limbii, se pot demonstra pe anumite
grupe sociale (cum ar fi, de exemplu, grupele de vîrstã ale vorbito-
rilor). În cele mai multe cazuri, cei în vîrstã vor reprezenta utiliza-
rea limbilor din trecut, iar generaþia mai tînãrã va reprezenta
folosirea limbilor din prezent (ºi din viitor), adicã bãtrînii vor
folosi mai mult limba strãmoºeascã (în cazul nostru, limba româ-
nã), iar tinerii vor folosi mai mult limba „nouã” (în cazul nostru,
limba maghiarã).

 O astfel de cercetare am realizat în 1990 în Chitighaz (v. Borbély
2001a).

O altã metodã de cercetare sociolingvisticã a procesului de schim-
bare a limbii, mai rar aplicatã faþã de cea amintitã mai sus, este
cercetarea sociolingvisticã repetatã peste 10–20–30 de ani. Dupã ce
în 1990 am realizat o anchetã sociolingvisticã în comuna Chitighaz,
în 2000 tot aici am repetat aceastã anchetã (Borbély 2001b).

Scopul cercetãrilor din Chitighaz a fost: 1. descrierea din per-
spectiva sociolingvisticii a unei comunitãþi aflate în situaþia de
schimbare a limbii: circumstanþele conturãrii fenomenului ºi trãsã-
turilor caracteristice ale desfãºurãrii lui, respectiv luarea în consi-
derare a factorilor care determinã retragerea treptatã a limbii mi-
noritãþii ºi stabilirea gradului lor de influenþã reciprocã; 2. desco-
perirea motivaþiei alegerii între limba maternã ºi cea de a doua
limbã ºi a factorilor care o influenþeazã în cadrul contactelor zilni-
ce ale unei colectivitãþi aflate în procesul de schimbare a limbii; 3.
transcrierea repertoriului românesc al colectivitãþii ºi sublinierea
eventualelor modificãri; 4. examinarea trãsãturilor procesului de
comunicare al comunitãþii bilingve, a schimbãrii de cod ºi a in-
terdependenþelor din procesul schimbãrii limbii.

Ana Borbély

Zece ani în situaþia de schimbare
a limbii (1990–2000)1
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În 1990, la prima anchetã, am utilizat ca bazã în prezentarea
schimbãrii limbii în comunitatea româneascã din Ungaria metode-
le aplicate în literatura de specialitate. Am ales, pentru descrierea
situaþiei sociolingvistice, o singurã comunitate, Chitighaz
(Kétegyháza), iar adunarea de date am fãcut-o folosind mai multe
metode. Datele proprii le-am completat, dupã caz, ºi cu datele
Oficiului Naþional Maghiar de Statisticã (KSH). Am recurs la un
interviu ºi, în cadrul acestuia, la o discuþie dirijatã, la un chestionar
de utilizare a limbii, la un test de autoapreciere a cunoaºterii limbii
ºi la un test de vocabular. În plus, am fãcut ºi observaþii ca partici-
pant. Mi-am ales informatorii dupã trei criterii: vîrstã, sex ºi in-
strucþie ºcolarã. Numãrul lor total a fost de 146, dintre care 96 au
fost adulþi ºi 50 copii. Aceºtia din urmã erau elevi ai cursului
superior al ºcolii româneºti din localitate. În procesul prelucrãrii
datelor le-am folosit pe cele furnizate de 70 dintre adulþii intervie-
vaþi.

Limba în care s-au desfãºurat interviurile a fost graiul limbii
române din Chitighaz. Am ales varianta localã ca limbã de realiza-
re a interviului pentru cã, în viitor, orice membru al colectivitãþii
va putea fi abordat în limba maghiarã, dar, din cauza schimbãrii
rapide a limbii, în românã tot mai puþin. Subiecþii sînt consideraþi
ca reprezentanþi ai populaþiei româneºti din Chitighaz prin aceea
cã au acceptat intervievarea în limba românã (cu eventualele difi-
cultãþi de exprimare) ºi recunoaºterea apartenenþei lor la minorita-
tea româneascã.

Consider important de subliniat cã nu a figurat în eºantion acel
tip de informator care este român la origine, dar nu vorbeºte limba
românã (fie cã ‘a uitat-o’, fie cã nici nu a învãþat-o în copilãrie).

Datele empirice au fost puse în valoare prin metode de statisticã
matematicã. Modelul de analizã a fost unul explicativ.

Conform rezultatelor anchetei din 1990, bilingvismul comunitã-
þii poate fi considerat ca perioadã de tranziþie între acea de mo-
nolingvism românesc ºi cea de monolingvism maghiar. În 1990
procesul de schimbare a limbii era, în comunitate, într-un stadiu
cît se poate de avansat (vezi Borbély 2001a).

Peste zece ani, în 2000, cînd am repetat ancheta în Chitighaz, în

principiu am realizat interviuri sociolingvistice cu structuri identi-
ce cu cele aplicate în 1990, cu acei subiecþi adulþi (18–60 de ani) deja
intervievaþi. Dintre subiecþii intervievaþi în 2000 au lipsit cei care
în decursul deceniului au decedat (27 la numãr), de asemenea n-
am putut repeta interviul sociolingvistic cu cei care s-au mutat
într-o altã localitate (5 la numãr) sau au fost grav  bolnavi (3 la
numãr). Însã eºantionul copiilor a fost diferit (50 în 1990 ºi alþi 38 în
2000). În ambele cazuri am intervievat elevi ai cursului superior al
ºcolii româneºti din localitate.

Cîtã vreme am avut la dispoziþie doar datele culese în 1990, am
putut analiza/prezenta procesul de schimbare a limbii comparînd
datele culese de la cei vîrstnici ºi datele culese de la tineri etc.,
adicã pe baza timpului aparent. Cercetarea actualã se referã însã la
datele culese în 1990 ºi la cele din 2000, încît modelul de cercetare
este acela de a explica schimbarea limbii într-un deceniu. Deci, cu
ajutorul datelor culese în aceºti ani putem studia procesul în discu-
þie într-un timp real. În cele ce urmeazã voi prezenta cîteva dintre
rezultatele cercetãrilor prelucrate pînã acum.

Schimbãri socio-culturale între 1990–2000

În aceºti zece ani, în viaþa românilor din Chitighaz, ca ºi în
întreaga þarã, s-au produs diferite schimbãri politice, sociale, eco-
nomice ºi culturale. Iatã cîteva mai însemnate dintre ele. În 1990, la
începutul anchetei de teren, în mijlocul satului stãtea un monu-
ment sovietic. Într-o noapte, în perioada primei culegeri de teren,
niºte chitighãzeni au luat de pe vîrful monumentului sovietic
‘steaua roºie’, simbolul societãþii socialiste. Dupã cîþiva ani, pe
acelaºi monument, au fost gravate numele  sãtenilor  care au cãzut
în primul sau în al doilea rãzboi mondial. În acest deceniu un
simbol internaþional a devenit unul local.

În perioada primei anchete, românii chitighãzeni lucrau în coo-
perativa din localitate (care, ca urmare a privatizãrii, tocmai în acel
an s-a transformat într-o nouã formaþiune) sau fãceau navetã în
oraºele din apropiere (Bichiºciaba ºi Giula). În 2000 o numeroasã
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parte a populaþiei din satul anchetat este inactivã (sînt pensionari,
de vîrstã sau de boalã, ori ºomeri).

În ultimul deceniu al secolului al XX-lea, la 7 iulie 1993 a fost
votatã de Parlament legea pentru minoritãþile etnice ºi naþionale
din Ungaria (96%). Pe baza acestei legi s-au format deja de douã
ori ºi autoguvernãrile minoritare locale ºi pe þarã.

La Chitighaz în biserica ortodoxã servea un preot originar din
Micherechi în perioada primei anchete, iar în cea de-a doua un
preot misionar sosit din România. Tot în acest deceniu, anume în
1999 vicariatul ortodox român din Ungaria, avînd în frunte un
vicar român din Ungaria, a devenit episcopie, condusã de un
episcop din România.

În deceniul trecut Asociaþia Românilor din Chitighaz a înfiinþat
un cor  românesc mixt  ºi a organizat, în vacanþele de varã, tabere
de dans popular românesc pentru copii.

Schimbãri în utilizarea limbii române între 1990–2000

Graiul românesc vorbit în Chitighaz  continuã sã reprezinte ºi în
2000 cel mai important simbol al identitãþii româneºti. Folosirea
acestui grai românesc se leagã încã în special de vorbitorii aparþi-
nãtori generaþiei mai în vîrstã sau celei de vîrstã medie. În 1990 am
întîlnit cîteva familii româneºti în care ºi copiii cei mici (2–4 ani)
vorbeau româneºte. Dupã un deceniu însã n-am reuºit sã gãsesc
copii mici vorbitori ai graiului românesc. Trecînd de la vorbitori la
sferele de comunicare, putem sublinia cã familia ºi biserica sînt
acele sfere de comunicare în care este vorbit cel mai frecvent graiul
local românesc. O schimbare interesantã, observatã în mai multe
cazuri, dar numai în perioada anchetei a doua, este aceea cã un
român vorbind cu un alt român în curtea lui româneºte, trece de la
limba românã (folositã de ei în curte) la limba maghiarã dupã ce
deschide poarta ºi face primul pas în stradã. În legãturã cu utiliza-
rea limbii române de tineri într-o sferã formalã de comunicare (la
alimentarã), un informator mi-a accentuat urmãtoarele (citat dintr-
un interviu2):

O fost aºè cã m-am dus ºi am spus cã-m trabã ã pitã, ùã-m trabã ããã çe
ºt’iù ìo drojd’iì, ùã-m trabã nu ºt’u çe. ª-o stat, º-o zîs sã zic ungurèºt’e cã
iè nu ºt’i. ª-apu am zîs cã:  „ªi babã-ta îì rîmânã dã çe nu ºt’iì tu sã
vorbeºt’ rîmâñèºt’e?” O zîs cã nu s-o-nvãþat, ºi la çe sã sã-nvèþã cã maì
mult ungurèºt’e. Aºè cã limba dã mamã s-o s-o pãrãsèºt’e. (femeie,
nãscutã în 1949, 12 clase)

Atitudinea faþã de limba românã între 1990–2000

Atitudinea vorbitorilor faþã de graiul românesc local nu era prea
pozitivã nici în perioada primei anchete. Graiul chitighãzean este
considerat de vorbitori ca un idiom fãrã preþ, ba chiar incorect,
adicã este o amestecãturã (‘corciturã’) a limbii române ºi maghiare.
Dupã zece ani, se poate observa cã pãrerea vorbitorilor între 18–28
de ani este ºi mai negativã faþã de graiul local decît era în trecut.
Aduc aici doar trei exemple culese în 2000.

Primul exemplu: În timp ce fãceam interviul sociolingvistic cu o
femeie, a sosit în vizitã nora ei, de 21 de ani, româncã ºi ea de
origine, dar care nu ºtie româneºte. Dupã ce a intrat în casã ºi a
sesizat cã vorbim româneºte, adresîndu-se soacrei, a scos douã-trei
cuvinte ungureºti ºi foarte grãbitã, fãrã sã zicã ceva sau mãcar sã se
uite o clipã la mine, a plecat.

Exemplul al doilea: Poate este ºi mai supãrãtor comportamentul
acelui tînãr, tot român de origine, care – dupã cum mi-a povestit o
informatoare – atunci cînd o aude pe bunica lui vorbind cu vecina
ei româneºte, imediat face urmãtoarea observaþie (foarte durã):
Már megint ugatnak!? (‘Iarãºi lãtraþi!?’) Aici e cazul sã subliniem cã
în 1990 informatorii mi-au povestit cã în trecut ungurii din sat mai
ziceau cîte ceva cînd chitighãzenii vorbeau româneºte. Dupã zece
ani, nu am auzit astfel de întîmplãri cu ungurii din sat, însã obser-
vaþiile negative folosite în trecut de unguri au fost preluate de unii
români tineri. O astfel de observaþie bine cunoscutã este ºi: Beszélj
magyarul, mert magyar kenyeret eszel! (‘Vorbeºte ungureºte, cãci
mãnînci pîine ungureascã!’). Aceastã observaþie puþin modificatã
am auzit-o la a doua anchetã mai frecvent de la români sub forma:



51Simpozion50 Simpozion

Magyarul beszélünk, hisz magyar kenyeret eszünk! (‘Vorbim ungureº-
te, cãci mîncãm pîine ungureascã!’). Aceastã pãrere se leagã de acei
informatori care au o identitate româneascã mai slãbuþã. Cei care
au o identitate româneascã puternicã mi-au spus în 1990 cã atunci
cînd un ungur le-a fãcut observaþie negativã auzindu-i vorbind
româneºte, au refuzat cele auzite ºi au vorbit în continuare româ-
neºte. Iatã cum ne povesteºte o informatoare o asemenea situaþie:

Unguri dacã nu lê-o plãcut, am zîs cã dã çe nu sã-nvaþã ºi ìi rîmâñèºt’e,
cã maì mulþ îs în satu nost dîcît unguri. ªi dacã noì ñ-am învãþat
ungurèºt’e, pã limba lor, atunç sã sã-nvèþã ºi ìi sã vorbascã  mãcar
barem çeva ã tare puþîn, numa sã vorbascã ºi ìi rîmâñèºt’e. (femeie,
nãscutã în 1949, 12 clase)

Exemplul al treilea legat de atitudinea negativã faþã de graiul
local este extras din interviul unui bãrbat român nãscut în 1971.
Dupã cele spuse de el, vorbind cu prietenul sãu foloseºte „un cod
de comunicare specific”, în care toate cuvintele maghiare sînt
românizate. Iatã cum mi-a explicat subiectul aceastã variantã uni-
cã de vorbire:

Azér mondom, hogy tíz éve nem beszéltem románul, mer amilyen
szavakat mi használunk, meg ahogy mi beszélünk az az nem román. Az
csak egy ilyen k= nagyon nagyon erõsen kevert. Még a még a méhkeréki-
eknél is kevertebb román. Románul beszélünk mi, tehát még azok sem
értenének meg. (…) Az speciálisan a mi nyelvünk. (…) Tehát minden
egyes magyar szót, most nem akarok egyet se bemutatni, mer nagyon
rosszul néz ki a dolog. Minden egyes magyar szót lerománosítunk. (bãrbat,
nãscut în 1971, 12 clase)

(Cum îþi spun, de zece ani n-am vorbit româneºte, cãci cuvintele
pe care noi le folosim, ºi cum noi vorbim asta asta nu-i limbã
românã. Asta-i numai aºa ch= foarte foarte amestecatã. Mai mai
amestecatã ºi decît limba românã vorbitã în Micherechi. Noi aºa
vorbim româneºte, încît nici ei nu ne-ar înþelege. (…) Asta este
numai limba noastrã. (…) Deci fiecare cuvînt maghiar, acum nu

vreau sã prezint nici-unul dintre ele, cãci ar fi foarte urît. Fiecare
cuvînt maghiar devine românizat de noi.)

Dat fiind cã nu prea am înþeles despre ce fel de limbã „particula-
rã” este vorba, l-am rugat sã-mi spunã niºte exemple. Foarte cu
greu, rugîndu-l de mai multe ori, subiectul, arãtînd spre obiectele
care ne-au înconjurat, a dat urmãtoarele exemple: kenõcsu, poháru,
üdítõu, radiátoru, asztalu. Substantivele maghiare (folosite cu arti-
colul hotãrît postpus) înºirate de subiect, în graiul local, sînt folosi-
te în felul urmãtor: unsòre, pãhar, üdítõ, ròdiator, masã. În graiul local,
deci, dintre aceste cinci cuvinte amintite, numai douã sînt împru-
muturi maghiare (üdítõ, ròdiator). Prin folosirea acestui cod particu-
lar, informatorul are un singur scop, sã-ºi batã joc de varianta
localã româneascã din Chitighaz. O astfel de atitudine negativã
faþã de limba din Chitighaz contribuie la dispariþia rapidã a limbii
române din comunitate.

Pe lîngã aceste trei exemple, însã, mai cu seamã la elevi ºi la
pãrinþii lor, am putut înregistra în perioada anchetei a doua ºi
atitudini pozitive faþã de limba românã. Statul maghiar a mãrit
prestigiul limbii române în comunitatea noastrã prin faptul cã în
ultimul deceniu a adus în învãþãmînt un sistem nou, dupã care ºi
examenul de stat de limbã românã poate mãri punctajul examenu-
lui de admitere la facultate. ªi, în afarã de aceasta, toþi cei care
terminã la vreo facultate trebuie sã aibã mãcar un examen de stat
de limbã strãinã (care, bineînþeles, poate fi ºi cea românã). Conºti-
enþi de aceastã situaþie nouã, cîþiva români intervievaþi mi-au
amintit aceste posibilitãþi importante pentru noi.

Tot aici aº sublinia ºi faptul cã românii din Chitighaz sînt conºti-
enþi de schimbarea limbii din comunitatea noastrã, foarte mulþi
dintre ei chiar fiind nemulþumiþi de acest fenomen în desfãºurare.
Iatã un citat dintr-un interviu.

Cã la urmã om ajunge acolo cã noì rîmâñ ºi sat rîmâñesc ºi n-or ºt’i
prunçi ùã ñepoþî, ùã çe ºt’iù çe ºt’iù ìo, n-or ºt’i rîmâñèºt’e ºi asta-ì ruºiñe
pã noì cã  nu ºt’iù sã vorbascã rîmâñèºt’e. ªi noì þîñem, cã noì sînt’em
rîmâñ?! (femeie, nãscutã în 1949, 12 clase)
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Legãturi cu românii din România 1990–2000

Dupã cele spuse de subiecþi, în ultimul deceniu foarte puþini au
legãturi strînse cu rudele ºi prietenii din România. Dupã pãrerea
lor, începînd cu anii 1994–1996, viaþa economicã din România s-a
schimbat considerabil, ºi, ca urmare, vizitele în România sînt foar-
te rare, iar cei mai mulþi nu se duc niciodatã în România. Alãturi de
ei, într-o proporþie mai micã, gãsim ºi informatori care nu din
cauza cumpãrãturilor au legãturi cu România. Una din persoanele
intervievate, de exemplu, se intereseazã de viaþa culturalã ºi este
împresionatã de viaþa de la þarã din România. În 1976 au vizitat
prima datã rudele din România ºi, de atunci, în fiecare an o datã
fac acest drum în România. Relaþiile vii cu românii din România ar
ajuta cel mai mult la menþinerea limbii române. Iatã un fragment
dintr-un interviu.

Io am fos’ curiùòsã sã vãd dã ind’e dã ind’e îì viþa lu bãrbatu mñeù. ªi
ñ-am dus ºi d-atunç în tãt anu mèrem. ªi o fost aºè, cã ñ-an dus ºi ããã
ìarna darã, ñ-am dus sã vid’em cã cum petrec ìi on Crãçun, ºi cum umblã
a corinda. ªi acolo sã zîc  ùòmiñi maì maì alcum trag unu dîpã altu, ºi
maì alcum sã sã ìubãsc, ºi niç nu ºt’iù sã spun.  Grijesc unu dã altu, ºi
acolo, ºi amu tradiþiilè çèlè dã dãmult, º-amu le pãstrazã, nu ca la noì. Cã
la noì nu s-o nu maì ºt’iì amu cã îì Paºt’ ùã îì Crãçun ùã çe îì. (...) Acolooo
umblã … S-apucã dî l-o casã, º-atunçè dî la tãtã casa sã duçe çiñeva pã
cînd ajung la capãtu satuluì  îs cît’e obzãç o sutã dã ùòmeñ laolaltã. ªi
aù la tãtã lumè, aù sã îmbiìe cu çeva. (…) ªi în tãt anu mèrem ºi ããã ìo m-
am aflat tare…  Nu-s ñamurilè mèle, cã-s ñamurilè lu bãrbatu mñeù, da’
tare ã mã bucur cîn’ mã duc acolo. (femeie, nãscutã în 1949, 12 clase)

Încheiere

Din rezultatele cercetãrii efectuate în 2000, în mãsura în care
materialul a fost prelucrat pînã acum, se poate conchide cã în
comunitatea româneascã din Chitighaz limba românã este vorbitã
tot mai puþin, dar încã de o mare parte a românilor de aici. Acele
persoane, care, fãrã date de cercetare culese pe teren, sînt de pãrere

cã românii din Ungaria nu ºtiu/ nu vorbesc corect româneºte nu
cunosc bine condiþiile, circumstanþele reale în care trãim (de altfel,
aceste persoane nu au ca obiect de studiu limba românã sau trec cu
vederea faptul cã ea se manifestã în mai multe variante, în funcþie
de numeroºi factori). Cît timp trãieºte mãcar un român din comu-
nitatea noastrã în Ungaria, care vorbeºte româneºte, nu are nimeni
dreptul sã ne zicã cã nu vorbim româneºte. Iar cel care considerã,
fie el membru al comunitãþii noastre, fie el din afara comunitãþii
noastre, cã nu vorbim bine, corect, frumos româneºte, acela nu ºtie
sau nu vrea sã ºtie/ sã înþeleagã cã noi vorbim o limbã minoritarã,
care reprezintã o  variantã româneascã teritorialã (un grai) ºi, în
plus, sîntem bilingvi. Un informator mi-a exprimat foarte concis
aceasta, în felul urmãtor: Noì ungurèºt’e vorbim rîmâñèºt’e! Trebuie
sã fim conºtienþi de faptul cã limba vorbitã de noi, din punct de
vedere lingvistic, este tot atît de bunã, corectã, frumoasã ca limba/
varianta vorbitã de oricine în lume. Este foarte important sã ºtim ºi
sã precizãm cã atunci cînd cineva, din „bunãvoinþã”, zice cã noi nu
vorbim bine, corect, frumos româneºte, accelereazã mai mult sau
mai puþin conºtient, procesul schimbãrii limbii.

Trebuie sã le atragem atenþia acelora care nu sînt mulþumiþi de
limba vorbitã de noi cã limba aceasta este amintitã în legea pentru
minoritãþile etnice ºi naþionale ca limba noastrã strãmoºeascã, pe
care avem dreptul sã o folosim oriunde în Ungaria.

În încheiere, m-aº adresa tuturor celor care exprimã pãreri nega-
tive cu privire la limba românã vorbitã de românii din Ungaria
prin acel proverb pe care l-am înregistrat de la o chitighãzeancã
octogenarã: ªi bròòòòòsca cîrîìììììe, dacã tãt o k’elççççç!
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Note

1. Cercetarea a fost sprijinitã de  OTKA T030305 ºi MNEKK (Fundaþia
publicã „Pentru minoritãþile naþionale ºi etnice din Ungaria”) 2127/I/
2000.

2. Semnele diacritice folosite în textele dialectale sînt urmãtoarele
ç (africatã alveopalatalã surdã) ças (ceas).
d’ (oclusivã palatalã sonorã) d’al (deal).
è (e deschis) fèt’e (fete).
k’ (oclusivã palatalã surdã) k’indã (tindã).
ñ (nazalã palatalã) ñam (neam).
ò (o deschis) sòre (soare).
t’ (oclusivã palatalã surdã) t’ept (piept).

Semivocale
ê, ì, ù: lêagãn (leagãn), ìi (ei), ùoù (ou).

Alte semne
 marcheazã pauza.

= pusã în urma sau înaintea unui cuvînt aratã cã el nu este complet.
„ „ marcheazã un citat.
ã/ããã desemneazã ezitarea.
(...) desemneazã omisiuni din textul interviului.
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Parafrazând un cunoscut istoric francez, Guy Chaussinand-
Nogaret, am putea spune cã istoria formãrii intelectualitãþii româ-
neºti este însãºi istoria naþiunii române, în ea reflect]ndu-se în
mare istoria socialã ºi politicã, fiind totodatã istoria reprezentãri-
lor ºi simbolurilor, „loc de memorie unde se reflectã naþiunea“1; un
fenomen surprins de noi în cazul românilor, dar care, în general,
este valabil în cazul tuturor naþiunilor din Europa Centralã ºi de
Sud-Est. Majoritatea istoricilor români în studiile dedicate „arheo-
logiei vieþii intelectuale” au subliniat importanþa instruirii ºcolare,
a frecventãrii universitãþilor în ceea ce numim renaºterea (sau
regenerarea, emanciparea) culturalã ºi naþionalã din spaþiul cen-
tral ºi sud-est european. De altfel, cunoscutul istoric literar ºi eseist
Virgil Nemoianu, considera cã societatea modernã a Europei Cen-
trale-înþelegând prin aceasta Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria,
Iugoslavia ºi România-este creaþia etosului instruirii2; un etos dife-
rit de etosul protestant al muncii, prin care s-a impus capitalismul
în statele anglo-saxone ºi din nord-vestul Europei. În cazul Euro-
pei Centrale, acumularea de cunoºtinþe ºi recunoaºterea comunita-
rã a importanþei instruirii, au realizat, potrivit profesorului V.
Nemoianu, fericita reconciliere între voinþa ºi nãzuinþele individu-
lui, pe de o parte, ºi nevoile societãþii pe de alta”3. Un fenomen
istoric care a fost subliniat ºi de alþi istorici, care au pus în valoare
rolul universitãþilor europene în modificarea câmpului intelectual
din spaþiul nostru istoric, prin ruptura de mediul cultural autoh-
ton, cvasi-oriental, autorhic ºi racordarea societãþii româneºti la
valorile Europei moderne.

O asemenea realitate istoricã ne-a sugerat aprofundarea cercetã-
rilor privind formarea intelectualitãþii româneºti din Transilvania

Cornel Sigmirean

Formarea intelectualitãþii româneºti
din Banat ºi Transilvania în epoca modernã.

Studenþi români la universitãþi
din Ungaria între anii 1867–1918
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ºi Banat în epoca modernã din perspectiva frecventãrii academiilor
ºi universitãþilor de pe teritoriul Ungariei istorice.

Aºa cum se ºtie, momentul istoric care a deschis în mod constant
accesul românilor în ºcolile din Transilvania ºi din Imperiu a fost
unirea cu Biserica Romei, realizatã la sfârºitul secolului al XVII-lea
pe fondul Reconquistei austriece. Preocupaþi în formarea unui cler
devotat noii religii, greco-catolice, Curtea de la Viena ºi înalta
ierarhie a Bisericii catolice din Imperiu au susþinut prin burse
acordate  iniþial din Fundaþiile Kollonich ºi Janianã, tinerii români
la studii în gimanziile ºi colegiile din Transilvania, Ungaria ºi
Slovacia (de la Cluj, Sibiu, Oradea, Bratislava, Trenèin, Pesta,
Ungvár etc.) la universitãþile din Trnava ºi Viena ºi la Colegiul
Urban De Propagando Fide din Roma. Astfel, aºa cum subliniazã
istoricul Mathias Bernath, unirea religioasã a îndeplinit în cazul
românilor „funcþia unei porþi de acces a spiritului occidental în
Transilvania”, creându-se o pãturã intelectualã purtãtoare a naþio-
nalizãrii în veacul al XIX-lea4.

Dacã în primele decenii ale secolului al XVIII-lea primele gene-
raþii de intelectuali români erau de formaþie teologicã, spre sfârºi-
tul secolului al XVIII-lea ºi în prima jumãtate a secolului al XIX-lea
se produce o diversificare a opþiunilor pentru studii universitare.
Un numãr tot mai mare de tineri  români opteazã pentru facultãþile
de medicinã, drept ºi inginerie de la Viena, Pesta, Lemberg, Gene-
va, Halle, Jena, Salsburg, Leiden, Schemnitz º.a. De asemenea, în
aceastã perioadã, se formeazã ºi primii intelectuali cu studii su-
perioare proveniþi din mediul ortodox, beneficiind de burse din
Fondul xidoxial, pe baza cãrora au studiat la Karlowitz, Kiev,
Pesta, Viena etc.

Spre sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi începutul secolului al XIX-
lea se constatã o creºtere a numãrului de studenþi români care
studiazã la Universitatea din Pesta. Potrivit estimãrilor noastre,
între anii 1802–1850 la Universitatea pestanã au studiat peste 60 de
viitori intelectuali români. Printre ei s-au aflat Pavel Vasici, Atanasie
ªandor, Simion Romanþai, ªtefan Iorgovici º.a. – la Facultatea de
Medicinã, Eftimie Murgu, Andrei Mocioni, Damaschin Bojincã,
Petru Maler, Emanuil Gojdu, Vincenþiu Babeº º.a. – la Facultatea

de Drept5. Este generaþia care a pus bazele „Societãþii studenþilor
români de la Universitatea pestanã”.

Un important segment al intelectualitãþii româneºti din perioa-
da prepaºoptistã s-a format la Liceul Academiei din Cluj, la acade-
miile de drept din Oradea ºi Sibiu. Dar locul central al întregului
învãþãmânt românesc din Transilvania în Epoca luminilor ºi în
Vormärtz îl ocupã Blajul. O întreagã epocã din istoria românilor
transilvãneni, ce îºi marcheazã momentul de vârf la 1848, a stat
sub semnul culturii naþionale promovatã de spiritul ºcolilor blãjene.

Astfel, la mijlocul secolului al XIX-lea, prin intelectualii formaþi
în instituþiile de învãþãmânt din Imperiu ºi la Universitãþile din
Europa de Vest, societatea româneascã realizeazã – potrivit istori-
cului literar A. Marino – primele semne de solidarizare spiritualã
cu civilizaþia, cultura ºi istoria occidentalã, cu ideile ºi valorile sale,
cu stilul ºi concepþia sa de viaþã6.

Perioada urmãtoare din istoria românilor bãnãþeni ºi ardeleni
stã tot sub semnul creºterii interesului pentru ºcoli de toate grade-
le ºi pentru univesitãþi. Regimul lui Bach (dupã cum mai este
cunoscutã perioada neoabsolutismului) ºi experimentul liberal din
prima parte a deceniului VII a însemnat pentru români înfiinþarea
Mitropoliei greco-catolice de la Blaj, cu cele trei episcopii sufragane
de la Gherla, Lugoj ºi Oradea, iar apoi la 1864, ridicarea Episcopiei
Ortodoxe de la Sibiu la rang de mitropolie, cu douã episcopii
sufragane, la Arad ºi Caransebeº. Perioada experimentului liberal
a permis înfiinþarea Astrei, Asociaþiei pentru cultura poporului
români din Maramureº ºi Asociaþiei naþionale arãdene pentru
cultura ºi conservarea poporului român.

A fost, putem spune, o perioadã de emulaþie în planul vieþii
culturale, expresia acestei stãri de spirit fiind acþiunea revendicati-
vã declanºatã de elita politicã ºi culturalã româneascã la mijlocul
secolului al XIX-lea pentru dobândirea unor instituþii de învãþã-
mânt superior în limba maternã. Prin zeci de memorii, intervenþii
directe la autoritãþile politice din Transilvania ºi de la Viena, prin
numeroase articole publicate în presa vremii, elita româneascã a
revendicat dreptul la o instituþie proprie de învãþãmânt superior în
Transilvania, universitate sau academie.
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Cel mai complet proiect în acest sens îl elaboreazã gânditorul ºi
omul politic Simion Bãrnuþiu în 1852, pe când era student la Pavia,
dupã ce iniþial studiase la Sibiu ºi Viena, proiect în care propunea
înfiinþarea unei universitãþi care sã cuprindã patru facultãþi (teolo-
gie, drept, medicinã ºi filosofie), pe lângã care sã funcþioneze
institute de cercetãri. O formulã care se baza pe modelul
humboldian de organizare a universitãþilor moderne7.

Dar memoriile elitei politice ºi culturale adresate Vienei, dupã
1867 Budapestei, au rãmas fãrã efect, intelectualitatea româneascã
a Transilvaniei ºi Banatului formându-se în perioada 1867-1919 în
universitãþile ºi academiile maghiare ºi germane din Austro-Un-
garia ºi din afara imperiului, din Germania, Franþa, Belgia, Elveþia
ºi Italia.

Aºa cum se ºtie, în iunie 1867 în organizarea politicã a Imperiu-
lui habsburgic s-a inaugurat o nouã etapã, aceea a monarhiei
dualiste. Imperiul, numit de acum înainte Austro-Ungaria, era
strucuturat într-o confederaþie alcãtuitã din douã parlamente, douã
guverne ºi douã capitale, la Viena ºi Budapesta. Începe o perioadã
de modernizare acceleratã a tuturor structurilor statului  ºi societã-
þii, de recuperare a decalajelor faþã de Europa de Vest în planul
urbanizãrii, a cãilor de comunicaþie, a învãþãmântului, a culturii în
general.

Reþeaua învãþãmântului universitar se completeazã cu noi insti-
tuþii de învãþãmânt, ºi se supun unui proces de modernizare mai
vechilor instituþii. Astfel, învãþãmântul universitar din Ungaria
istoricã (Transleithania) cuprindea mai întâi cele douã mari
univesitãþi de la Budapesta ºi Cluj (deschisã în 1872). În 1874, pe
baza acordului de la Nagadba, care a acordat autonomie Croaþiei
în cazul „Þãrilor Coroanei Ungare”, s-a creat o universitate la
Zagreb. În 1912 s-au transformat în universitãþi cele douã academii
de drept de la Debreþin ºi Bratislava. În categoria universitãþilor
era inclusã ºi Politehnica, Universitatea Tehnicã Regalã maghiarã
de la Budapesta. Un rol important în reþeaua învãþãmântului îl
aveau academiile de drept, în numãr foarte mare în Ungaria. În
1874 erau 13 academii de drept, ca apoi numãrul lor sã se reducã la
10. La Kassa (Košice), Oradea ºi Pozsony (Bratislava)-funcþionau

academii regale de drept. Erau apoi academiile confesionale de
drept la Eger (catolicã), Pécs (catolicã), Debreþin (reformatã),
Kecsemét (reformatã), Sárospatak (reformatã), Sighetul Marmaþiei
(reformatã) ºi la Eperjes–Prešov (evanghelicã). Învãþãmântul agro-
nomic se realiza în institutele de agronomie de la Keszthely Ma-
gyar-Óvár – Kassa (Košice), Debreþin ºi Cluj-Mãnãºtur. În anul
1906 toate cele cinci institute au devenit academii de agriculturã.
Învãþãmântul superior maghiar mai cuprindea Academia Regalã
Maghiarã de Marinã de la Fiume,Academia de Studii Orientale de
la Budapesta, Academia de Comerþ din Cluj-în care se pregãteau
specialiºtii în domeniul comerþului ºi Academia Regalã de Medici-
nã Veterinarã de laBudapesta. La Schemnitz (Selmecbánya-Banska
Štiavnica) funcþiona o academie de minerit ºi silviculturã. În pe-
rioada dualismului austro-ungar s-au pus bazele învãþãmântului
superior artistic. În 1871 s-a creat ªcoala Superioarã de Arte Plasti-
ce ºi de Arte Decorative de la Budapesta. În 1875 s-a înfiinþat
Academia de Muzicã, avându-l director pe Frantz Liszt. La aceste
instituþii de învãþãmânt se adãugau 47 de institute teologice, de
nivel superior.

Cu toate cã în perioada dualismului Ungaria a promovat o
identitate exclusiv maghiarã a statului ºi a instituþiilor sale ºi o
ideologie naþionalistã care s-a resimþit ºi în politica ºcolarã, institu-
þiile de învãþãmânt au fost accesibile tuturor naþionalitãþilor.

În aceste condiþii, în perioada 1867–1919 la instituþiile de învãþã-
mânt superior de pe teritoriul actual al Ungariei au studiat 3064 de
studenþi români8.
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Sigur, noi cercetãri vor putea întregi numãrul românilor care au
studiat la instituþiile de învãþãmât superior de pe teritoriul actual
al Ungariei. În reconstituirile noastre nu figureazã Institutul de
Educaþie Fizicã de la Budapesta ºi academiile de arte frumoase. De
asemenea, sunt numeroºi români care au studiat la ºcolile de
ofiþeri ºi la Academia Ludoviceanã. La aceastã academie, dupã
cum bine se ºtie, a studiat ºi Liviu Rebreanu, creatorul romanului
românesc modern.

Revenind la repartizarea studenþilor români pe instituþiile de
învãþãmânt frecventate constatãm cã numãrul cel mai mare se
înregistreazã la Universitatea din Budapesta. Menþionãm, însã, cã,
probabil, numãrul românilor care au studiat la aceastã universitate
a fost mult mai mare. Un incendiu provocat în timpul Revoluþiei
din 1956 a distrus o parte din arhiva universitãþii, inclusiv matrico-
lele, care reprezintã principala sursã documentarã pentru reconsti-
tuirea studenþilor. În aceste condiþii reconstituirea studenþilor ro-
mâni am realizat-o pe baza anuarelor universitãþii, cumulând cer-
cetarea acestora ºi cu alte surse: evidenþa examenelor de licenþã ºi
doctorat (rigurosurile), listele cu bursierii români ale diferitelor
fundaþii, listele cu membrii Societãþii „Petru Maior” etc. Aºa am
reuºit sã le stabilim naþionalitatea românã la studenþi ca Bánfi
István, Rákóczi Sándor, care conform numelui ar aparþine naþiona-
litãþii maghiare. Aici apar, de fapt, cele mai multe dificultãþi, în
reconstituirea etnicã a listelor cu studenþi. Într-un imperiu

multietnic, cum era cel austro-ungar, numele nu este întotdeauna
edificator pentru identificarea naþionalitãþii individului, mai ales
cã numele a putut suporta în decursul istoriei o serie de modificãri
ortografice. În cazul românilor apar frecvent nume maghiarizate,
rutenizate (în Maramureº, Ugocea, Sãtmar) sau sârbizate în Banat,
pãstrând în ele amintirea subordonãrii administrativ-religioase a
românilor de centrul Bisericii Ortodoxe din imperiu de la Karlowitz.
De asemenea, nici confesiunea nu este întotdeauna un criteriu
sigur. Confesiunea greco-catolicã era întâlnitã atât la români cât ºi
la ruteni, dar era declaratã ºi în cazul  maghiarilor ºi slovacilor.
Confesiunii ortodoxe îi aparþineau românii, sârbii, grecii, macedo-
românii ºi alte naþionalitãþi din Imperiul austro-ungar.

Cu aceste menþiuni privind dificultãþile reconstituirii studenþi-
lor români care au studiat la universitãþile din Imperiul austro-
ungar, subliniem cã la Universitatea din Budapesta au studiat
potrivit cercetãrilor noastre 2499 de studenþi români. Dintre aceº-
tia, 1266 au studiat la Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Politice, 609 la
Facultatea de Medicinã ºi Cursul de Farmacie, 383 la Facultatea de
Filosofie ºi 239 la Facultatea de Teologie. Ca absolvenþi ai facultãþi-
lor Universitãþi din Budapesta sau de la alte universitãþi ºi acade-
mii, între anii 1867–1918 un numãr de 585 de români ºi-au susþinut
doctoratul la Universitatea budapestanã. Dintre ei, 349 ºi-au susþi-
nut doctoratul în drept, 217 în medicinã, 9 în teologie ºi 37 la
Facultatea de Filosofie.

Pe parcursul anilor din rândul românilor-este adevãrat în nu-
mãr foarte mic-unii au reuºit sã urmeze o carierã universitarã la
Budapesta. La Catedra de Filologie-Românã, înfiinþatã în 1863, au
predat profesorii Alexandru Roman, George Alexici, Ioan Ciocan,
Iosif Popovici ºi Iosif Siegescu. La Facultatea de Medicinã a
fucnþionat ca profesor extraordinar Constantin Pomuþ, care a fost
primul profesor de psihopatologie de la Univeristatea din Buda-
pesta. La medicinã a funcþionat ca profesor ºi Dimitrie Nedelcu
(Nedelko Döme), nãscut în 1811 la Lugoj. Este considerat întemeie-
torul învãþãmântului stomatologic din Ungaria. La catedra de sto-
matologie a fost reþinut ºi George Bilaºcu, care a ajuns ºef de
lucrãri în timpul conducerii catedrei de cãtre profesorul Árköny,

2499 281 85 55 12 5 8 14 38 36 31

Tabel cu repartizarea studenþilor români care au studiat la
universitãþile ºi academiile din Ungaria în perioada 1867–1918
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savant de renume mondial. Cea mai strãlucitã carierã a înregis-
trat-o la Facultatea de medicinã Victor Babeº, savantul care a
descoperit ºi iniþiat în plan mondial seroterapia modernã. La vâr-
sta de 30 de ani era ªeful Catedrei de Histologie Patologicã.

Revenind la studenþii români, care au frecventat cursurile
Univerisãþii din Budapesta, menþionãm cã printre ei s-au aflat
nume de prestigiu ale vieþii politice ºi culturale româneºti : Enea
Hodoº, Vasile Goldiº, Valeriu Braniºte, Virgil Oniþiu, Ilie Cristea,
Ilarie Chendi, Alexandru Ciura, Octavian Goga, Ioan Lupaº, Ilie
Minea, Nicolae Drãgan, Onisifor Ghibu, Victor Cheresteºiu-la Fa-
cultatea de Filosofie; Tiberiu Bredicenu, Aurel Lazãr, Iuliu Maniu,
Aurel Vlad, Traian Vuia, Petru Groza, Ion. I. Lapedatu º.a.-la
Facultatea de Drept; Victor Babeº, George Bilaºcu, Marius Sturza,
Sabin Manuilã-la Facultatea de Medicinã; Ion Agârbiceanu, Ilie
Dãianu, Teodor Murãºanu, Alexandru Borza-la Facultatea de Teo-
logie. Un fapt cu totul remarcabil, cinci dintre  foºtii studenþi
români ai Univesritãþii din Budapesta au devenit prim-miniºtrii ai
României: Alexandru Vaida-Voevod, Iuliu Maniu, Octavian Goga,
Ilie (Miron) Cristea (el a fost ºi primul patriarh al României) ºi dr.
Petru Groza.

O analizã procentalã a studenþilor români care au învãþat la
instituþiile de învâþãmânt superior din actuala Ungarie plaseazã
Universitatea Tehnicã Regalã Maghiarã pe locul al doilea dupã
Universitatea budapestanã. La aceastã instituþie de învãþãmânt au
studiat 281 de români. Printre ei s-au numãrat marii inventatori în
domeniul aviaþiei Traian Vuia ºi Aurel Vlaicu, inventatorul telefo-
niei multiple (fizicianul) George Maior º.a. Printre profesorii Uni-
versitãþii Tehnice din Budapesta s-au numãrat ºi românii Cornel
Mikloºi ºi Ioan Bud (Bud János). Profesorul Ioan Bud, nãscut în
1880 în comuna maramureºeanã Dragomireºti, a predat economia
la Politehnicã ºi statistica la Universitate. Unul din cei mai buni
specialiºti din Ungaria în domeniul statisticii I. Bud s-a afirmat ºi
ca om politic: Ministru al Comerþului (1910), consilier la Departa-
mentul Alimentaþiei Publice (1916), preºedinte al Consiliului de
Supraveghere a Preþurilor (1918), secretar de stat la Departamen-
tul Alimentaþiei Publice (1921) ºi ministru al acestui departament

(1922–1924), ministru de finanþe în 1924–1928, când a contribuit la
consolidarea financiarã a Ungariei.

Fãrã a cunoaºte importanþa celor douã universitãþi din Budapes-
ta, alte instituþii care consemneazã prezenþe consistente de stu-
denþi români au fost academiile de drept de la Debreþin, Kecskemét
ºi Pécs, care au atras tineri mai ales din Partium ºi Banat. La
Kecskemét, majoritatea studenþilor români sunt din comitatele
Timiº, Torontal, Arad, Cenad ºi Caraº-Severin. Interesant, la Pécs,
unde între anii 1900–1918 avem înregistraþi 12 studenþi români, 4
provin din comitatul Bistriþa-Nãsãud.

Important pentru ceea ce înseamnã impactul „revoluþiei agrare”
în societatea româneascã este prezenþa studenþilor români la aca-
demiile de agriculturã de la Keszthely, Debreþin ºi Magyar-Óvár.
Cei mai mulþi sunt consemnaþi la Academia de la Magyar-Óvár,
oraº cunoscut ºi sub denumirea sa germanã de Ungarisch
Altenburg, instituþie de elitã a învãþãmântului agronomic din Un-
garia, unde a studiat omul politic Eugen Brote.

Proveniþi în majoritatea cazurilor din lumea satului, ca fii de
preoþi, învãþãtori, notari ºi agricultori, din familii cu posibilitãþi
financiare modeste, circa 25–30% din tinerii care au studiat în
perioada 1867–1918 au fost bursierii diferitelor fundaþii de stipen-
dii. Din cele peste 140 de fundaþii româneºti, care la sfârºitul
secolului al XIX-le ºi începutul secolului XX susþineau învãþãmân-
tul românesc din Ardeal, Banat ºi Ungaria, s-au remarcat prin
contribuþia adusã la formarea universitarã a intelectualilor români
fundaþiile: „Simion Romanþai”, „Alexandru Sterca-ªuluþiu”,
„Vancea”, „Bob”, „Ferdinand Hirsch” – de la Blaj, Fondul grãnice-
resc de stipendii de la Nãsãud, fundaþiile Astrei, fundaþiile Biseri-
cii Ortodoxe de la Sibiu („Francisc Iosif”, „Moga”, „Putnoky”,
„Absolon Todea” etc.) ºi mai ales Fundaþia „Emanuil Gojdu”. Din
tot ce s-a intreprins în rândul românilor în spiritul acelui etos al
instruirii de care aminteam la început, Fundaþia9 „Gojdu” s-a re-
marcat prin excelenþã, a fost expresia sa cea mai elocventã. Potrivit
estimãrilor noastre, 1076 de intelectuali români sunt „produsul”
acestei fundaþii, din rândul cãrora s-a selectat elita politicã ºi cultu-
ralã a românilor din Transilvania, Banat ºi Ungaria.
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cu siguranþã, printre cele mai relevante pagini ale istoriei naþiunii
române, care, în primul rând,  dislocã vechiul cliºeu istoriografic al
unei naþiuni þãrãneºti. Iar prezenþa studenþilor români la academi-
ile ºi universitãþile din Ungaria reprezintã un capitol important al
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din epoca modernã.
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bancnote, de teamã ca sã nu fie jefuiþi de Turci, la trecerea lor în
alte þãri.”1

Locotenenþa domneascã din Ungaria a dat dispoziþii autoritãþi-
lor de la frontierã ca de la aceºti foºti supuºi turci sã cearã date cu
privire la vîrsta, naþionalitatea, religia, situaþia lor familiarã, etc.
Prin patenta de toleranþã de la 1781, Iosif al II-lea, i-a luat sub
ocrotirea sa, ca pe unii care aduceau realmente beneficii în marele
comerþ al statului.2

 Coloniile ºi companiile „greceºti”

Coloniile macedoromâne (aromâne) au fost considerate drept de
colonii greceºti, iar membrii lor numiþi – chiar ºi de cãtre românii
din Banat ºi Transilvania – greci. În general, macedoromânii erau
bilingvi, considerînd ca limbã maternã dialectul macedoromân, în
timp ce limba greacã devenea limba lor de culturã, de slujbã
religioasã ºi de comunicare în afaceri sau treburi oficiale. „În Ar-
deal, încã pînã astãzi – 1898 – observã Bartolomeu Baiulescu,
negustorul aromân se numeºte de cãtre nemþi „grieche” ºi de cãtre
unguri „görög”. În Banat , de asemenea, cînd bãnãþeanul vrea sã
zicã cã se duce la bãcãnie, zice cã se duce la „grecu”. O precizare
substanþialã aduce Pericle Papahagi, observînd cã termenul grec
denumeºte pe de o parte: a) religia greco-orientalã, iar pe de alta: b)
comerciant companist grec, din care fãceau parte nu numai grecii,
ci toþi aromânii din Ungaria ºi Transilvania intraþi în aºa numitele
„companii greceºti”.3

Companiile comerciale erau organizaþii de comercianþi care se
îngrijeau de interesele membrilor lor. Companii greceºti se înfiin-
þeazã din secolul al XVII-lea. Negustorii greci ºi-au dat seama de
sensul planurilor mercantiliste austriece, de expansiunea econo-
micã spre rãsãrit ºi ºi-au apreciat, în funcþie de aceasta, perspecti-
vele, reuºind sã obþinã privilegii, confirmate prin diplome imperi-
ale. În fruntea companiei era un comitet compus din 6-8 membri ºi
un judecãtor ales pentru a reprezenta compania în faþa autoritãþi-
lor. Judecãtorul era salarizat. Ca judecãtori se alegeau de obicei

Maria Berényi

Colonii macedoromâne în Ungaria
(Secolul XVIII–XX)

Macedoromânii (aromânii), cunoscuþi în izvoarele medievale cu
numele de vlahi, sînt acea parte a populaþiei românizate din sudul
Dunãrii, care datoritã emigraþiei slavilor ºi a bulgarilor în zona
sud-dunãreanã, în secolul al VII-lea s-au retras în pãrþile sudice ale
Peninsulei Balcanice. Vorbesc unul din cele patru dialecte ale
limbii române – cel macedoromân, care se alãturã celui dacoro-
mân, istroromân ºi meglenoromân. (În literatura istoricã îi gãsim
sub denumirea de aromâni, armâni, româno-mecedoneni, macedoro-
mâni sau simplu macedoneni, designînd unul ºi acelaºi grup etnic al
latinitãþii orientale din spaþiul sud-dunãrean.)

În succesiunea veacurilor un numãr însemnat de români balca-
nici, alãturi de greci, sîrbi, bulgari ºi albanezi se aºeazã pe teritoriul
Ungariei. Aceasta penetraþie e mai evidentã în secolul al XVIII-lea.
Motivul acestei deplasãri este consecinþa deselor rãzboaie ruso-
turce, austro-turce, combinate cu atacurile musulmane asupra cen-
trelor comerciale din Balcani (vezi distrugerea totalã a Moscopolei,
oraº cu cca. 40.000–50.000 locuitori), dar ºi a începuturilor capita-
liste în Austria ºi dezvoltarea comerþului între aceasta ºi Turcia,
circumstanþe care au determinat pe numeroºi negustori ºi cãrãuºi
sã caute locuri mai bune pentru activitatea lor.

„Dupã împrãºtierea Aromânilor din sudul Albaniei, unde aveau
ca centru cultural ºi comercial Moscopole, cei mai mulþi s-au
rãspîndit în Ungaria, Austria, Polonia ºi Rusia. Fugind de teama
dezordinelor din patrie provocate de sãlbãticia cetelor albaneze, ei
duceau cu sine tot avutul lor în bani. Amintirea acestor zile grele a
rãmas vie încã pînã azi în memoria Aromânilor. Mulþi dintre
bãtrînii familiilor refugiate îºi aduc aminte cã pãrinþii lor plecau în
oraºele din Ungaria cu „saci ºi traiste de aur”, cu „galbeni ascunºi
în oale umplute pînã în vîrf cu miere” sau cu hainele cãptuºite cu
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merþ ºi industrie, a încercat pe toate cãile sã-i atragã, fiindcã pentru
stat macedoromânii erau de toate: capital, meºteºug, comerþ ºi
industrie. Cu un cuvînt, ei aveau toate calitãþile pentru ridicarea
economicã a þãrii. În afarã de comerþ, ei se ocupau ºi cu meseriile.
Sub acest raport ei erau, hangii, cîrciumari, prãvãliaºi, tîmplari,
argintari.Locuitorii autohtoni din Ungaria nu aveau nici simþul ºi
nici tradiþia pentru comerþ. Astfel comerþul era lãsat în seama
evreilor, grecilor ºi macedoromânilor. Prin privilegii li se dãdea
voie sã deschidã prãvãlii. Mãrfurile, pe care le aduceau din Imperi-
ul Otoman, aveau voie sã le vîndã oricînd ºi oriunde în Ungaria, ºi
în afarã de tîrguri anuale sau de sãptãmînã, dar fãrã de a atinge
drepturile þehurilor locale.

Expansiunea comercianþilor greci, ca numãr ºi forþã comercialã
trecea într-o vreme, pentru anumite pãrþi ale Ungariei, ca o adevã-
ratã primejdie. În aceastã privinþã e remercabil strigãtul de alarmã
al oraºului Debrecen. Senatul oraºului ajunge sã se plîngã reginei
(la 2 oct. 1759), împotriva acestei expansiuni „greceºti”, cã „Grecii”
aºa de mult au sporit acolo, ºi peste tot în Ungaria, încît „nu peste
mult trebue sã cãutãm dupã Ungaria în Ungaria, ºi prea iubita
noastrã patrie, suspinînd, se va mira cã a fost nimicitã ºi prefãcutã
în Macedonie…”6

Meseriile

„Aceºti Aromâni sau „Þînþari”, cum sunt numiþi în documentele
slavone ºi sîrbeºti, ca ºi în Marea Enciclopedie Révay maghiarã,  se
îndeletniceau cu de toate. Tot ceea ce ajuta la schimbul de valori
constituia obiectul ocupaþiunii lor – comerþul de la cel neînsemnat
cu pînza þãrãneascã, pînã la cel mai considerabil comerþul de bancã
ºi cele mai înalte combinaþiuni financiare cu caracter european; tot
comerþul ambulant pînã la marele comerþ en gros, monopoluri ºi
celebrele case de expediþie ºi de comision; toate meºteºugurile – de
la cismãrie pînã la argintãria artisticã, fabricarea mãtãsurilor ºi
industria textilã în fabrici; de la zidãrie la  construcþia navalã ºi
înalta ºtiinþã medicalã ºi filosoficã; tot comerþul ilicit pînã la con-
trabandele de arme, de bijuterii ºi monede metalice, etc.; acestea

comercianþi de vazã, care cunoºteau mai multe limbi ºi care aveau
tact ºi fler pentru afaceri. Judecãtorii deþineau drepturi importan-
te. Fãceau recensãmîntul comercianþilor greci ºi puteau sã dea –
probabil cu anumite condiþii – autorizaþie pentru exercitarea co-
merþului. Aceºti judecãtori ºi consilieri trebuiau sã depunã jurãmînt
împãratului Austriei.4

În 1784, în Ungaria funcþioneau zece companii greceºti, în locali-
tãþile: Tokaj, Diószeg, Eger, Gyöngyös, Kecskemét, Miskolc, Pes-
ta, Pétervárad ºi Világosvár.5  Aceste companii au devenit în scurt
timp un factor economic puternic, negoþul fiind monopolul lor.

Stabilirea originii etnice a mebrilor companiilor greceºti este
unul din aspectele cele mai dificile. Cuvîntul grec în Ungaria se
aplica oricãrei persoanã care fãcea negoþ, fie ea albanezã, macedo-
neanã sau aromânã.

Comerþul era în mîna grecilor, ei erau stãpînii bîlciurilor. Ei se
avîntau în toate afacerile unde se putea cîºtiga. Aromânii au inun-
dat Austria dupã pacea de la Pasaroviþ. În mîinile lor era aproape
tot comerþul de mãtase din Orient ºi Europa Centralã. Comerþul
Ungariei în stil mare ºi cea mai mare parte a banilor era în mîna lor.
În capitalele Austriei ºi Ungariei, macedoromânii au fondat case
comerciale ºi mari instituþii financiare, care întreþineau legãturi cu
instituþiile similare din þãrile occidentale, ca: Germania, Italia, Po-
lonia, Rusia ºi Franþa. Ei, împreunã cu negustorii greci, erau singu-
rii mijlocitori pentru schimbul de mãrfuri între Orient ºi þãrile din
Europa centralã.

În Ungaria negustorii macedoromâni existau în fiecare oraº sau
tîrg mai mare, ca: Budapesta, Miskolc, Kecskemét, Debreþin,
Zemlin, Tokaj, Gyöngyös, Nagyszombat, Tornya, Battonya,
Munkács, Csanád, Nagylak, Rimaszombat, Balassagyarmat,
Szentendre, Eger, Vác, Gyula, Békés, Sarkad, Szeged, Kalocsa,
Szentes, Makó, Komárom,Tata, Siklós, Hódmezõvásárhely,
Veszprém. Ca supuºi strãini, stãteau sub un regim special, deose-
bit de al celorlalþi locuitori ai þãrii ºi deoarece prin îndeletnicirea lor
de comercianþi erau folositori ºi altora, li s-au creat  posibilitãþi  de
a-ºi exercita meseria. Acest angajament avea un caracter privilegial.
Statul austriac, cunoscînd marile însuºiri ale grecilor pentru co-
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cunoaºtere a lumii pe care ei singuri ºi-o puteau cîºtiga în cursul
drumurilor lungi ce strãbãteau, i-au fãcut mai de mult sã nu rãmînã
indiferenþi faþã de celelalte ocupaþiuni ºi, mai ales, faþã de comerþ,
care era sã le producã cîºtiguri mult mai mari. Aceastã nãzuinþã a
lor de a se înavuþi pe cãi cît se poate mai practice a fost foarte mult
ajutatã ºi de caravanele cu care fãceau transporturile de mãrfuri în
întreaga Peninsulã Balcanicã. Începutul comerþului la Aromâni s-a
fãcut prin cãrvãnãrit. Caravanele lor nu se mulþumeau sã transporte
numai mãrfurile altora, ci duceau cu sine spre vînzare ºi produsele
lor, fie lapte, fie fabricate de lînã. În modul acesta, gustul de cîºtig,
care avea mai mulþi sorþi de izbîndã în comerþ decît în pãstorit,
începuse sã-i atragã cît mai mult, ºi puþin cîte puþin, ei treceau de la
starea de pãstori la acea de neguþãtori, la început ambulanþi, dupã
aceea cu aºezãri stabile.”9

Negustorii macedoromâni s-au arãtat ca element de valoare ºi în
comerþul din Austria ºi Ungaria. Proporþiile comerþului pe care
aceºti macedoneni îl fãceau în vechea monarhie austro-ungarã
erau foarte mari. Sub acest raport, coloniile macedoromâne mai
impunãtoare se gãseau în Viena ºi Budapesta. (Aceste colonii nu
vor fi prezentate în studiul de faþã, despre acestea am scris în mai
multe studii.10) În afarã de Budapesta, centrele mai de seamã din
Ungaria, în care macedoromânii fãceau comerþ în stil mare, erau
Tokaj ºi Miskolc.

Tokaj
În registrele oraºului Tokaj, prima datã în 1651 figureazã comer-

cianþii greci. În 1694 s-a constituit compania greceascã (a cãrei
identitate etnicã pare sã fie în întregime aromâneascã) care a pri-
mit privilegii importante de la împãratul Leopold I. Din acest an
comunitatea a avut ca preot ortodox pe arhimandritul Esxias, care
ºi-a cumpãrat ºi casã în Tokaj.11

Comercianþii din Tokaj fãceau export de vinuri ºi lemne, în
special pentru Polonia. Tot comerþul de vinuri ºi de lemne, ca ºi
exportul acestora era în mîinile negustorilor aromâni din Tokaj ºi
Miskolc. În aceste douã centre, în afarã de Pesta, s-au aºezat, din
timpuri vechi, membri din celebra familie Mocioni. În Tokaj, gã-

erau îndeletnicirile ce le exercitau aceºti oameni neobosiþi ºi
intreprizi pe tot cuprinsul monarhiei, din sec. XVI ºi pînã aproape
de finele celui de al XIX-lea, cînd dispar, asimilîndu-se cu masa
majoritarã.

S-au ocupat, la origine, cu importul de mãrfuri turceºti, singure-
le cu care aveau dreptul sã se ocupe: mãrfuri orientale, bumbacuri,
piei de miei ºi iezi, vite cornute, cordovane ºi saftane. Negustorii
turci, greci ºi macedoneni – scrie Gh. Netta – ajungeau cu aceste
mãrfuri ºi altele orientale, în toatã Ungaria ºi Transilvania, la
Triest ºi Viena, ba ajungeau pînã dincolo de hotarele monarhiei ºi
anume pînã la Breslau, Lipsca, Frankfurt ºi Hamburg.”7 Mãrfurile
orientale – ca urmare a unei vieþi de 150 ani de dominaþie turceascã
– erau foarte cãutate în cuprinsul monarhiei.

„Prin comerþ pãstorii macedoromâni au avut prilejul sã cunoas-
cã artele ºi meseriile. Foarte mulþi din ei, dedîndu-se de cu vreme
la acest ram de ocupaþiune, repede au putut ajunge artiºti ºi mese-
riaºi de frunte în întreaga peninsulã Balcanicã. Astãzi, oraºele ºi
tîrgurile din aceastã parte a Sud-Estului european sunt pline de
argintari, giuvaergii, sculptori, fierari, armurieri, tîmplari, ceasor-
nicari, croitori, etc. Astfel de îndeletniciri Aromânii le-au avut de
la început, dupã coborîrea lor din satele de munte la oraºe. ªi cu ele
se gãsesc rãspîndiþi în toate þãrile strãine, pe unde s-au aºezat.

Vorbind despre meseriile la aceºti Români, trebuie sã recunoaº-
tem cã ei s-au îndeletnicit întotdeauna cu lucrãri care reclamau nu
numai o muncã fizicã, ci ºi un efort intelectual ºi, mai ales, un gust
pronunþat pentru opere de artã. G. Weigand, care i-a cunoscut atît
de bine, vorbind despre aptitudinile lor pentru arte ºi meserii,
spune: „Lucrãrile greoaie ºi grosolane nu plac Macedoromânu-
lui.”8

Macedoromânii ca negustori în Ungaria

„Ocupaþiunea cu care Aromânii s-au impus  nu numai între
popoarele balcanice, ci ºi în strãinãtate a fost comerþul. Trecerea de
la pãstorit la comerþ s-a fãcut încã din timpurile cele mai vechi.
Deºteptãciunea fireascã a Aromânilor, unitã cu acea experienþã ºi
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rudenie prin alianþã între familiile Sarpe, Suka, Pataki, Kilica, Popa
ºi Popovici. (Aceste informaþii sînt luate din matricolele cãsãtoriþi-
lor vol. 1. care cuprinde perioada (1728–1863). Din anii 1830 gãsim
cãsãtorii mixte în rîndul macedonenilor din Miskolc.)

Comercianþii greci de aici erau foarte bogaþi. Au închiriat în
centrul oraºului circa 200 de clãdiri imobiliare, magazine. Mai
toate magaziile, cafenelele, bãcãniile, pivniþele de vin, erau în
mîna lor.

Mulþi fãceau negoþ „în tovãrãºie”. Aceste asociaþii trebuiau de-
clarate în faþa companiei. Datoritã specificului comerþului exerci-
tat de negustorii companiºti (aduceau mãrfuri orientale pe care le
preluau din anumite localitãþi din Imperiul Otoman, deci trebuiau
sã parcurgã distanþe mari), pentru o mai bunã organizare a tranzi-
tului de mãrfuri spre Europa Centralã, atît pentru transport, cît ºi
pentru vînzare, au simþit nevoia asocierii. Macedoromânilor din
Miskolc comerþul le aduce mari beneficii materiale. De multe ori
au ajutat oraºul cu împrumuturi ºi binefaceri. Fiind înstãriþi ei
aveau cercul lor aparte: ºcoala, spitalul ºi biserica lor. Epoca de
înflorire a coloniei se poate data în perioada 1770–1830. Erau di-
nastii de comercianþi, ca: Pilta, Gerga, Dadányi, Pompéry,
Xiffkovics, Levandovszky, Ghica, Pescariu ºi Pataki.

Multe amãnunte despre viaþa lor se aflã în aºa numitele Kondice.
Se gãsesc douã volume (1721–1752; 1721–1793) în arhiva oraºului
Miskolc. Aceste manuscrise cuprind procese verbale ale tribunale-
lor companiei, ale alegerilor de juraþi, obligaþii financiare cãtre
magistratura oraºului, etc.

Ca supuºi strãini, comercianþii macedoneni din Ungaria, stãteau
sub un regim special, deosebit de al celorlalþi locuitori ai þãrii. ªi,
deaoarece prin îndeletnicirea lor de comercianþi erau folositori ºi
altora, li s-au creat condiþii speciale, de ocrotire, asigurîndu-li-se
posibilitãþile de a-ºi practica meseria. Acest aranjament avea un
caracter privilegiat. Cetãþenii oraºului Miskolc au manifestat îngri-
jorare faþã de numãrul tot mai mare al negustorilor greci, care
acaparau un tot mai mare capital în mîinile lor.15

sim ºi membri din familia Leca din VI.–Clisura. În oraº în 1748
trãiau102 familii greceºti ºi macedoromâne.12

Miskolc
În istoriografia românã se menþioneazã, cã în anul 1606, cîteva

familii macedoromâne se aºeazã în oraºul Miskolc.13  Istoricii ma-
ghiari dateazã aºezarea lor în acest oraº pe la sfîrºitul secolului al
XVII-lea. Macedoromânii din Miskolc erau originari din:
Moscopole, Grabova, Lunca, Civara. Harnici ºi isteþi, devin negus-
tori bogaþi. Obþin pe termen lung dreptul de a exercita comerþul cu
amãnuntul ºi ambulant. În jurul anului 1720 se constituie Compa-
nia comercialã greceascã din Miskolc. Membrii companiei vorbeau în
limba greacã ºi aromânã. Fãceau comerþ de lemne ºi vinuri. Acest
export se îndrepta mai ales spre Polonia, ºi mai ales în oraºul
Poznan ºi Lublin. Unele familii aºezate în Miskolc au venit din
Polonia ca mari negustori: fraþii Grabovsky, Atanasie Mutovsyky,
Naum ºi Evreta ªaguna, unul Circu-Kasacovici alãturi de mulþi
alþii cari – nu se ºtie din ce motive – s-au stabilit în Ungaria, mai cu
seamã la Pesta ºi Miskolc, probabil, sã dirijeze mai bine de aici
exportul. Aveau legãturi comerciale cu Viena, fãceau comerþ de
cereale ºi vite, frecventau bîlciurile ºi tîrgurile din Viena, Pesta,
Nagyszombat ºi Debrecen, fiind prezenþi ºi la tîrgurile sãptãmîna-
le în localitãþile din Hegyalja.

În anul 1728 recensãmintele oraºului notau 300 de membri ai
coloniei greceºti. În 1777 se enumerau 296 de greci, în 1793, 97 de
familii (200 de copii), în total membrii coloniei erau 446. (Atunci a
culminat numãrul macedonenilor, nici mai înainte ºi nici mai
tîrziu acest numãr mare nu va mai fi.) În 1798 erau în oraº 86 de
familii (69 de copii) circa 300 de membri, iar în 1808, 85 de familii.
În 1817 colonia avea circa 200 de membri. Aceºtia reprezentau a
treia generaþie a grecilor stabiliþi aici, ei nu cu mult mai tîrziu au
început sã se asimileze, sã se maghiarizeze.14

Între companiile greceºti din Ungaria erau ºi relaþii familiare, nu
numai de comerþ. Grecii se cãsãtoreau între ei. Macedoromânii din
Miskolc s-au cãsãtorit cu semenii lor din Pesta, Eger, Buda, Polo-
nia, Ungvár, Tokaj, Oradea, Gyöngyös, Vác, Balassagyarmat. Era o
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români, fãceau comerþ de boi, în judeþul Aradului, vreo 19 Armeni,
toþi din Ardeal, ca foºti arendatori în comitatul Bichiº, apoi 12
bulgari (din cari 7 din Transilvania, iar 5 din Banat), între cari, ca
„neo bulgarus” dupã religie e arãtat ºi Ioan Bibics, venit din Tran-
silvania, un fanatic catolicizant mai apoi. Ni se mai aratã în acelaºi
tablou ºi 8 sîrbi, din comitatele Arad ºi Cenad ºi alãturi de ei peste
zece „greci”, supuºi otomani, cari se ocupã cu comerþul de boi.
Domiciliile lor sunt arãtate a fi: Törökszentmiklós, Karczag,
Vásárhely, Tokaj, Nyíregyháza, Hajdúdorog, Kálló, Szatmár, ªiclãu,
ªiman, Pîncota, Ineu, Cenad, Kecskemét, Halas, Jászberény ºi
Makó.”16

În comitatul Arad ºi Bichiº s-au stabilit comercianþi macedoro-
mâni la Otlaca, Giula, Ciaba, Bichiº, Bãtania, Sarkad, Vésztõ,
Chitighaz. Aceºtia erau comercianþi de vite, prãvãliaºi, etc.

La Chitighaz cei mai vechi locuitori (bineînþeles mã refer la
românii din aceastã comunã) erau macedoromânii, numãrul cãro-
ra creºtea în jurul anului 1718. Ei aici, mai tîrziu, au promovat
comerþul ºi au susþinut biserica ortodoxã. Cel mai de seamã mace-
doromân din Chitighaz a fost comerciantul Nicola Gheorghe
(Passali). El ºi urmaºii sãi erau epitropi bisericeºti, pînã aproape
cînd a fost preot Iosif Ioan Ardelean.

În comitatul Bichiº erau 6 comercianþi greci în 1737 (Giula 2,
Bichiº, Ciaba, Öcsöd, Chitighaz 1). În 1744 erau urmãtorii boltoºi
(care aveau prãvãlii) : Giula Koszta Todor, Görög János, Czikorida
József, Czikorida György; Bichiº Pap Mihály, Tartsa Görög Miklós;
Gyoma Mészáros Mihály; Szarvas Kirjak Miklós; Öcsöd Görög
György,  Chitighaz Jank Konstantin; Bichiºciaba Tódor György. În
1747 grecii trebuia sã plãteascã impozit, în comitat activau 16 inºi
la  Szarvas, Tartsa, Szeghalom, Chitighaz, Orosháza 1-1, Bichiº 3,
Giula 5.17 În 1769 erau 41  la numãr. În 1771 la Giula erau 10 greci.
Grecii din comitatul Bichiº au format societatea lor de bresla sub
denumirea Consortium Graecorum.

La conscripþia din 1754–55 gãsim greci la Macãu 3, Nãdlac 5,
Bãtania 4,  Cenadul Unguresc 2, Giula 3, Bichiº 3, Szarvas 2,
Szeghalom 2, Szentes 19, Hódmezõvásárhely 18.18

Comitatul Arad ºi Bichiº

Comercianþii greci, aºezaþi aici în veacul al XVIII-lea, aveau un
mediu prielnic pentru îndeletnicirile lor comerciale cu fel de fel de
articole. Ei contribuiau esenþial la completarea ºi dezvoltarea vieþii
comerciale de aici, care se releva ºi prin tîrgurile de vite. La mijlo-
cul secolului al XVIII-lea, creºterea de vite pentru comerþ era susþi-
nutã (1743) mai cu seamã de 19 armeni, 10 bulgari, 9 greci, 8
români ºi tot atîþia sîrbi. Gheorghe Ciuhandu scrie în studiul sãu:
„Controlînd situaþia, am dat, în Arhiva judeþului Arad, de urmã-
toarele amãnunte, vrednice de a fi reþinute aci. Am gãsit, anume,
un tablou, în care menþionaþii comercianþi de vite, între cari, aºadar
ºi „greci” – sunt arãtaþi cu numele, religia (care denota ºi naþionali-
tatea, pe atunci), patria, locul domiciliului lor; locurile þinute în
arendã ºi numãrul aproximativ al boilor, crescuþi pentru comerþ.
Toþi, afarã de cel din urmã, erau – dupã religie – „valachi”, deci
Români ortodocºi. Iatã tabloul lor: Szebenyi László (Vasile Sibianu)
din Transilvania, nu i se ºtie precis domiciliul, avea loc arendat la
Kiskamarás, pentru 500 boi. El era coarendator cu „Dumitrasko”
valah ºi el din Banat, cu domiciliul în Lipova. Illika (Ilica) Sztea
(ªtefan?), din Bichiº, locuitor în Giula, ºi cu tovarãºul sãu Gligor
Szvorna din Bihor, locuitor în Beiuº, þineau arendã la Dombegyháza,
cu 300 boi. Vasile Oláh (adicã Valahul) din comitatul Zãrand,
domiciliat în ªiclãu, arendator la Bankuta, avea acolo 120 boi.
Ungulan (Ungurean) Toader ºi Cserbán (ªerban) din Otlaca, aren-
dator la Medgyes, avea acolo 100 boi. Ioan Iacoblev (?), „valachus”
ºi el, ºi cu tovarãºul sãu de altã religie (? „dalmata”), locuitori în
Arad cu teren arendat în Apácza, aveau 30 boi. Toate aceste tere-
nuri, arendate cum se vede de Români, sunt arãtate ca fãcînd parte
din judeþul Cenad. – Tabloul din chestiune ne mai dã un preþios
amãnunt despre împãrtãºirea elementului românesc bãºtinaº în
comerþul de vite al vremii, spunînd cã, în afarã de aceºtia, mai sunt
foarte mulþi Valachi, cari petrec ºi se ocupã cu creºterea ºi comerþul
de boi, în comitatul Bihorului ºi în alte pãrþi, ale cãror nume nu au
putut fi constatate. Ei obiºnuesc sã facã comerþ de boi, cu cîte 20, 30,
40 sau ºi mai multe capete de boi. Alãturi de aceºti comercianþi



77Simpozion76 Simpozion

Bichiº
În Bichiº era un numãr mare de macedoromâni. În mîinile lor era

concentrat comerþul din împrejurime. Cei mai renumiþi erau: Pavel
Pap, Grigore Costa, Costa Pap, Carol Rajcs ºi Dumitru Phaszko.
Din iniþiativa macedoromânilor s-a zidit biserica între anii 1783–
89. Cel mai mare donator era Dumitru Papageorge. El a pornit din
oraºul Kazanisz ºi s-a stabilit la Szarvas unde a început sã facã
comerþ cu postavuri. Spre sfîrºitul vieþii sale a devenit unul dintre
cei mai înstãriþi oameni ai regiunii, astfel încît atunci cînd s-a pus
problema construirii unei biserici în oraºul apropiat Bichiº, unde
numãrul compatrioþilor sãi era mai ridicat, el a fost printre primii
care au donat mari sume de bani. Tot pe cheltuiala lui s-a construit
altarul, acest fapt reiese din inscripþia de pe o bucatã de marmurã
roz. Primul preot a fost macedoromânul Mihai Ghiba.19

În Bichiº au sosit familii româneºti cu timpul, de-a lungul anilor,
populaþia românã a devenit majoritarã, mult mai numeroasã decît
cea macedoneanã, care s-a stins treptat. În anii 1980 era în oraº
doar o singurã familie care îºi putea arãta originea mecedoneanã:
familia Czinczar.

Miskolc
În jurul anului 1700, macedoromânii din Miskolc ºi-au întemeiat

o capelã în centrul oraºului (str. Piatz) azi Széchenyi nr. 12. cu
hramul Sf. Naum. Dupã ce vechea bisericã s-a deteriorat, în 1785
au început sã–ºi ridice o bisericã nouã. Construcþia a durat pînã în
1806, sub conducerea arhitectului Ioan Adami. În 1791 a fost
sfinþit, care e cel mai frumos ºi mai mare în Europa-Centralã. Are o
înãlþime de 16 m ºi mai mult de 87 de icoane care sînt pictate de
pictorul vienez Antoniu Kuchelmeister. Tot de acest maestru sînt
zugrãvite în 1807 ºi frescele interioare.

 Biserica, care este una din cele mai frumoase biserici ortodoxe
din Ungaria, a fost sfinþitã în 1806 de episcopul din Buda, Dionisos
Popovici. Pe faþada bisericii ortodoxe din Miskolc în semn de
amintire s-a pus o inscripþie, în greceºte, pe care scrie: „Aceastã
bisericã a Sfintei Treimi s-a întemeiat în 1785 pe timpul puternicului
Iosif II, regele Ungariei, ºi s-a isprãvit în anul 1806, pe timpul puternicu-

Cultura ºi biserica

Oriunde au activat, statornic sau trecãtor, aromânii s-au organi-
zat mult mai bine ca alte popoare în comunitãþi religioase, pentrucã,
astfel, sã-ºi ducã aidoma viaþa de acasã la ei. Macedoromânii
stabiliþi pe aceste meleaguri nu s-au mãrginit numai la preocupãri-
le negustoreºti, ci au contribuit la menþinerea ºi întãrirea Bisericii
Ortodoxe. În centrele cele mai mari din Ungaria, ei, în unire cu
negustorii greci, dupã ce se constituiau în comunitãþ, îºi ridicau
biserici proprii, pe care le înzestrau cu icoane, clopote, odãjdii ºi
multe cãrþi sfinte.

În noua lor patrie, macedoromânii aduceau cu ei o lungã experi-
enþã ºi capitaluri pe care le-au valorificat rapid, devenind aproape
pretutindeni un factor catalizator al constituirii unei burghezii
comerciale ºi financiare. Influenþa lor a fost relevantã, mai ales
asupra populaþiei de la oraºe, unde au pus bazele comerþului. Prin
iscusinþa ºi hãrnicia lor, unii din aceºti coloniºti macedoromâni îºi
agonisesc averi considerabile. Bunã starea materialã ºi serviciile ce
le aduc patriei noi, fac posibilã pãtrunderea ºi ascensiunea lor în
clasa privilegiatã a nobililor, obþinînd titluri ºi ranguri nobiliare.
Füves Ödön, pe baza cercetãrilor sale, a enumerat 76 familii gre-
ceºti ºi macedoromâne din Ungaria, care au obþinut ranguri nobili-
are.

Macedoromânii ºi grecii ºi-au avut ºi ºcolile lor în mai multe
centre. În 1770 cînd din ordinul Mariei Tereza s-au enumerat
ºcolile din þarã, atunci s-au semnat ºcoli greceºti la Gyõr, Miskolc,
Tokaj iar ºcoli sîrbe-greceºti la Eger ºi Komárom. În 30 ianuarie
1795 Locotenenþa a dat permis pentru funcþionarea a 17 ºcoli gre-
ceºti: Beiuº, Bichiº, Eger, Gyöngyös, Gyõr, Giula, Hódmezõvá-
sárhely, Kecskemét, Komárom, Miskolc, Oradea, Oravica, Pesta,
Tokaj, Újvidék, Ungvár, Vác. Cã aceste ºcoli au ºi funcþionat, ºi pe
cîtã duratã, acest lucru trebuie încã cercetat.
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de greci.  În aceastã colonie erau mai mulþi macedoromâni decît
greci. Aici s-au stabilit familii originare din  ªipisca (Bello, Bozda,
Csapa, Csorlendy, Garba, Kozma, Nánay, Popovics, Zsgura) ºi din
Moscopole (Alexander, Gagavay, Popovics, Urban).

Biserica a fost construitã în 1787. Iconostasul a fost vopsit de
Mihailo Zsivkovics. Picturile sale se gãsesc ºi la biserica
Blagovesztenszka din Szentendre. Biserica a fost demolatã în 1908,
iar în 1910 s-a construit una mai micã. Aici a activat renumita
familie Bozda.22

Karcag
În oraº la mijlocul secolului al XVIII-lea trãia 3 comercianþi greci.

Grecii din mai multe localitãþi au adunat bani pentru construirea
bisericii: din Karcag, Kisújszállás, Túrkeve, Kunmadaras,
Kunhegyes. 12 familii cu 71 de mebri au fost donatori, din aceºtia 5
familii cu 30 membri erau originari din Karcag. Biserica a fost
construitaã în 1794, iconostasul în 1811 a fost terminat.

În jurul anului 1840, grecii de aici au dorit sã fie introdus învãþã-
mîntul în limba maghiarã. În viaþa comunitãþii a avut un rol pre-
ponderent preotul Popovics János care a slujit aici între 1852–
1896.23

Kecskemét
La Kecskemét, în 1698, erau 10 greci veniþi din Sziatiszta ºi

Kozani. În 1708, numãrul acestora s-a ridicat la 26, în acest an s-a
format compania lor. Înainte de 1700 au avut preot, cimitir, au dus
viaþã religioasã activã. Permis pentru construirea bisericii au pri-
mit în 1792, dar s-au pus foarte multe obstacole, construirea a
început abia în anul 1824. Sfinþirea bisericii a fost sãvîrºitã de
Sztankovics István, episcopul din Buda, în anul 1829. În acest timp
numãrul ortodocºilor este 114 suflete (65 bãrbaþi si 49 femei), 8
erau sîrbi ºi 3 români. Asimilarea a început destul de repede, pe la
mijlocul secolului al XIX-lea. Protocoalele sînt scrise în limba ma-
ghiarã din anul 1846. Timp îndelungat a slujit preoþi sîrbi, la
sfîrºitul secolului XIX ºi începutul sec. XX a þinut slujbe aici preotul
grecesc de la biserica din Pesta. Aici a fost cantor între anii 1885–87

lui împãrat Francisc II, regele Ungariei, cu cheltuiala fraþilor valahi din
Macedonia.” În cazul coloniilor greceºti din imperiu, în toate privi-
legiile ºi actele numeroaselor lor comunitãþi bisericeºti era vorba
de greci ºi vlahi „Griechen und Walachen”, iar în inscripþia de pe
biserica din Miskolc, era vorba numai ºi numai despre vlahi.

 Biserica este construitã deci cu cheltuiala macedoromânilor,
figurînd printre donatori membri ai familiilor: Gojdu, Grabobvsky,
Muciu, ªaguna (în acest oraº s-a nãscut în 1808 viitorul mitropolit
Andrei ªaguna), Mocioni, Roja, Pescariu, Bojagi, Diamandi, etc.

În decursul anilor au slujit aici preoþii: Constantin Vulpe, Gheor-
ghe Popovici, Emilian Margó, Gh. Theodorovici, Emil Iancovici,
Aurel Moþ, Constantin Popovici.

Dupã 1830 macedoromânii din Miskolc se asimileazã în mod
accelerat. Credincioºii bisericii sînt tot mai puþin la numãr. În 1896
erau 45 de credincioºi. În 1907 încã slujea în bisericã preot român.
Dupã primul rãzboi mondial activitatea religioasã a fost sistatã.
Din 1949 biserica din Miskolc funcþioneazã ca bisericã ortodoxã
maghiarã. Aici s-a instalat Muzeul Ortodox Maghiar, unde gãsim
relicve, obiecte de cult, care aratã trecutul ºi prezenþa diasporei
macedoromâne din Ungaria.20

Vác
La mijlocul secolului al XVIII-lea s-au aºezat aici grecii ºi sîrbii.

În 1760 trãiau aici 7 familii greceºti cu 35 membri, în 1765, 8 familii
cu 47 de membri. Biserica s-a construit între 1793–1795. Mandzsuka
Athanaz ºi-a dãruit casa sa proprie pentru instalarea unei case de
rugãciuni, în curtea acesteia s-a ridicat biserica.  Strada unde era
biserica se numea strada Görög. În 1795, 79 de ortodocºi trãiau în
oraº, iar în 1835 numai 59. Mulþi erau cu nume sîrbeºti. Din familia
greceascã din Vác s-a nãscut Argenti Döme, medic renumit în
secolul al XIX-lea, dar el de tînãr s-a catolicizat.21

Balassagyarmat
Proprietarul de pãmînt Balassa Péter la mijlocul secolului al

XVIII-lea dã permisiune grecilor ca sã se stabileascã în acest oraº.
În 1766 doar 6 greci sînt prescriºi. Dupã zece ani, în 1776, gãsim 55
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Sopron
Grecii au ajuns în acest oraº prin anii 1720–30. Au avut strînse

relaþii cu comecianþii de porci de la Zimony. Porcii erau exportaþi la
Viena prin Sopron. În 1785 au primit permis pentru construirea
capelei. Din documentele locale reiese, cã aceastã capelã funcþiona
în poarta cãºii Pócsi u.11., mai tîrziu aceastã clãdire a fost folositã
ca depozit, fiindcã din 1839 nu funcþiona ca capelã. Fényes Elek,în
lucrarea sa scrie ,cã în 1840 trãiau 18 greci la Sopron.28

Hódmezõvásárhely
În conscriþia din 1785 grecii figureazã cu 12 case. Biserica a fost

construitã la sfîrºitul secolului al XVIII-lea. Acest lãcaº are valori
artistice. Iconostasul are 17 compoziþii. La începutul secolului al
XX-lea încã se mai enumera peste 400 de credincioºi, dar aceºtia
erau deja asimilaþi, s-au maghiarizat. Pînã în anii 1940 slujea preot
ortodox.29

Nagykõrös
Cosncripþia din 1785 noteazã 7 case a grecilor. Grecii de aici au

avut strînse legãturi cu grecii din Kecskemét. În 1799 au primit
permis pentru construirea capelei. Comunitatea s-a asimilat destul
de repede, pe la mijlocul secolului al XIX-lea. Doar ultimul grec
din oraº se poate considera profesorul Tomori Athanáz coleg cu
Arany János.30

Dunaföldvár
Tot în conscripþia din 1785 aflãm 10 case de greci. Biserica a fost

construitã în 1787. Iconostasul a fost construit ºi vopsit de Pavel
Gyurkovics. Frescele au fost fãcute în 1801. Familia Margó este
renumitã în Dunaföldvár. Doi membrii ai familiei sînt cunoscuþi
din secolul al XIX-lea: preotul Emilian Margó care a slujit ºi la
biserica din Miskolc ºi medicul profesor Margó Tivadar.31

studentul Gheorghe Bogoievici, parohul de mai tîrziu de la cape-
la românã  din Budapesta.24

Szentes
Grecii din Szentes nu au avut companie, dar din 1742 au înaintat

cerere pentru ridicarea unei biserici. În oraº ºi în împrejurime
numãrul credincioºilor ortodocºi era aproximativ 150, majoritatea
acestora nu erau greci, ci români care se ocupau de pãstorit. În
1753, forurile oficiale examineazã iniþiativa construirii bisericii,
atunci se enumerã 66 familii cu 255 de suflete, din Szentes erau 25
familii cu 129 membri. Atunci patru greci din Szentes ºi 4 comercinþi
din Csongrád oferã 3.000 de fl. pentru plata preotului ºi pentru
susþinerea parohiei, aleg un epitrop.

În 1758 credincioºii ortodocºi au instalat o parohie, acesteia în
1784 au construit un turn. Biserica cu hramul Sf. Nicolae a fost
construitã ºi sfinþitã în 1786.25

Gyöngyös
În jurul anului 1710 au ajuns comercianþi arnãuþi la Gyöngyös,

nu se numeau greci. Arnãut înseamnã armean sau albanez, proba-
bil este vorba despre macedoromâni veniþi de pe teritoriul Albani-
ei. În 1769, aici erau 39 de comercianþi. Din 1784 aveau o parohie,
aveau preot. În 1811 au sãvîrºit prima liturghie în biserica din
Gyöngyös. Pînã în 1864 au avut preot. S-au asimilat repede. Ulti-
mul grec a rãposat în 1892. Biserica în 1908 a ars, dar pînã în 1946
ufuncþionat ca depozit.

În 1946, familiile bulgare care s-au stabilit în oraº, au renovat
biserica.26

Nagykanizsa
Nu se ºtie precis cînd au ajuns în localitate comercianþii greci, se

presupune cã la începutul secolului al XVIII-lea. În 1793 ºi-au
constituit parohia. Credincioºii pe parcursul anilor erau circa 60-
80 de inºi. Capela a devenit pradã focului, în 1800 a trebuit ridicatã
din nou. Comunitatea avea preot din 1780, dar toþi preoþii erau
sîrbi.27
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se gãseau unii care se ocupau ºi cu cartea. Cei mai mulþi dintre ei
scriau în limbi strãine ºi, mai ales, în limba greacã, pe care o
stãpîneau foarte bine. Erau alþii, însã, care au încercat sã scrie ºi în
dialectul macedoromân.

Pepinierea redeºteptãrii naþionale pentru macedoromâni a fost
Viena ºi Budapesta, unde luaserã contact cu învãþaþii români din
Transilvania ca: Petru Maior, Gheorghe ªincai, Samuil Micu Clain.
Aceºti învãþaþi, la începutul secolului al XIX-lea, activau ca cenzori
ºi corectori la Tipografia din Buda. Coloniºtii macedoneni din
Pesta, de la o vreme, revin la conºtiinþa obîrºiei lor naþionale ºi sînt
mîndri de limba lor strãmoºeascã. La procesul acesta de redeºtep-
tare naþionalã a contribuit, fireºte, în primul rînd curentul literar
latinist, pornit la sfîrºitul veacului al XVIII-lea. Sub influenþa cori-
feilor ªcolii Ardelene, macedoromânii înlocuiesc în scrierile lor
literele greceºti cu cele latine, introduc prima datã un numãr mare
de dacoromânisme ºi latinisme în locul cuvintelor strãine din dia-
lectul macedoromân, ºi îºi publicã cercetãrile despre românii de
dincolo de Dunãre, unele în dialectul macedoromân. Interesul
pentru descoperirea identitãþii etnice ºi lingvistice proprii s-a ma-
nifestat tot mai evident.

Pe urmele acestei miºcãri de renaºtere culturalã, la începutul
secolului al XIX-lea, din mijlocul coloniei macedoromâne din Pes-
ta se remarcã trei personalitãþi: Gheorghe Constantin Roja, Mihail
G. Boiagi ºi Nicolae Ioanovici. Aceºtia publicau gramatici, dicþio-
nare ºi scrieri istorice. Prin afirmarea rãspicatã a originii comune a
tuturor românilor ºi a limbii lor neolatine, reprezentanþii diasporei
macedoromâne din Imperiul Habsburgic împãrtãºeau ideologia
ªcolii Ardelene.34

Rolul macedoromânilor în Ungaria

„Cu bunã dreptate s-a spus cã Aromânii au fost oameni de o
capacitate rarã, aproape genialã, nu numai în negoþ, dar ºi în alte
direcþiuni ºi cã, dupã aptitudinile lor, ei trebuiesc aºezaþi în rîndul
acelor popoare istorice vechi ºi înzestrate, cum au fost Evreii,
Grecii ºi Armenii. O micã parte din ºirul de nobili – baroni, mag-

Gyõr
Biserica a fost construitã în 1727, în curtea fostei parohii Gyõr-

Újváros (Bálint Mihály u. 54.). Din 1771 a funcþionat ºi ºcoalã
greceascã. Conscripþia din 1785 aminteºte 15 case greceºti.32

Eger
În acest oraº putem vorbi despre o convieþuire sîrbo-greceascã.

În 1775 gãsim în oraº 102 sîrbi, 138 greci, 147 macedoromâni.
Cosncripþia din 1785 noteazã 93 de case ortodoxe, ºi aflãm de aici
cã erau 2 preoþi ortodocºi. Ca ºi în cazul Budapestei ºi aici sînt
disensiuni ºi neînþelegeri între greci ºi sîrbi. În 1817 existã o listã
unde credincioºii sînt enumeraþi pe bazã de naþionalitate: 28 sîrbi,
12 macedoromâni, 14 greci. La mijlocul secolului al XIX-lea erau
cam 150 de ortodocºi. Grecii s-au asimilat destul de repede. Preoþii
erau totdeauna sîrbi. Aici au slujit bunicul ºi tatãl scriitorului
Vitkovics Mihály, care era sîrb originar din Eger. La el ºi-a început
cariea de avocat Emanuil Gojdu. Biserica ortodoxã s-a construit
între 1784-86, ºi publicul o denumea „rácz templom”. Biserica ºi
astãzi existã, aici este amenajat muzeul memorial Vitkovics Mihály.
Aici a trãit ºi a fost înmormîntat în 1790 un anume Gozsdu János.
Se presupune cã ar fi descendent al familiei Gojdu care a pornit din
Miskolc.33

Trezirea conºtiinþei naþionale a macedoromânilor

Atmosfera spiritualã din Monarhia Habsburgicã, politica ºcolarã
ºi confesionalã a jesefinismului favorizau evident eforturile acelor
învãþaþi macedoromâni care erau stabiliþi aici ºi care trãiserã mo-
mentul deºteptãrii naþionale a diferitelor popoare. Dornici sã iasã
din cadrele culturale ale elenismului postbizantin, ei îºi proclamã
romanitatea, sub influenþa ideilor luministe, ºi a ªcolii Ardelene,
cu ai cãrei reprezentanþi au legat strînse relaþii. În secolul al XIX-
lea,  la macedoromânii care erau supuºi continuu procesului de
deznaþionalizare ºi asimilare, în cadrul altor popoare, au apãrut
unele interese pentru revitalizarea limbii lor materne.

Printre mulþimea românilor macedoneni din Austria ºi Ungaria
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La fel se exprimã ºi Valeriu Braniºte: „Dar fãrã conducãtori,
ducea acest popor cea mai jalnicã viaþã.

Atunci ne-a adus Providenþa pe Aromâni, bãrbaþi de vastã cultu-
rã, cu profunde sentimente naþionale, gata de luptã ºi jertfã, bãrbaþi
care punîndu-se în fruntea poporului nostru ºi în deosebi în frun-
tea îngenunchiatei biserici rãsãritene, au înscris în istoria evoluþiunei
noastre naþionale una din cele mai glorioase pagini.

Sã amintim din cele multe numai trei nume: ªaguna, Mocsonyi
ºi Gojdu. Închipuiþi-vã cã am ºterge aceste trei nume din istoria
evoluþiunii noastre din veacul trecut ºi întreaga noastrã istorie din
acest veac ar aduce mult cu un balon din care s-a scurs hidrogenul.

Oricît de mare ar fi fost nenorocirea care a alungat aceste familii
harnice, cinstite ºi credincioase de la vetrele lor strãbune, silindu-
le sã ieie toiagul pribegiei în mînã ºi sã plece în lume, fãrã de a ºti
unde vor ajunge, atît de mare a fost norocul nostru, cã vlãstarii de
ale acestor familii au dat peste noi, cei decapitaþi ºi punîndu-se în
fruntea noastrã, ca urmînd unei misiuni divine, au devenit capii
unui popor pãrãsit, conducãtorii noºtri, bãrbaþi providenþiali, care
ne-au scos din întuneric la luminã, înscriindu-ºi numele lor nu
numai cu litere de aur, departe strãlucitoare, pe paginile Renaºterei
noastre naþionale, ci încrestîndu-le totodatã adînc în lespedile su-
fletului recunoscãtor al poporului nostru.

Noi nu avem astãzi o singurã instituþiune naþionalã mai de
seamã, bisericeascã, culturalã, politicã, care sã poarte timbrul aces-
tei intervenþii superioare în evoluþia noastrã. ªi nici nu ne putem
închipui evoluþia noastrã fãrã de aceastã intervenþie.”

naþi, cavaleri, etc. – pomeniþi la locul cuvenit, sunt dovezi destul
de vorbitoare de marile virtuþi dovedite pe cîmpul economiei, ca ºi
pe acela al manifestãrilor culturale ºi de naturã idealã.”35

În Ungaria macedoromânii au adus însemnate contribuþii în
diferite domenii de activitate, fie individual, ca personalitãþi mar-
cante, fie colectivitãþi – companii comerciale, asociaþii culturale sau
de altã naturã. În Ungaria ºi Transilvania, macedoromânii au jucat
un rol de însemnãtate istoricã. Coloniºtii macedoneni au contribuit
într-o largã mãsurã la menþinerea ºi întãrirea Bisericii Ortodoxe.
Multe lãcaºuri de închinãciune sînt clãdite din iniþiativa ºi cu banii
lor. Cazul mitropolitului Andrei ªaguna e cît se poate de elocvent
în ceea ce priveºte tenacitatea cu care macedoromânii ºi-au pãstrat
credinþa strãmoºeascã. Prin munca ºi priceperea lor, în Imperiul
Habsburgic, au izbutit sã-ºi creeze o bunã stare materialã ºi socialã.

Condeieri români din Transilvania sînt cei dintîi care recunosc
rolul de înnsemnãtate istoricã a mecedoromânilor din Ungaria.
Atanasie M. Marienescu scrie în felul urmãtor: „Eu de aci, de la
rîul Timiºului, sã vã povestesc cum fraþii români din Macedonia
au ajuns pînã la noi, ca ºi destinaþi de provedienþã, ca sã ne fie spre
ajutorul ºi mîntuirea noastrã, cãci mari necazuri, necazuri de seco-
le, au ars inima noastrã. ªi mare mîngîiere ne-au adus fraþii noºtri
din Macedonia.

Puþinii nobili români mai de frunte erau ca ameþiþi în epoca
nouã, se legãnau, oare cã sunt mai mult nobili maghiari sau mai
mult nobili români ?

Poporul român în ora scãpãrii sale se vãzu sãrac ºi necult, ºi
fãrãr fruntaºi, care sã-l conducã bine de a se folosi de darurile
libertãþii popoarelor.

Iatã cã în aceastã orã se aratã pe terenul luptelor naþionale
ªaguna ºi Mocioni, apoi la fapte mari binefãcãtoare ºi Gojdu,
îngeri apãrãtori ºi ajutãtori ai românismului.

Aceste familii sunt macedo-române. Ele ºi cu alte familii au
pãrãsit în secolul trecut Macedonia ºi au aflat altã patrie, popor
iarãºi român apãsat. Aci, providenþa le-a dat rol ca sã se înalþe în
fruntea celora care le cereau ajutorul ºi au întins mîna de conducã-
tori ºi ajutãtori.”
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lui din 1868, planul de învãþãmânt prevedea obligativitatea siste-
mului de clase,  cuprinderea copiilor de 6–12 ani (clasele I–VI) ºi
cursul de repetiþie pentru cei 12–15 ani. În realitate, aceastã ultimã
formã de învãþãmânt, pânã în anul 1879, nu s-a putut realiza
nicãieri în zonã.

Cu ocazia definitivãrii jurisdicþiei Senatului ºcolar din Oradea,
au fost create inspectoratele zonale. De Inspectorat I au aparþinut
ºcolile din Apateu, Darvaº, Jaca, Peterd, Sãcal ºi Vecherd. Inspec-
toratului II i s-au repartizat ºcolile din Micherechi ºi Crîstor. Am-
bele inspectorate confesionale aveau sediul la Oradea.6

Una din  problemele importante cu care s-au  confruntat comu-
nitãþile ortodoxe româneºti a fost aceea a asigurãrii spaþiului de
ºcolarizare, þinând cont de numãrul copiilor în creºtere ºi mai ales
al frecvenþilor. O iniþiativã lãudabilã a caracterizat comunitatea
din Sãcal care în 1875, raporta cã noul edificiu ºcolar este deja sub
acoperiº. La Apateu, s-a propus asigurarea ºcolarizãrii tuturor
copiilor, creându-se spaþiu ºi pentru cei proveniþi din filii.

Desigur, au apãrut ºi probleme dificile. La Crîstor, în 1876, se
impunea cu tãrie ridicarea unei noi clãdiri cu un învãþãtor aparte.
Comitetul parohial însã, de acord cu antistia comunalã, s-a opus
acestei exigenþe, invocând capacitatea de platã redusã a enoriaºi-
lor sãrãciþi. Ei preconizau ca toþi ºcolarii claselor I–IV sã fie concen-
traþi într-un singur local, având un învãþãtor, fãrã sã se ia în
considerare  efectivul frecvenþilor. Intervenþia Senatului ºcolar  a
determinat însã, în anii urmãtori, extinderea ºcolii ºi asigurarea
celui de al doilea post de învãþãtor. În acest scop un ajutor substan-
þial a venit din partea Consistoriului , care a autorizat ºi deschide-
rea unei colecte în favoarea lor în teritoriu.7

Frãmântãri ºi mai puternice au apãrut la Micherechi, unde  s-a
constatat necesitatea creãrii unei noi ºcoli paralele. Planul elaborat
în 1872, urma sã fie materializat în 1874. Totuºi edificarea clãdirii a
întârziat datoritã diferendului iscat între învãþãtorul Vasile Roxin
ºi judele comunei privind prioritãþile ce trebuiau realizate cu obo-
lul public local. Deasemenea au survenit greutãþi ºi în încasarea
ofertelor benevole din partea enoriaºilor. În realitate, construcþia
ºcolarã amintitã s-a ridicat abia 1885.8

Problema învãþãmântului poporal i-a frãmântat încã din secolul
al XVIII-lea, pe ortodocºii – români din pãrþile rãsãritene ale Câm-
piei Tisei. Este adevãrat cã, crearea Direcþiei ºcolare din Oradea,
organ de stat, s-a suprapus iniþiativei iluministe. ªcolile care rãsã-
reau erau susþinute din contribuþia enoriaºilor, organele statului
suprapunându-se doar cu norme obligatorii, nu totdeauna agreate
de factorii de învãþãmânt.

Strãduinþele depuse în zonã au determinat ca în istoricul an
1848, sã gãsim modeste unitãþi ºcolare în funcþiune la Darvas,
Micherechi, Sãcal, Crîstor, Jaca, Apateu, Peterd ºi Vecherd.1  De
asemenea a funcþionat o ºcoalã de profil ortodox ºi la Karczag,
susþinutã de enoriaºii  greci ºi macedoromâni.2

O încercare meritorie de ridicare a învaþãmântului ortodox-ro-
mân s-a pornit, în timpul revoluþiei de la 1848,  mãsurile fiind
preconizate prin hotãrârile Sinodului de la Chiºineu-Criº (1849).
Vitregia vremurilor a determinat însã validarea lor, mult mai târ-
ziu.3

Desfãºurãrile istorico-politice din anii 1849–1867, au produs
mutaþii însemnate. Ca urmare, noii guvernanþi de la Pesta s-au
declarat de acord sã treacã prin parlament legea naþionalitãþilor
(1868) ºi sã consacre autonomia bisericii ortodoxe-române prin
promulgarea Statului Organic (1869).4

Aplicându-se aceste norme, ºcolile româneºti din zonã au trecut
în administrarea Consistoriului din Oradea, creându-se, în cadrul
acestuia, Senatul ºcolar. A fost confirmatã limba de predare româ-
nã, cu excepþia ºcolii din Karczag. S-a decretat ºi folosirea necondi-
þionatã a literelor latine.5

Plecând de la normele Statutului Organic ºi a legii învãþãmântu-

Eugen Glück

Date privind ºcolile ortodoxe-române
din Câmpia Tisei, în primul deceniu al

aplicãrii Regulamentului Organic
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dascãlilor. În 1876, la Apateu, a funcþionat învãþãtorul calificat
Simion Popovici, care însã va participa la scrutinul din Jaca ºi se va
transfera acolo. Succesorul lui la Apateu a fost învãþãtorul Petre
Dragoºiu de asemenea deþinãtor de diplomã.12

Una din transformãrile instituite în 1868, a constituit-o proble-
ma bugetelor ºcolilor confesionale.13 Deocamdatã, normele preve-
deau în continuare întreþinerea ºcolilor din fondurile enoriaºilor,
mijlocite de organele parohiale, precum ºi dintr-o contribuþie co-
munalã. Sinodul eparhial þinut la Arad în 1873, a subliniat cã legea
învãþãmântului din 1868, nu trece contribuþia comunalã în rândul
obligaþiilor.14 În practicã antistiile comunale aproape întotdeauna
denegau transferul veniturilor aferente încasate de primãrii, ca de
exemplu cota parte din impozitul local.15

În perioada 1868–1879, ºi chiar anii urmãtori, venitul învãþãto-
resc, inclusiv cheltuielile gospodãreºti ale ºcolii, se întemeiau în
continuare pe resursele tradiþionale. De asemenea condiþiile de
locuit ale învãþãtorilor în cele mai multe locuri erau necorespunzã-
toare. Plecând de la necesitatea menþinerii neºtirbite a autonomiei
bisericeºti ºi ºcolare, Sinodul eparhial din Arad în 1872, a decis sã
nu  accepte ajutoare  din partea statului , temându-se cã acestea ar
putea fi corelate cu condiþii nedorite. De asemenea ministerul de
resort din Pesta a interzis acceptarea de ajutoare venite din exteri-
or vizând desigur în primul rând, România.16

Este adevãrat cã în unele localitãþi au existat ºi acte de bunãvoin-
þã, ca de pildã la Micherechi. În anul 1875, în  urma unei recoman-
dãri venitã din partea Inspectorului confesional teritorial, comite-
tul parohial , în calitatea lui de scaun ºcolar, s-a obligat sã degreve-
ze învãþãtorul de plata impozitului funciar datorat dupã sesia lui.

În anii amintiþi, la Darvaº, învãþãtorul beneficia de o jumãtate de
sesie, având o întindere de 23 iugãre cadastrale, îi reveneau anu-
mite facilitãþi la pãºune ºi nadãº, elevii trebuiau sã-i ofere anual
câte un pui, iar pãrinþii sã contribuie cu 12 fl. Presupunând ca
aceastã sumã putea fi încasatã realmente ºi adãugând la ea  venitul
cantoral preconizat, cu largheþe venitul total se ridica la 358,90 fl,
sumã ce nu întrecea cu mult venitul minimal de 300 fl. recomandat
de minister. La Peterd  situaþia era ºi mai problematicã, cu atât mai

O problemã la fel de importantã s-a dovedit a fi asigurarea
corpului învãþãtoresc calificat, în conformitate cu exigenþele spori-
te ale vremii, cuprinse în normele în vigoare, în primul rând, în
Statutul Organic. Este neîndoios cã ºi în acea epocã mai multe ºcoli
au beneficiat de serviciile credincioase ºi îndelungate a unor titu-
lari ca de pildã Ioan Popovici din Micherechi (1855–1890), sau
Partenie Popovici din Vecherd (1869–1878),9  dar numãrul acestora
era insuficient.

Soluþia problemei consta în îndrumarea sporitã a tinerilor la
preparandii, în special la cea ortodoxã-românã din Arad. Astfel în
anul ºcolar 1869/1870, la Arad au absolvit 8, iar în 1878/79, 6
bihoreni.10

Pe de altã parte, au fost depuse strãduinþe pentru completarea
pregãtirii învãþãtorilor deficienþi. Cãutând sã lãmureascã definitiv
problema, Senatul ºcolar din Oradea în 1876, a trecut la întocmirea
unui tabel care sã clarifice situaþia pregãtirii legale a tuturor învã-
þãtorilor în funcþiune. Conºtienþi de noile exigenþe, dupã 1870, cei
interesaþi au cãutat sã-ºi clarifice  situaþia.

Printre cei mai activi  s-a numãrat ºi Simion Popovici din Apateu,
care în anul 1875 a cerut un termen pentru depunerea examenului
de calificaþiune.

La Darvaº în 1875, postul de învãþãtor era vacant, iar concursul
publicat a rãmas fãrã rãspuns. Ca urmare, cu aprobarea Senatului
ºcolar din Oradea, a fost angajat în 1876, ca suplinitor, Iosif
Sferdeanu, transferat de la Crîstior. În anul 1877, acesta  s-a pregã-
tit luându-ºi examenul de calificaþiune. Gãsind un loc mai bine
retribuit, în 1878, pleacã la Toboliu, lãsând postul din nou vacant.
ªi de aceastã datã se recurge la serviciile unui suplinitor, în persoa-
na lui Gabriel Russu. Acesta la rândul lui depune eforturi pentru
calificare, care va fi încheiatã însã abia în 1883.11

La Vecherd, Teodor Fluture de asemenea ºi-a completat studiile
ºi a ajuns în 1882, sã se prezinte la examenul de calificaþiune.
Învocând sãrãcia, el s-a adresat Consistoriului cerând scutirea de
taxã aferentã, aprobându-i-se, în urma solicitãrii, reducerea  aces-
teia la jumãtate.

Pe parcurs, în ºcoli s-a simþit îmbunãtãþirea treptatã a pregãtirii
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confesionalã. Lipsa unei reþele de ºcoli medii ºi superioare cu
limba de predare românã a atras   elevi în unitãþile de învãþãmânt
din zona apropiatã, situate la Debreþin, Sárospatak ºi Pojon. De la
bun început s-a plãmãdit  ideea cã catehizarea obligatorie a acesto-
ra trebuie îmbinatã cu noþiuni de culturã româneascã. Spre exem-
plu în anul ºcolar 1866–1867, la Debreþin, erau frecvenþi 6 elevi
ortodocºi români. Plecând de la aceste realitãþi Consistoriul din
Oradea, în 1877 a instituit douã posturi de catiheþi salariaþi având
sarcini corespunzãtoare la Pojon, Sárospatak ºi Debreþin.22

Legea ºcolarã din 1868  ºi Statutul Organic prevedeau  dreptul
de control al organelor de stat, în legãturã cu  activitatea ºcolilor
confesionale,  drept extins prin normele promulgate în anii urmã-
tori. Metodologia aplicãrii acestor norme din partea organelor
statale ale vremii a stârnit nemulþumiri din partea forurilor biseri-
ceºti ortodoxe-române.23 Astfel, Sinodul eparhial întrunit la Arad
în anul 1871, a cerut ministerului de resort din Pesta, ca inspectorii
care activeazã pe linie de stat sã se adreseze cu problemele în
discuþie Consistoriului, respectiv Senatului ºcolar, evitând sã emi-
tã ordinaþiuni directe învãþãtorilor. La fel, Sinodul eparhial din
Arad  a protestat împotriva dispoziþiilor privind scaunele ºcolare,
solicitând menþinerea identitãþii acestora cu comitetele parohia-
le.24 În realitate organele de stat  au formulat direct obiecþii faþã de
unele ºcoli. În 1875, ºcolii din Sãcal i s-a dat al treilea avertisment
ministerial, ceea ce prefigura chiar închiderea ei. Aceste  obiecþii
de cele mai multe ori erau legate de penuria materialã cu care se
confruntau ºcolile. În cazul ºcolii de la Micherechi în 1877, însãºi
vicecomitele comitatului Bihor a precizat, în legãturã cu deficien-
þele semnalate, cã ele se datoresc sãrãciei poporului.25

Prima confruntare majorã în legãturã cu ºcolile confesionale
ortodoxe-române a izbucnit în perioada anului 1879, o datã cu
pregãtirea ºi apoi promulgarea legii privind introducerea obliga-
torie în planul de învãþãmânt al orelor de limbã maghiarã.

mult cu cât sesia se reducea la 7 iugãre,  iar venitul potenþial  în
bani lichizi a fost evaluat  la 107  fl.17

O situaþie dificilã s-a conturat ºi la Apateu, unde, în anul 1873,
comitetul parohial l-a acuzat  pe învãþãtorul Simion Popovici cã ar
pretinde ºi cã ar  încasa  un venit mai mare decât cel preconizat în
contractul încheiat cu el. În replicã învãþãtorul a obiectat ºi faptul
cã parohul local îi reþine venitul cantoral. Conflictul  s-a prelungit
pânã în anul 1878, când învãþãtorul încã mai pretindea  10 3/4
cubuli grâu ºi porumb precum ºi 10 fl.18

 Principalul motiv al întârzierii încasãrii veniturilor învãþãtoreºti
a fost însã sãrãcia populaþiei. Învaþãtorul Nicolae Popovici, în
1879, avea încã de primit  restanþe provenite din perioada când a
funcþionat la Jaca.19

În perioada anilor 1868–1879, gãsim o singurã fundaþie cu desti-
naþie ºcolarã, ctitoria contesei Petronella Csáky la Sãcal. Dupã un
numãr de probleme administrative, fundaþia a oferit un modest
venit anual. Astfel, pentru edificarea ºcolii s-a dat suma 40 fl. În
1876, venitul anual a fost 77, 78 fl., aproximativ la fel în anii
urmãtori.20

Senatul ºcolar al Consistoriului din Oradea a vegheat la menþi-
nerea unei atmosfere pozitive în ºcoalã, în primul rând, la discipli-
na învãþãtorilor. El a acordat o mare atenþie dosarelor conþinând
plângeri din partea enoriaºilor cât ºi constatãrilor negative rapor-
tate de inspectori. Astfel, în 1877, s-a instituit un proces disciplinar
împotriva învãþãtorului Partenie Popovici din Vecherd. Senatul
ºcolar  a ajuns însã în final  la concluzia cã reclamanþii nu au putut
invoca dovezi serioase. Un alt proces disciplinar, derulat la ºcoala
din Sãcal, care s-a prelungit pânã în anul 1882, s-a terminat tot ca
achitarea inculpatului. Din actele anilor 1868–1879, nu reiese apli-
carea de sancþiuni majore împotriva vreunui dascãl din comunitã-
þile studiate.21

O problemã ce începea sã preocupe factorii cu responsabilitate
ºcolarã din cadrul Consistoriului din Oradea, a fost înscrierea unor
elevi în ºcoli având altã limbã principalã de predare decât cea
românã. În comunitãþile studiate în perioada 1868–1879, în mod
practic toþi elevii ortodocºi români au frecventat ºcoala primarã
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În urma cercetãrii documentelor  de la parohie ºi a presei apãru-
tã  la începutul secolului al XX-lea, am constatat cã, dupã despãrþi-
rea de sîrbi, viaþa economicã din Cenadul Unguresc a prosperat.
Dezvoltarea vieþii economice ºi sociale a comunitãþii româneºti
aduce populaþiei o stare materialã solidã. Acestã situaþie apare
oglinditã ºi în presa vremii,în care se putea citi: „comuna noastrã
este una dintre cele mai de frunte ºi din cele mai bine situate în cele
materiale”. Tot în aceastã perioadã s-a dezvoltat administraþia co-
munalã. Localitatea a fost legatã la linia de cale feratã Arad–
Macãu. A avut garã proprie, poºtã cu linie telefonicã, casã de
economii. În Cenadul Unguresc funcþiona ºi un port la Mureº,
unde sosea marfã fãrã taxe de import sau export, fiind un loc de
tranzit al mãrfurilor. Din toate punctele de vedere comuna indicã
o dezvoltare care o ridicã între cele mai de frunte.

Administraþia comunalã a avut propria autonomie, cu o condu-
cere comunalã, care a îndeplinit sarcinile  rezultate, conform legii,
din propria putere:

– un notariat independent
– dreptul de înfiinþare a organelor executive (vornic, factor,

executor, moaºã etc) – de impunere ºi percepere a impozitului
– sistem de ºcolarizare
 În probleme juridice comuna a aparþinut de tribunalul din Se-

ghedin, de plasa de judecãtorie din Nãdlac ºi de secþia financiarã
din Macãu.

 Drept urmare a acestei dezvoltãri ºi prosperitãþi  creºte ºi numã-
rul populaþiei.
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Situaþia comunitãþii  dupã  terminarea primului
rãzboi mondial

În timpul primului rãzboi mondial toate clopotele din localitate
(de la biserica românã, sîrbã ºi reformatã )au fost rechiziþionate.

Ca urmare, în anul 1922 Biserica Ortodoxã Românã din Cenadul
Unguresc, mai precis preºedintele Uros Suciu solicitã, din partea
comitetului parohial, Societãþii de fabricare a clopotelor din Buda-
pesta o ofertã pentru douã clopote, ofertã care apoi a fost ºi trimisã.

Din întreaga populaþie a comunei au fost mobilizaþi pe front
circa 800 de persoane, din care nu s-au întors acasã în Cenad decît
o treime.

Odatã cu retragerea armatei române mulþi români – preoþi, învã-
þãtori – ºi-au pãrãsit comunele natale ºi au plecat definitiv în
România. Aºa s-a întîmplat ºi în Cenad, unde din cei plecaþi  foarte
puþini s-au reîntors, deºi s-au fãcut promisiuni ºi o anumitã propa-
gandã în aceastã direcþie. Chiar ºi comisarul dr. Iosif Siegescu le
scria cã „ministru preºedinte în înþelegere cu guvernatorul Nicolae
Horthy au spus cã sînt modalitãþi ca întrucît feciorii voºtri vreau sã se
întoarcã la vetrele lor pot sã se întoarcã fãrã sã fie pedepsiþi dacã n-au
fãptuit crime mari”.

Dupã Trianon  în localitate  structura etnicã s-a modificat. Nu-
mãrul românilor a scãzut cu 372, al sîrbilor cu 334, în timp ce
numãrul maghiarilor a crescut cu 476. În continuare dupã 1920
numãrul populaþiei maghiare a continuat sã creascã. În paralel cu
aceasta, a început asimilarea românilor ºi a sîrbilor, care au ajuns
în zilele noastre minoritari faþã de populaþia majoritarã maghiarã.

Biserica Ortodoxã din Cenadul Unguresc ºi instituþiile
sale în epoca interbelicã

Este cunoscut faptul cã dupã terminarea primului rãzboi mondi-
al în total 19 comunitãþi bisericeºti ortodoxe române au rãmas pe
teritoriul Ungariei, fãrã nici o ierarhie bisericeascã, care ar fi avut
competenþã sã conducã viaþa bisericeascã a românilor. Comunitã-

Conform  recensãmintelor din anii 1880–1920 situaþia a fost
urmãtoarea:

 Anul locuitori români sîrbi maghiari

 1880 2777 1509 645 360
1900 3025 1788 668 528
1920 2981 1442 610 842

Aºa cum am constatat,  marea majoritate a populaþiei o alcãtuiau
românii deºi,  aceºtia, la începutul stabilirii lor în comunã, s-au
alipit  sîrbilor exitenþi acolo. Din întreaga populaþie, care era în jur
de 3000, numãrul românilor ºi a sîrbilor, cu o singurã excepþie, n-a
cunoscut creºteri, în schimb numãrul maghiarilor a crescut treptat,
încît imediat dupã primul rãzboi mondial a depãºit ºi numãrul
sîrbilor.

În conducerea comunei componenþa membrilor s-a schimbat în
timp, în funcþie de apartanenþa lor naþionalã. În anul 1867 condu-
cerea comunei a ajuns în mîna românilor. Iosif Hidiºan a fost
notarul, Uroº Luþai a fost birãul, Florian Pantea a fost primarul. In
anul 1910 birãul a fost Emeric Pantea ºi Szántó István a devenit
notar, iar între cele douã rãzboaie situaþia nu s-a schimbat fiindcã
între anii 1938–1940 prim-notarul a fost Sebastian Nándor, notarul
Belovay Sándor, iar birãul era ªtefan Luþai.

Componenþa antistiei comunale din anul 1903 a fost urmãtoa-
rea:

Jivan Neduta, Radoia Popon, Jiva Gedos, ªtefan Jurjuþ, Sandor
Koity, Sava Luþai, Radoia Dehelean, Zsíros Imre, Uroº Popon, Iosif
Luþai, János Politzer, Lazar Ungurean, Ioan Pintea, Szántó István,
Mladen Iesity. Din cei 15 membri numai trei au fost maghiari,
marea majoritate o alcãtuiau românii ºi sîrbii.
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mijloacele ca sã înceapã pertractãri cu episcopii greco-orientali români
din Arad ºi Oradea, ca preasfinþiile lor sã se îngrijeascã de pãstorirea
sufletelor rãmase fãrã pãstor. În cauza aceasta înaltul guvern a exmis în
persoanã pe protosingelul Ghenadie Bogoievici, care a ºi înaintat un
raport despre starea parohiilor din Ungaria. Domnul ministru al cultelor
ºi instrucþiunei publice a rugat pe protosingelul Ghenadie Bogoievici ca
sã se îngrijeascã ca un bun pãstor de sufletele comunelor greco-orientale
române. ªi pînã ce forurile competente vor face demersurile necesare,
parohia din Cenadul Unguresc este pusã sub îngrijirea domnului Simeon
Cornea paroh în Bãtania.”

Ghenadie Bogoievici se adreseazã în anul 1928 tuturor parohii-
lor ortodoxe române: „în interesul bine priceput al Bisericii noastre
ortodoxe române din Ungaria de azi. Te rog a-mi comunica rãspunsurile
la întrebãrile, eventual ºi alte dorinþe – privind parohia domniei voastre”.

Intrebãrile s-au referit la: numele preotului, reºedinþa, la numã-
rul credincioºilor, la numãrul copiilor, la ce fel de ºcoli frecventea-
zã, la numele învãþãtorului, la ce fel de manuale se întrebuinþeazã
în ºcoli. Dacã nu existã manuale ce fel de demersuri s-au fãcut.

Pentru parohia din Cenadul Unguresc acest chestionar a fost
completat chiar de Ghenadie Bogoievici, care îl ºi semneazã. Pen-
tru noi sînt importante datele referitoare la românii din Cenad ºi
din localitãþile aparþinãtoare pe care le conþine.

Din formularul semnat de Ghenadie Bogoievici aflãm cã reºe-
dinþa e la Cenadul Unguresc, unde sînt „1385 de fraþi care vorbesc
perfect limba româneascã” pe cînd în filialele Apátfalva, Királyhegyes
ºi Seghedin sînt numai 185 de români creºtini, dintre care doar
cîþiva vorbesc limba românã.

În anul 1930 Ghenadie Bogoievici se adreseazã din nou Onora-
tului Oficiu parohial din Cenadul Unguresc, scriind: Pentru
validitarea drepturilor românilor ortodocºi din Ungaria la fundaþiunea
lui Gojdu eºti poftit ca cu posibilã grãbire sã binevoieºti a-mi trimite un
conspect special despre:

1. numãrul creºtinilor noºtri din parohie; ºi din toate filialele aparþinã-
toare ei:

2. numele preotului, învãþãtorului ºi preºedintelui comitetului parohi-
al.

þile bisericeºti din Ungaria ºi-au pãstrat ºi pe mai departe legãturã
cu episcopiile din Oradea ºi Arad. De exemplu Conzistoriul din
Arad în anul 1918, la 18 mai, s-a adresat Onoratului Oficiu Parohi-
al din Cenadul Unguresc solicitînd ca fiecare comunã bisericeascã
susþinãtoare de ºcoale sã acorde învãþãtorilor sãi ajutoarele de
rãzboi, iar dacã nu ar fi fost  în stare a le acorda ajutorul sã-l cearã
de la guvern farã întîrziere. Datoritã relaþiilor care au existat –
poate chiar din acest motiv – nici dupã 1920 legãturile nu s-au
întrerupt cu totul. Conzistoriul Ortodox Român din Oradea l-a
desemnat pe protosingelul Ghenadie Gh. Bogoievici, parohul Bu-
dapestei, sã fie conducãtorul duhovnicesc al parohiilor din Unga-
ria, numire care a fost acceptatã mai târziu ºi de Episcopia Aradu-
lui.

La 26 decembrie 1921 Oficiul parohial din Cenadul Unguresc a
fost înºtiinþat de Dr. Iosif Siegescu cã „Înaltul Guvern regesc ungu-
resc voind a fi pãrintele ocrotitor al tuturor locuitorilor din patria noastrã
iubitã Ungaria sã îngrijeascã cu grijã pãrinteascã de toate neamurile din
þarã fãrã deosebire de limbã, de lege sau naþionalitate. Astfel sã îngrijeºte
de voi iubiþi români. Ca semn vãdit al dragostei dupã cum bine ºtiþi a
înfiinþat comisariat pentru afacerile românilor din Ungaria. Domnul
ministru preºedinte ªtefan Bethlen s-a îndurat a mã denumi pe mine de
comisar al românilor cu scopul sã aveþi pãrintele vostru ocrotitor în
necazuri ºi ajutor în lipsele voastre. Aducîndu-vã aceasta la cunoºtinþã
vã rog sã fiþi cu toatã încrederea faþã de mine. În trecut am dat dovadã ca
comisar guvernial al ºcoalelor preparandiale atît greco-catolice, cît ºi
greco-orientale. Acum ca comisar pentru afacerile românilor am un cerc
de activitate mai larg, cãci datoria mea este nu numai îngrijirea de
afacerile ºcoalelor ºi bisericilor – ci de toate afacerile, care privesc viaþa
voastrã.” Comisariatul creat de guvernul maghiar, avea deci sarci-
na de-a conduce ºi de-a reprezenta interesele românilor. O oareca-
re colaborare a existat între cei doi conducãtori.

La 4 ianuarie 1922, comisarul pentru afacerile românilor din
Ungaria, Dr. Iosif Siegescu, scrie oficiului parohial din Cenadul
Unguresc cã „Dorinþa guvernului unguresc este ca toþi locuitorii din
þarã sã fie ocrotiþi ºi dupã împrejurãri pînã sã ajungã ºi la mîngîiere
sufleteascã. Domnul ministru preºedinte ªtefan Bethlen a încercat toate
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„prezidiul dã citire ordinului venit de la inspectoratul regesc prin care la
ºcoala a doua o numeºte învãþãtoare cu diplomã pe Papp Ilona, la care
membrul Milovan Tãut face propunere cã aceastã denumire sã fie fãcutã
cunoscut D-lui comisar din Budapesta cu acea rugare cã pe începerea
anului ºcolar viitor cã luînd în considerare cã susnumita învãþãtoare nu
posedã limba românã – sã binevoiascã a sã îngriji ca sau prin excrierea de
concurs sau prin alt mod sã primim un învãþãtor de confesiunea noastrã
care liber poate propune ºi în limba românã, cãci în ambele ºcoli nu avem
învãþãtor de confesiunea noastrã.” Comitetul aprobã în unanimitate
aceastã propunere din 30 mai 1922 a comitetului parohial. În pri-
vinþa salarului învãþãtorului Papp Ágoston comisarul românilor
recomanda ca „în conþelegere cu protosingelul Ghenadie sã se aprobe
100 de coroane.” Referitor la situaþia manualelor, Simion Cornea
comunica , în anul 1922, cã din 118 elevi 22 au cumpãrat Cartea de
religie, iar ceilalþi au cãrþi vechi rupte, ºi cã  cei mai mulþi nu aude
loc. Pentru rezolvarea problemei, tot în acel an, Simeon Cornea îi
scria comisarului urmãtoarele: „Mi-a venit la cunoºtinþã cã la ºcoala
confesionalã din Cenadul Unguresc nu sînt cãrþi româneºti. Acum sîntem
la finea anului ºcolar voim a ne interesa în afacerea aceasta, din vreme cã
dacã e cu putinþã sã primim cãrþi româneºti mãcar prin august la
începutul anului ºcolar ºtiind pãrinþii  cã avem în ºcoalã carte româneas-
cã, mai cu drag îºi vor trimite bãieþii la ºcoalã. Vã rog binevoiþi a mã aviza
cã tipãrirea cãrþilor ºcolare în ce stadii este”.

Din anul 1924 ºi pînã în anul 1935 preotul comunei a fost Gheor-
ghe Buha. El a  încercat sã facã astfel  ca toþi tinerii români, care
învãþau în ºcolile de stat din Cenadul Unguresc, Apátfalva sau
Macãu sã susþinã un  examen din religia ortodoxã. In anul 1928 a
întocmit un conspect pe baza cãruia am aflat numãrul elevilor care
s-au înscris în alte ºcoli ungureºti sau chiar româneºti ca de exem-
plu la ªcoala Normalã de învãþãtoare din Arad.

Astfel în ºcoala din Apátfalva s-au înscris: 6 elevi,
Cenadul Unguresc 13 elevi
Macãu 2 elevi
Arad 3 elevi

3. numãrul ºi numele studenþilor din parohie ºi filie, cari studiazã în
ºcoalele civile, gimnaziale, reale, comerciale,  preparandiale ºi universita-
te.”

Aºadar, dupã cum am arãtat, ambii conducãtori au încercat sã
reprezinte interesele românilor din Ungaria. Informaþiile în legã-
turã  românii din comunitãþile bisericeºti circulau între comisaria-
tul românilor ºi protosingelul Ghenadie Bogoievici ºi binenînþeles
între dr. Iosif Siegescu ºi ministerul cultelor, pentru a rezolva
mãcar cîte ceva din problemele arzãtoare, eventual din dorinþele
românilor.

Deoarece majoritatea preoþilor ºi-au pãrãsit parohiile, pentru
deservirea tuturor celor 17 comunitãþi ortodoxe române au rãmas
doar 4 preoþi.

Aºadar comunitãþile au rãmas fãrã pãstori ºi fãrã învãþãtori,
într-o vreme cînd  ar fi fost important  ca fiecare comunitate sã aibã
preot ºi învãþãtor.

Cenadul Unguresc devine comunã administratã, dupã cum am
arãtat deja, de preotul  Simion Cornea din Bãtania.

O altã problemã destul de gravã care a apãrut a fost aceea  legatã
de clãdirea parohialã, care ar fi trebuit sã fie locuinþa învãþãtorului
din Cenadul Unguresc, dar care era ocupatã.

Simion Cornea  îi scrie în anul 1922 comisarului sã facã demer-
suri ca  sã fie eliberatã clãdirea.

Tot gravã era situaþia învãþãmântului local în absenþa unui  învã-
þãtor român  ºi a manualelor ºcolare.

În anul 1922 la cele douã ºcoli româneºti  au fost instalaþi învãþã-
torul Papp Ágoston ºi învãþãtoarea Papp Ilona. Referitor la aceastã
numire, care a produs nemulþumire,  comisarul dr. Iosif Siegescu
le scria cenãdenilor: „Pînã atunci pînã cînd parohia va fi în situaþia
aceea, ca sã-ºi aleagã învãþãtor confesional gr. ortodox român este de dorit
ca postul sã fie complinit dupã putinþã. Este mai bine o astfel de complenire,
care deºi nu corespunde întru toate dorinþele D-voastre, decît sã rãmînã
copii fãrã învãþãtor”.

Un extras din protocolul ºedinþei comitetului parohial din
Cenadul Unguresc din acel an ne permite sã cunoaºtem modul în
care au primit românii numirea învãþãtoarei. La aceastã ºedinþa
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avea dreptul sã trimitã un delegat fiindcã în anul 1928  notarul
comunal scria bisericii cerînd sã-l înºtiinþeze cum se numeºte dele-
gatul acesteia.

Într-o ºedinþã din anul 1928 s-a discutat problema ºcolii de
repetiþie.

Totuºi o problemã nerezolvatã ani la rînd a fost cea privind
înfiinþarea organizaþiei bisericeºti, cu toate cã la fiecare ºedinþã se
punea întrebarea ce e de fãcut?

 Este cunoscut faptul cã, puþinii preoþi ortodocºi rãmaºi în comu-
nitãþile noastre româneºti ºi-au dat seama de pericolul  lipsei unei
organizãri bisericeºti proprii ºi ºi-au adus contribuþia, de mare
valoare, la pãstrarea religiei, a limbii strãmoºeºti, la pãstrarea iden-
titãþii  româneºti. Acei preoþi au înþeles cã parohiile, fãrã o organi-
zaþie solidã bisericeascã, nu vor rezista.

 Singura soluþie de a se menþine totul – credinþa, biserica, identi-
tatea – era  înfiinþarea unei organizaþii bisericeºti care sã cuprindã
toate comunitãþile bisericeºti ortodoxe române din Ungaria.

 Prima încercare în aceastã direcþie a fost fãcutã cu ocazia Adu-
nãrii din Bichiºciaba, care a avut loc la data de 11 octombrie 1927.
În  lucrãrile de pregãtire au fost implicaþi toþi preoþii  existenþi în
comunitãþile româneºti. Comisia pregãtitoare a început sã facã
toate demersurile ca sarcinile încredinþate sã fie rezolvate  pînã la
sosirea încuviinþãrii de la Ministerul Cultelor. Iatã ce-i scria în anul
1928 la 19 august preotul Simion Cornea, conducãtorul comisiei de
pregãtire – care, împreunã cu ceilalþi preoþi, era îngrijorat pentru
cã nu se întîmpla nimic din partea autoritãþilor – pãrintelui Gheor-
ghe Buha, preotului comunitãþii din Cenadul Unguresc:

„Stãrile actuale ne soliciteazã ca sã ne îngrijim mai mult de soartea
bisericii noastre, ceia ce o putem face numai prin o convenire ºi consfãtu-
ire. Comisia aleasã pentru reorganizarea bisericii noastre va fi convocatã
la ºedinþã cam pe la finea lunii septembrie a.c. la Bichiºciaba. Pe atunci aº
dori sã þinem o conferinþã preoþeascã tot acolo în care sã pertractãm
afacerile curente, cari agraveazã situaþia bisericii noastre. Fiecare dintre
noi am observat unele mancitãþi, scãderi sau stângãcii, care au penetrat
în organismul bisericei noastrã, pe cari a le îndrepta este datorinþa
noastrã. Te rog ca sã precizezi în scris în o lucrare sistematicã toate acele

Comitetul parohial îºi fãcea datoria, fiindcã protocoalele ºedin-
þelor au fost întocmite regulat, iar din aceste protocoale  reise cã
ºedinþele nu au fost formale, aproape de fiecare datã s-au discutat
peste zece puncte la ordinea de zi.

Cele mai importante probleme dezbãtute în ºedinþe au fost cele
privind afacerile economice, îngrijirea imobilelor bisericeºti, a ºco-
lilor, a casei parohiale ºi învãþãtoreºti.

Dintre  problemele care au fost rezolvate fac parte cele legate de
bisericã. Astfel într-o perioadã destul de grea, când foarte puþine
dintre comunitãþile româneºti s-au putut angaja la renovarea bise-
ricilor, la Cenadul Unguresc a fost renovat acoperiºul turnului
bisericii ºi a fost instalat paratrãsnetul.

Mai puþin bogatã, comunitatea bisericeascã ortodoxã românã
din Bichiºciaba a fost obligatã sã cearã în anul 1930 ajutorul comi-
tetului parohial din Cenadul Unguresc ca sã-ºi instaleze un clopot,
fiindcã cele pe care le-a avut au fost rechiziþionate în timpul rãzbo-
iului. La fel biserica din Ciaba, fiind sãracã, a solicitat  Cenadului
un ajutor în bani.

Comitetul parohial din Cenadul Unguresc a  încearcat sã rezolve
ºi problemele legate de învãþãmânt.

De asemenea în protocoale figureazã probleme legate de viaþa
bisericeascã. Tot în anul 1930 parohia face o recomandare pentru
comandarea a doi prapuri la „Asociaþia Ecclesia de Artã biseri-
ceascã’’.

  Rãmîne sã verificãm dacã într-adevãr cei doi prapuri au ajuns
la biserica din Cenadul Unguresc, fiindcã în arhivã se gãseºte doar
oferta acestei asociaþii,  în care era vorba despre doi prapuri, care
într-adevãr reprezintã o valoare de artã biserceascã.

O  problemã care se repetã în protocoale este cea legatã de
ajutorarea neputincioºilor din comunitate, care primeau sprijin
din partea bisericii.

Toate acestea atestã cã Comunitatea din Cenadul Unguresc a
fost, între cele douã rãzboaie, una dintre cele mai bogate comuni-
tãþi. Dovadã cã slujitorii bisericii au ºtiut sã  gospodãreascã foarte
bine banii. Printre cei mai bogaþi cetãþeni din comunã se aflau ºi
români. Chiar ºi în antistia comunalã biserica ortodoxã românã
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þiunea Gojdu’’. El propunea ca ambele cereri  sã fie pertractate la
conferiþa din Bichiºciaba.

În sfîrºit conferinþa s-a întrunit la data de 29 iulie 1929 în oraºul
Bichiºciaba, dar mai precis a fost convocatã ºedinþa colegiului
preoþilor ortodocºi români din Ungaria. ªedinþa a fost prezidatã de
Simion Cornea. Între timp numãrul preoþilor s-a ridicat la zece.
Dintre aceºtia în colegiu au participat opt preoþi care au formulat
anumite doleanþe ºi au propus spre aprobare hotãrîrile luate. Aceas-
tã Hotãrîre a colegiului preoþesc din 29 iulie a fost înaintatã minis-
terului.

Drept rãspuns, Ministerul Cultelor  a comunicat cã cele solicitate
de cei opt preoþi nu se pot aproba.

Datoritã politicii de dominaþie din Ungaria situaþia  creºtinilor
ortodocºi români din þarã s-a agravat tot mai mult iar preoþii, deºi
au fãcut tot posibilul, nu au reuºit sã-ºi organizeze biserica. Proble-
ma organizãrii bisericii a fost reluatã din doi în doi ani.

 Dintr-o scrisoare al preotul Simion Cornea cãtre Gheorghe Buha
din Cenadul Unguresc reies toate problemele care s-au ivit în
ultimii zece ani pe care i-au cercetat.

Din scrisoare rãzbate întreaga  neliniºte sufletescã a preotului.
Totuºi din aceastã corespondenþã  putem vedea cã nu s-au lãsat
învinºi.

 În încheiere citez din aceastã scrisoare doar câteva propoziþii:
„Pãrintelui Gh. Buha în Magyarcsanád
Lipsa organezãrei ne aduce unele îngrijiri, pe cari le-am putea înconju-

ra. Între acestea este acum actualã chestiunea tînãrilor din ªcoala Nor-
malã, care ºi-au pierdut bursa de la care am primit o epistulã în care se
roagã ca sã intervenim la Minister în afacerea lor. Între aceºtea este ºi
Liviu Becan din Cenad. Ai fãcut S-Ta ceva în afacerea lui sau ba? Aceasta
o  întreb  cã  respectivul  la  primire – presupun cã o fi fãcut rugarea prin
S-Ta iar acum nu voiesc a mã ingera în afacerea lui, mai ales dacã S-Ta ai
fãcut ceva paºi în interesul lui. Te rog sã-mi rãspunzi în detalii. Rezoluþia
Guvernului despre organizaþia noastrã în 10 iulie a. c. am trimis S-
Tale’’… giulanii sã ne cheme la o conferinþã preoþeascã. Te rog spune S
Ta ce e de fãcut. Am avea de pertracta ºi afaceri: Seminarul Central,
Cãrþile ºcolare, Istoria biblicã, Abecedarul avînd de acestea tipãrite o

stîngãcii – contrare legilor bisericei, pe care le-ai observat în parohia d-
Tale. Acestea vor fi pertractate în acea conferinþã. În scris de aceea e bine
sã fie prelucrate, cãci acasã se lucrã mai preciz, – la pertractare se iau
rezoluþiile mai obiectiv pentru fiecare act separat, apoi ca sã rãmînã în
scris la arhiv, cãci vorba-vorbã rãmîne. Despre convocarea ºedinþei vei fi
avizat la timpul sãu.

Bãtania la 19 august 1928
Cu iubire frãþeascã:

Simionu Cornea”
Toþi preoþii  aveau de fãcut analize în scris ca sã reuºeascã într-

adevãr sã se realizeze ceea ce ºi-au propus.
Dupã cum reieºea  din scrisoarea lui Simion Cornea consfãtuirea

a fost planificatã în acel an pentru  luna septembrie, dar timpul
trecea ºi nu se întîmpla nimic. Aºa se face cã la 6 octombrie Simion
Cornea revine printr-o scrisoare în care i se adreseazã din nou
pãrintelui Gheorghe Buha din Cenadul Unguresc: „Stimate D-le
Coleg

Am primit protocolul conferinþei preoþeºti din 24 septembrie a. c. dar
nu mi-ai scris, cã ai fãcut ºi cererea la poliþia de ºedinþa din Ciaba pentru
permisul þinerei consfãtuirei pe 15 octombrie a.c.; sau ce o fac eu; te rog
sã-mi scrii îndatã ce e de fãcut; …Programul conferinþei încã trebuie
pregãtit dupã-un plan bine – precizat de acasã, ca acolo sã venim cu un
proect gata. Ai fãcut sau faci. Te rog sã faci un asemenea proect-program;
sau cum va fi. Despre toate acestea te rog sã mã înºtiinþezi.”

Pe lîngã organizarea acestei conferinþe importante pentru viito-
rul bisericii, preotul Simion Cornea s-a ocupat ºi de alte probleme
ca de exemplu de cele legate de acordarea burselor pentru tinerii
români care au studiat la ªcoala Normalã din Arad.

Tot din aceastã scrisoare reiese cã a vorbit cu directorul ºcoalei
din Arad care i-a fãcut propuneri concrete ºi care l-a sfãtuit sã facã
o cerere cãtre Guvernul din Bucureºti, „ca sã primeascã tinerii
învoire ca sã cerceteze ºcolile de acolo.” Din aceeaºi scrisoare
aflãm cã Simion Cornea, ajungînd acasã de la Arad, pe baza celor
propuse de directorul ªcolii Normale din Arad, a pregãtit concep-
tul „rugãrii’’ cãtre Guvernul din Bucureºti ºi totodatã ºi direct la
Guvernul din Budapesta „spre obþinearea ajutoarelor din funda-
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sumedenie. Se pregãteºte un calendar pe anul 1931. Carte de rugãciuni
etc. Apoi mai sînt o mulþime de afaceri, cari sãmãnate fiind – putrezesc –
fãrã sã  mai încolþeascã. Eu numai cu concursul frãþiilor Vostre pot face
ceva în interesul obºtesc. Particular fac ºi eu ce pot, deºi mulþi îmi bagã
bîta în roatã. Se va frînge sau bîta sau roata.

Bãtania la 28 oct 1930.”

Dupã cum reiese ºi din aceastã scrisoare nu s-a rezolvat proble-
ma burselor, dar nici în legãturã cu organizaþia bisericeascã n-au
reuºit lucrurile.

Dupã moartea pãrintelui Gheorghe Buha comunitatea din Cena-
dul Unguresc timp de doi ani rãmîne vacantã, cînd în anul 1937
este ales de preot Mladen Luþai, care a slujit în comunã pînã la
moartea sa din anul 1972. Dupã ce devine preot în comuna sa
natalã comunitatea primeºte un caracter hotãrîtor ºi mai româ-
nesc. Chiar din primii ani datoritã activitãþii lui se accentueazã ºi
în viaþa culturalã tradiþiile româneºti. A fost un preot cu o culturã
vastã. A reprezentat comunitatea româneascã din Cenadul Ungu-
resc în toate domeniile vieþii.

Lupta pentru organizarea bisericii a continuat pînã dupã al
doilea rãzboi mondial cînd, în anul 1946, dupã douã decenii de
grele încercãri, se înfiinþeazã Eparhia Ortodoxã Românã din Unga-
ria cu sediul la Giula.
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Deceniile de mijloc ale secolului al XVIII-lea au reprezentat o
cotiturã în evoluþia ideii de comunitate româneascã în Transilva-
nia. Comportamentelor etnice spontane le-a luat locul o conºtiinþã
naþionalã modernã. Pînã atunci, atît categoria restrînsã a români-
lor cu studii – preoþi, mai cu seamã – cît ºi þãrãnimea, covîrºitoarea
majoritate a populaþiei, gîndiserã în termenii religiei ori de cîte ori
se situau în alt context social decît familia sau satul. Învãþãturile
Bisericii ortodoxe îi lãmurea pe deplin asupra locului lor în aceastã
lume ºi a perspectivelor în lumea de apoi. Nu este de mirare cã se
socoteau o parte din marea comunitate ortodoxã ºi cã se simþeau
înrudiþi îndeosebi cu sîrbii ºi cu ruºii. În mintea lor, ideea de
„naþiune” era sinonimã cu aceea „ortodox”.

Încã de la sfîrºitul secolului al XVII-lea începuserã însã sã aparã
schimbãri bogate în consecinþe. În viaþa religioasã a românilor au
intrat elemente noi, care urmau sã aibã o mare înrîurire asupra
dezvoltãrii lor culturale ºi mai ales asupra ideii lor despre naþiune.
Între 1697 ºi 1701, tratative complicate, purtate de misionarii iezu-
iþi acþionînd sub îndrumarea primatului romano–catolic al Unga-
riei, cu ierarhii Bisericii ortodoxe române, au adus un mare numãr
de preoþi la unirea cu Roma. Prin aceastã „convertire”, principala
iniþiatoare a Unirii, Curtea de la Viena, care abia de curînd adãuga-
se Transilvania posesiunilor sale, dorea sã-i aducã pe români în
cadrul Bisericii romano–catolice, ca mijloc de supunere a stãrilor
protestante independente din Transilvania.

O parte a clerului român a recurs la Unire pentru a se salva de la
degradarea socialã. Timp de mai multe secole, acel cler încetase de
a mai avea parte de drepturile ºi privilegiile claselor stãpînitoare,
deoarece poporul lor, þãrãnesc în zdrobitoarea majoritate, nu con-

Gheorghe Santãu

Tradiþie religioasã ºi conºtiinþã
naþionalã la românii din Transilvania,

1730–1780
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încurajaþi sã urmeze ºcolile romano-catolice din Transilvania. Gim-
naziul iezuit din Cluj era în frunte: aproape toate figurile impor-
tante ale Bisericii unite din secolul XVIII i-au trecut pragul. Alte
ºcoli iezuite din Alba Iulia, Braºov ºi Sibiu, precum ºi gimnaziul
piarist din Bistriþa au primit în permanenþã elevi. Cei mai buni
dintre ei erau trimiºi sã urmeze studii superioare de teologie la
universitatea iezuitã din Nagyszombat, la „Collegium Sancta Bar-
bara” ºi la Pazmaneum din Viena, precum ºi la Colegiul „De
Propaganda Fide” din Roma.2

Instrucþia, occidentalã în esenþã, dobînditã de preoþii uniþi ro-
mâni, a avut urmãri pentru dezvoltarea naþionalã, care au depãºit
cu mult sfera religiei. În gimnaziile ºi universitãþile romano-catoli-
ce ei au intrat pentru prima oarã în contact cu Europa. Legãtura cu
noile curente de gîndire ºi cu spiritul progresului le-a modificat
considerabil perspectiva asupra vieþii în general ºi asupra schim-
bãrilor sociale în particular. Cu timpul au devenit purtãtorii unei
noi concepþii despre naþiune ºi au formulat o dogmã laicã pentru a
explica locul românilor în comunitatea europeanã. Au fost astfel
smulºi cu gîndul, dacã nu întotdeauna ºi fizic, din satul patriarhal,
care a continuat sã se bizuie pe tradiþia religioasã pentru a explica
trecutul ºi a reglementa prezentul.

Efectele Unirii nu s-au limitat la uniþi. Ea a avut o influenþã
hotãrîtoare ºi asupra celor care rãmãseserã  de partea „vechii credin-
þe”. Din cauza desfiinþãrii administraþiei oficiale ortodoxe ºi a
excluderii „schismaticilor” de la avantajele legate de învãþãmînt ºi
de la alte beneficii pe care le oferea Unirea, ortodocºii din Transil-
vania au rãmas izolaþi de noile curente de idei, care au schimbat
viaþa intelectualã a preoþilor uniþi. Prin urmare, au început sã fie
din ce în ce mai dependenþi de coreligionarii lor, sîrbii din mitro-
polia Carlovitzului ºi, în mai micã mãsurã, de ruºi. Aceste legãturi
cu comunitatea internaþionalã ortodoxã a întãrit conºtiinþa tradiþi-
onalã a ortodoxului român ºi au întîrziat apariþia sentimentelor
naþionale moderne.

Religia a avut un rol în modelarea primelor expresii ale senti-
mentului naþional român modern. Lucrãrile care se ocupã de rela-
þiile dintre uniþi ºi ortodocºi la mijlocul secolului al XVIII-lea  îºi

stituia o „naþio”, asemeni aristocraþiei maghiare, burgheziei sãseºti
ºi protipendadei (elõkelõség) secuieºti. Drept urmare, Biserica or-
todoxã, o bisericã a þãranilor, nu putea fi primitã în rîndurile
bisericilor „recunoscute” – calvinã, luteranã, unitarianã ºi roma-
no–catolicã – ci doar toleratã.1

Potrivit cu scopurile seculare ale celor douã pãrþi din cadrul
Unirii, documentele care au pecetluit tranzacþia nu spuneau mare
lucru despre religie. În schimb se ocupau de aspectele materiale.
Pentru a-i convinge pe ierarhii ºovãielnici ai clerului ortodox sã
facã pasul hotãrîtor, Curtea a emis o diplomã la 16 februarie 1699,
care – pe scurt – le oferea preoþilor ce se vor uni drepturi egale cu
ale romano–catolicilor. Dupã aceste noi asigurãri, mitropolitul
Atanasie ºi o parte din cler au semnat la 5 septembrie 1700 actul
oficial al Unirii. Dãinuiau totuºi îndoieli cu privire la cuminþenia
acestei acþiuni, ºi înainte ca noua bisericã (greco-catolicã) sã ia
fiinþã oficial, împãratul Leopold I a trebuit sã mai emitã încã o
diplomã, la 19 martie 1701, în care se înfãþiºau, mai amãnunþit decît
în prima, privilegiile de care se vor bucura „uniþii”. Deosebit de
importante erau garantãrile scutirilor de dãri ºi alte taxe sau munci,
la fel cu cele de care se bucurau nobilii. ªi mai importantã, în cele
din urmã, era sugestia vagã cum cã preoþii ºi mirenii uniþi vor
putea aparþine stãrii romano-catolice ºi astfel vor beneficia de
privilegiile considerabile ale acesteia. Dupã ce ºi ultimele îndoieli i
s-au risipit, Atanasie a acceptat resfinþirea sa ca episcop al noii
Biserici greco-catolice sau unite, la Viena, în aprilie 1701.

Pentru Curtea din Viena ºi sprijinitorii sãi, acest act a însemnat
desfiinþarea Bisericii ortodoxe din Transilvania. În pofida caracte-
rului definitiv al unor astfel de raþionamente, evenimentele vor
arãta cã Biserica ortodoxã era departe de a fi moartã. Deºi era
lipsitã de ierarhi, ea a dãinuit în mulþimea credincioºilor de la sate.
Felul în care au abordat iezuiþii Unirea a lãsat satele practic neatin-
se. Drept rezultat, viaþa religioasã din zonele rurale, îndeosebi din
sudul Transilvaniei, a urmat în continuare tipicul tradiþional.

Cu toate acestea, unirea bisericilor avea sã influenþeze istoria
românilor transilvãneni pe cãi neprevãzute de nici unul din auto-
rii sãi. Pentru întîia oarã, tineri români în numãr mare au fost
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în rîndul credincioºilor de la sate. Cu excepþia unei tulburãri locale
întîmplãtoare, la þarã a domnit calmul. Apoi, în 1744, a avut loc un
eveniment neobiºnuit, care a trezit mulþimea ortodocºilor din indi-
ferenþa faþã de Unire. La începutul lunii martie a apãrut în Valea
Mureºului din sudul Transilvaniei un cãlugãr sîrb, pe nume Visarion
Sarai, care predica adevãrurile ortodoxiei ca un misionar. Felul sãu
simplu de a se purta ºi înfãþiºarea asceticã au avut un efect electri-
zant asupra sensibilitãþii unor oameni hrãniþi cu povestiri despre
martirii care suferiserã pentru dreapta credinþã. Cu toate cã vorbea
sîrbeºte ºi deci nu putea fi înþeles de cei ce-l ascultau, sunetele le
aduceau acestora aminte de slavona, care fusese limba „sfîntã” a
liturghiei româneºti înainte de secolul al  XVIII-lea.3

Timp de aproape ºase sãptãmîni, pînã ce a fost arestat lîngã
Sibiu, la sfîrºitul lui aprilie, Visarion a atacat unirea bisericeascã cu
Roma în termeni duri ºi intransigenþi. Mergînd din sat în sat, le
spunea ascultãtorilor, cã preoþii lor acceptaserã unirea în secret ºi
cã ei înºiºi erau consideraþi uniþi. Îi sfãtuia pe cei care ascultaserã
slujbele acelor preoþi ºi care fuseserã deci „daþi pe mîna diavolului”
sã se „curãþeascã” sau sã fie gata sã cadã în „adîncurile Iadului”.4

Aceste perspective înfiorãtoare au spulberat liniºtea unor comi-
tate întregi. Sate întregi susþineau cã nu au ºtiut ce însemnã unirea
ºi nici cã preoþii lor se unirã ºi toþi pînã la unul au jurat sã rãmînã
neclintiþi în „vechea religie” ºi sã nu îngãduie nici o schimbare în
credinþa strãmoºascã. În toatã partea de sud a Transilvaniei ei s-au
ridicat sã-ºi apere credinþa „valahã” ºi „greceascã”, exprimîndu-ºi
hotãrîrea prin acþiuni de o cruzime nesãbuitã ºi totodatã de o
impresionantã evlavie. Sate întregi au acþionat împreunã. Sãtenii
au pus stãpînire pe bisericile unite ºi i-au alungat pe preoþi, pe care
i-au dat în vileag ca fiind „papistaºi”, iar în locul lor au aduºi preoþi
ortodocºi. În multe localitãþi, credincioºii s-au dus sã fie botezaþi ºi
cununaþi din nou de preoþii ortodocºi ºi au refuzat sã-ºi mai în-
groape morþii în cimitire unite, înainte ca locul sã fie sfinþit iar.5

În satele în care preoþii uniþi supravieþuiserã atacurilor, de regu-
lã mulþumitã autoritãþilor civile, credincioºii nu se mai duceau la
bisericã ºi nu mai primeau de la ei sacramentele. Acei preoþi erau

concentreazã atenþia asupra antagonismelor care au separat cele
douã confesiuni. Este important însã sã se aminteascã cã ambele
au avut aceeaºi zestre religioasã rãsãriteanã. Oricît de mult s-ar
deosebi felurile în care ºi-o explicã, aceastã zestre rãmîne principa-
lul punct de referinþã, de unde îºi stabilesc locul în lume.

Pe Keith Hitchins îl preocupã ºi apariþia ideii moderne de naþiu-
ne. El are însã puþine de spus despre limbã ca simbol al naþionalitã-
þii sau despre dimensiunile politice ºi teritoriale ale sentimentului
naþional. Aceste probleme s-au pus doar spre sfîrºitul perioadei în
discuþie. Ele aparþin de drept unei discuþii despre opera istoricã ºi
filologicã a aºa numitei ªcoli Ardelene, care a iniþiat un nou stadiu
de gîndire româneascã referitoare la originile ºi specificul naþional,
în ultimele douã decenii ale secolului al XVIII-lea.

Acest studiu al primelor manifestãri ale sentimentului naþional
la românii din Transilvania se axeazã pe contrastul dintre mentali-
tatea lumii ortodoxe rurale ºi cea a ierarhilor cosmopoliþi ai Biseri-
cii unite. În deceniile de la mijlocul secolului al XVIII-lea, ambele
mentalitãþi trec printr-o gravã crizã de conºtiinþã. Reacþiile respec-
tive indicã diferenþe fundamentale de stil ºi concepþie între o
comunitate cu o culturã eminamente oralã ºi tradiþionalã ºi una
întemeiatã pe cuvîntul scris ºi pe curentele mari ale gîndirii euro-
pene.

i i i

În secolul al XVIII-lea  religia þinea sub influenþa sa lumea ideilor
la sat. Locuitorii acestuia erau legaþi de un mod de viaþã în care
obiceiurile populare ºi superstiþiile se împletiserã cu primele ele-
mente de învãþãturã creºtinã, în aºa fel încît orice schimbare a
formelor de ritual religios pãrea o ameninþare a temeliilor comuni-
tãþii însãºi. Puterea pe care o avea religia în viaþa lor s-a manifestat
violent într-o serie de înfruntãri cu clerul unit ºi cu aliaþii acestuia –
birocraþia imperialã – care au agitat lumea satelor între deceniile
patru ºi ºase ale secolului al  XVIII-lea.

Timp de patru decenii dupã actul Unirii, episcopii uniþi au fost
prea ocupaþi de problemele organizãrii Bisericii proprii, sau, pur ºi
simplu, au dovedit bun simþ neimpunînd o schimbare prea rapidã
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Curþii de la Viena aceleaºi privilegii ca cele acordate  naþiunii sîrbe
de Leopold I în 1690–1695 ºi tot el a finanþat tipãrirea unei broºuri
în limba românã, care înfãþiºa avantajele la care se puteau aºtep-
ta.11 Nu este deci de mirare cã atunci cînd românii au cerut Vienei
sã le numeascã un episcop, au fãcut precizarea cã trebuie sã fie un
sîrb din Carlovitz.12

Ortodocºii din Transilvania au cãutat sprijin ºi în Rusia. Prin
intermediul Carlovitzului, au luat legãtura cu diplomaþii ruºi la
Viena încã din 1750. În 1751, un cãlugãr, Nicodim, a cãlãtorit de la
Viena pînã la Sf. Peterburg, unde a fost primit de împãrãteasa
Elisabeta. El a implorat-o sã-i ia sub protecþia sa pe ortodocºii din
Transilvania ºi sã intervinã pe lîngã autoritãþile austriece ca sã li se
permitã preoþilor sã fie hirotonisiþi în Rusia ºi sã se supunã Sfîntului
Sinod al Bisericii ruse.13

Nici petiþiile trimise direct la Viena, nici intervenþia Carlovitzului
în favoarea lor nu au modificat situaþia ortodocºilor români. Auto-
ritãþile austriece considerau concesiile fãcute ortodocºilor ca fiind
dãunãtoare pentru unitatea imperiului.

Frustrarea ortodocºilor a netezit calea pentru o nouã izbucnire a
violenþei. ªi din nou conducãtorul a fost un cãlugãr, de aceastã
datã român, Sofronie de la Cioara, din sudul Transilvaniei, care a
stîrnit acelaºi entuziasm religios ca ºi Visarion. Timp de aproape
doi ani, din toamna lui 1759 pînã în primãvara lui 1761, Sofronie a
fost urmat de mari mulþimi de adepþi, care au combãtut Unirea cu
un zel ce amintea de cruciadele medievale. Profitînd de aversiunea
nedomolitã faþã de „papistaºi” ºi îndeosebi faþã de clerul unit, el a
înfierat Unirea ca pe ceva „calp” ºi l-a învinuit pe Petru Aron,
episcopul unit care fusese neînduplecat în urmãrirea schismatici-
lor, cã se comportã ca „împãraþii pãgîni ai Romei”.14

Miºcarea lui Sofronie a urmat în aproape toate privinþele mode-
lul lui  Visarion. În tot sudul Transilvaniei, mari mase de oameni –
îndeosebi þãrani, adesea sate întregi – au pãrãsit oficial Unirea.15 Ei
au luat în stãpânire bisericile ºi i-au izgonit pe preoþii uniþi,
înlocuindu-i cu ai lor. Preoþii uniþi care au opus rezistenþã au fost
supuºi unui interogatoriu public despre convingerile lor ºi uneori
au fost bãtuþi.16 Pe mãsura ce miºcarea înainta, ortodocºii ºi-au

ostracizaþi cu totul; îºi pierduserã partea din drepturile obºteºti ºi
nu mai gãseau pe nimeni dispuºi sã se însoare cu fiicele lor.6

Dispariþia lui Visarion dupã arestarea ºi transferarea sa la Viena
nu a pus capãt masivei rezistenþe la Unire, pe care o pusese în
miºcare. Deºi violenþa  s-a potolit în cele din urmã, ortodocºii
odatã treziþi au gãsit alte cãi pentru a-ºi susþine cauza. Au creat o
largã organizaþie de coordonare, cuprinzînd ºase comitate ºi zeci
de sate, care a intrat în legãturã permanentã cu Mitropolia ortodo-
xã sîrbã din Carlovitz ºi care a trimis delegaþii peste delegaþii la
Viena ºi la autoritãþile locale cu petiþii cuprinzînd plîngeri. În
spatele acestor acþiuni se afla „intelectualitatea satelor” – preoþi,
meseriaºi ºi þãrani cu carte – care luase mereu conducerea în
treburile obºteºti. Ei au þinut vie rezistenþa la Unire timp de cincis-
prezece ani, pînã la izbucnirea unui nou val ºi mai masiv de
violenþã, în 1759.

În aceastã perioadã, cererile ortodocºilor au rãmas tot acelea
care fuseserã pe vremea lui Visarion. Ei îi priveau în continuare cu
dispreþ pe preoþii uniþi care, susþineau ei, „vorbeau cu ambele laturi
ale gurii”, jurînd în faþa autoritãþilor civile cã sunt devotaþi Unirii ºi
asigurîndu-ºi în acelaºi timp enoriaºii cã nu vor sã aibã nimic de-a
face cu „credinþa nemþeascã”.7

Indiferent de plîngerile lor, dorinþa arzãtoare a tuturor ortodoc-
ºilor a fost sã aibã „aceeaºi religie cu grecii ºi sîrbii”.8

Erau gata sã ia mãsuri drastice pentru a asigura libertatea cultu-
lui; dacã cererile lor „drepte” nu puteau fi satisfãcute, se declarau
gata sã-ºi pãrãseascã locuinþele ºi sã caute „pace spiritualã”, în
„Turcia” (adicã în Þara Româneascã) ºi în „Muscovia”.9

Intelectualii satelor din deceniul cinci al secolului al XVIII-lea,
mai siguri de þelurile lor decît mulþimile care se adunaserã în jurul
lui Visarion, au cãutat sã cîºtige sprijinul comunitãþii lãrgite. Ei au
þinut legãtura regulat cu Mitropolia sîrbã din Carlovitz, al cãrei
cap, Pavel Nenadovici, a devenit apãrãtorul lor cel mai de nãdejde
la Viena.10 El avea obiective proprii bine precizate. În afara faptului
cã dorea sã apere ortodoxia în general de valul romano-catolic, a
sesizat ocazia de a-ºi extinde propria jurisdicþie asupra ortodocºi-
lor din Transilvania. Nu întîmplãtor i-a sfãtuit pe români sã cearã
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deceniul ºase al secolului al XVIII-lea, a exacerbat ostilitatea dintre
confesiuni.21 Cuvintele „Unire” ºi „uniþi” ajunseserã sã fie atît de
respingãtoare pentru ortodocºi, încît simpla lor pomenire reuºea
sã împiedice orice conciliere. Cronica „Plîngerea sfintei mãnãstiri a
Silvaºului’’, scrisã de un cãlugãr ortodox din Prislop, Haþeg, în
1763, permite o bunã cunoaºtere a mentalitãþii ortodoxe din acea
perioadã.22 Clerul ortodox ºi credincioºii nu renunþau deloc la
dispreþul faþã de uniþi ºi s-au apucat de activitate misionarã cu
aceeaºi intensitate – mai puþin violentã – ca ºi un Visarion sau
Sofronie.23

Etnicitatea nu a stat la baza sentimentului de comunitate la
ortodocºi. Dovada cea mai frapantã a absenþei conºtiinþei etnice
este faptul cã ortodocºii se simþeau mai apropiaþi de coreligionarii
lor – sîrbi ºi ruºi – decît de românii uniþi. Ortodocºii nu reflectau
prea mult nici la chestiuni politice, probleme ale limbii sau la
originea neamului românesc. Pentru adepþii lui Visarion ºi Sofro-
nie, nici unul dintre aceste elemente ale concepþiei moderne des-
pre naþiune nu se afla în centrul vieþii comunitãþii. Doar religia,
într-o formã simplificatã ºi înecatã de datini, era cea care asigura
coeziunea societãþii rurale ºi scotea în evidenþã scopul mai larg al
existenþei umane. Reacþia marii majoritãþi a populaþiei rurale la
unirea Bisericii cu Roma se cuvine privitã din aceastã perspectivã,
a unui fundamentalism religios. Comportarea lor violentã ºi fãrã
compromisuri era un act de autoapãrare în faþa a ceea ce ei perce-
peau a fi o ameninþare atît pentru mîntuirea individualã, cît ºi
pentru temeliile însãºi ale vieþii sociale din sat. Neînþelegerile
doctrinare nu aveau de-a face cu aceste acþiuni pur ºi simplu
pentru cã Unirea nu-i prea influenþase. Împotrivirea lor nu se
îndrepta contra fondului doctrinar al Unirii, ci cãtre ideea de
schimbare drasticã în modul de viaþã tradiþional, pe care ei o
considerau impusã cu forþa de „outsideri” sub forma preoþilor
uniþi.

i i i

În ciuda loviturilor serioase primite de la Visarion ºi Sofronie ºi
cu toatã aversiunea de neînduplecat a poporului care uneori a dus
la confruntãri violente, Unirea cu Roma a supravieþuit. Acest lucru

întãrit legãturile cu mitropolia sîrbã. Parohii întregi ºi mari adu-
nãri ale credincioºilor, cuprinzînd adesea cîteva comitate, au trimis
delegaþii de mireni ºi preoþi la Carlovitz cu rugãmintea adresatã
mitropolitului Nenadovici de a interveni pe lîngã împãrãteasa
Maria Tereza în numele lor.17 Clericii sârbi le-au oferit sprijin mo-
ral ºi organizatoric. Au încercat din nou sã-i convingã pe coreligio-
narii lor români sã solicite Vienei ca privilegiile acordate sîrbilor
de Leopold I sã-i cuprindã ºi pe ei.18

Deºi principalele revendicãri ale ortodocºilor – libertatea ºi pre-
oþi aleºi de ei 19 -ºi ameninþarea cu emigrarea în masã, dacã nu li se
satisfac cererile, amintesc de miºcarea lui Visarion, Sofronie ºi
adepþii lui au fãcut dovada unui rafinament organizatoric care
lipsise cu cincisprezece ani în urmã. Sofronie era hotãrît sã reînfi-
inþeze administrarea permanentã a bisericii ortodoxe în colaborare
cu mitropolia sîrbã. El a convocat douã „sinoade” generale, primul
la Zlatna, la 10–11 august 1760, iar al doilea la Alba Iulia, între 14 ºi
18 februarie 1761, cu scopul reconstituirii diecezei transilvãnene în
timp util pentru mult-aºteptata sosire a unui nou episcop de la
Carlovitz.

Sofronie ºi partizanii lui au obþinut un succes remarcabil. Din
cauza unui rãzboi cu Prusia, Curtea de la Viena a fost nevoitã sã
opteze pentru liniºte internã, în detrimentul conformãrii religioa-
se. La 13 iulie 1759 împãrãteasa Maria Tereza a recunoscut, în silã,
principiul dupã care ortodocºii aveau voie sã se închine cum do-
reau, iar la 13 iulie 1761 a numit un episcop care sã le administreze
treburile, în persoana lui Dionisie Novacovici, episcopul ortodox
sîrb din Buda. Deºi vor mai trece multe decenii înainte ca dieceza
transilvanã sã poatã funcþiona normal, aceste acte au oferit struc-
tura necesarã dezvoltãrii învãþãmîntului ºi culturii, care va duce în
cele din urmã la deschiderea vieþii intelectuale ortodoxe spre influ-
enþe asemãnãtoare cu cele care au lãrgit orizonturile uniþilor.

Conºtiinþa religioasã a ortodocºilor nu prea dãdea semne cã ar
face loc unei înþelegeri mai cuprinzãtoare în interiorul  comunitãþii
româneºti. Aºa numita dismembraþio, separarea silitã a ortodocºilor
de uniþi ºi atribuirea bisericilor ºi a altor proprietãþi unora sau
altora, care a fost efectuatã de autoritãþile militare austriece în
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sentimentul unitãþii comunitãþii mari a românilor din Transilva-
nia. Principalul sãu scop nu era de fel propãºirea Unirii, ci progra-
mul material ºi cultural al românilor, care ar fi devenit posibil prin
transpunerea în viaþã a diplomelor imperiale. O dovadã a adevãra-
telor sentimente ale lui Klein faþã de Unire – ca simplu mijloc în
vederea atingerii unui scop – o constituie lipsa tragerii de inimã în
a impune noua ordine la sate. În timp ce, pe de o parte, trîmbiþa
aderarea românilor la Unire, pe de altã parte nu fãcea nici un efort
semnificativ în a o promova. Principala lui preocupare era naþiu-
nea mai curînd decît confesiunea ºi el cunoºtea destul de bine
þãrãnimea din care provenea el însuºi, ca sã nu se teamã cã orice
încercare de convertire i-ar ridica pe români împotriva românilor.

Cu timpul, Klein a ajuns sã gîndeascã mai cu seamã în termeni
etnici. Felul în care folosea cuvîntul „naþiune” aratã cã el nu fãcea
nici o deosebire, în afara celei juridice, între uniþi ºi ortodocºi. Deºi
în petiþiile cãtre Curte pînã în 1743 ºi 1744 folosea termenul de
natio doar cu referire la membrii bisericii unite,25 acest sens restrîns
era evident dictat de scopul urmãrit: sã-i convingã pe cei care-ºi
pãzeau prerogativele cu strãºnicie ºi pe care nu-i miºcau apelurile
la egalitatea etnicã de faptul cã cel puþin o parte din români erau
îndreptãþiþi prin lege sã-ºi ocupe locul printre ei. În alte împreju-
rãri, însã el folosea aproape întotdeauna cuvîntul „naþiune” în
sensul modern, mai larg, pentru a desemna comunitatea unitã
prin obîrºia comunã ºi obiceiuri comune.

În petiþiile adresate Vienei în 1742 ºi 1744 Klein pledeazã eloc-
vent pentru degrevarea populaþiei care plãteºte dãri „de grele poveri
ale iobãgiei”, referindu-se la toþi þãranii români, indiferent de confe-
siune.26 Alteori el aratã cã „naþiunea românã” era mai numeroasã ºi
plãtea mai multe dãri decît oricare alta dintre celelalte naþiuni ale
Transilvaniei.27 Primele noþiuni ale istorismului sunt ºi ele prezen-
te în gîndirea lui Klein. El privea evoluþia naþiunii române dintr-o
perspectivã largã, în care Unirea cu Roma se reducea la rolul de
simplu episod. El a fost cel care a folosit pentru prima oarã ideea
coborîrii românilor din cuceritorii romani ai Daciei ca argument în
favoarea egalitãþii cu cele trei naþiuni.28

Klein a avut o mare influenþã asupra generaþiilor urmãtoare, dar

se datoreazã în mare mãsurã perseverenþei unui cler a cãrui stãru-
inþã era mai presus de motivele religioase ale adoptãrii unei idei
complet noi despre comunitate. Încã din deceniul trei al secolului
XVIII, episcopii ºi elita preoþilor cu studii în Occident au întreprins
o campanie sistematicã de a face din Biserica unitã acea entitate
viguroasã ºi independentã pe care o fãgãduiserã diplomele impe-
riale din 1699 ºi 1701. În acest context, ei au elaborat o teorie a
dezvoltãrii istorice româneºti, în care se împleteau elementele tradiþi-
ei religioase rãsãritene cu ideile moderne de naþiune. În mod
paradoxal însã, eforturile lor de a-i atrage pe toþi românii într-o
singurã comunitate au avut drept efect o ºi mai mare scindare între
ei ºi masele ortodoxe.

Deschizãtorul de drumuri în cãutarea recunoaºterii depline a
clerului ºi credincioºilor uniþi, ca cea de-a patra naþiune constituþi-
onalã, a fost episcopul Ion Inochentie Klein, (episcop între 1729 ºi
1751). Concepþiile sale despre natura neamului românesc, un ames-
tec ciudat de respect faþã de sistemul existent al stãrilor ºi de
sentiment etnic spontan, îl definesc ca precursor al conºtiinþei
naþionale moderne.

La început, Klein a acþionat într-un cadru religios. ªi-a limitat
obiectivele la îndeplinirea condiþiilor din cele douã diplome
leopoldine, recunoscînd cã acele documente se adreseazã unui
grup religios ºi nu etnic – uniþilor ºi nu românilor. Deci, în petiþiile
adresate Curþii el cita prevederile prin care preoþilor uniþi li se
acorda statutul de nobili ºi cerea ca preoþii sã nu mai fie nevoiþi sã
îndure umilinþele iobagilor ºi sã fie lãsaþi sã-ºi ocupe locurile ce li
se cuveneau de drept, alãturi de nobilii maghiari ºi de aristocraþii
saºi, în consiliile de conducere ale principatului.24

În pofida respectului evident faþã de normele constituþionale ºi a
aprecierii importanþei Unirii, Klein era totuºi pãtruns de un simþ al
comunitãþii care le depãºea pe celelalte. El provenea din aceeaºi
þãrãnime evlavioasã din sudul Transilvaniei, care-i urmase pe
Visarion ºi pe Sofronie ºi, deºi era instruit în colegii iezuite, nu-ºi
pierduse niciodatã sentimentul de solidaritate cu regiunea de baº-
tinã, rodul unor ceremonii religioase specifice ºi al tradiþiilor po-
pulare. În toate acþiunile sale erau mereu prezente propãºirea ºi
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þãrile române, ºi sã combatã practicile „superstiþioase” în rîndul
credincioºilor.32

Apãrarea Unirii de cãtre intelectuali nu a fost un simplu act
religios, ci era legatã de o concepþie mai largã asupra dezvoltãrii
istorice, care la rîndu-i oglindea modelele culturale în schimbare
ale Transilvaniei de la mijlocul secolului al  XVIII-lea. Fãrã sã
tãgãduiascã cîtuºi de puþin dogmele credinþei lor ºi fãrã sã respin-
gã autoritatea divinã supremã supra oamenilor, ei dovedeau o
încredere de neclintitã în învãþãturã ºi raþiune, ca fiind cele mai
potrivite cãlãuze pentru împlinire socialã ºi spiritualã în aceastã
lume. Credinþa în progres ºi în capacitatea lor de a-ºi conduce
propriul destin îi defineºte drept oameni ai noii epoci a Luminilor.

Unirea cu Roma a oferit o justificare teoreticã încrederii lor în
progres ºi a dat fundament ideii de „naþiune românã”.

Ideile lor au cãpãtat o formã coerentã pentru prima oarã în
cartea „Despre schismaticia grecilor”, scrisã la 1746 de Gerontie
Cotorea, cãlugãr ºi apoi vicar-general al Bisericii unite. Cotorea
afirmã cã românii coboarã direct din cuceritorii romani ai Daciei. Nou-
tatea argumentãrii lui Cotorea constã în identificarea romanilor din
vechime cu Biserica Romei ºi corelarea declinului neamului româ-
nesc în evul mediu cu pãrãsirea de cãtre ei a Bisericii Apusului în
favoarea ortodoxiei rãsãritene. El sesiza o analogie izbitoare între
„decãderea” românilor ºi explicaþia larg acceptatã a cãderii
Constantinopolului în faþa turcilor. Cauza ambelor tragedii – sus-
þine Cotorea – fusese despãrþirea românilor ºi grecilor de Roma.
Era prea târziu ca Bizanþul sã mai reînvie. El era însã sigur cã
românii se aflau în pragul unei renaºteri, cu condiþia doar sã se
întoarcã la Biserica Mamã.33 El vedea în Unire reafirmarea latinitãþii
înnãscute a românilor. Nu avea însã de gînd sã pãrãseascã cultura
spiritualã a ortodoxiei rãsãritene, cãci el (ca ºi colegii lui) o recu-
noºtea drept element determinant al specificului naþional cel puþin
egal cu romanitatea. Misiunea pe care ºi-a impus-o Cotorea, a fost
acea de a lega Roma lui Traian de Roma lui Petru ºi Pavel ºi de a
redeºtepta conºtiinþa rãdãcinilor lor apusene la români, fãrã a le pretinde
sã-ºi sacrifice moºtenirea rãsãriteanã.

în propria lui epocã a fost practic singur. El nu a fãcut nici o
încercare sã creeze o miºcare ºi nici sã-ºi prezinte cu coerenþa unui
doctrinar ideile sale despre naþiunea românã ºi despre dezvoltarea
ei istoricã. Aceste obiective au fost lãsate în grija celei de-a doua
generaþii de conducãtori uniþi. Însufleþiþi de exemplul lui Klein,
aceºtia au dezvoltat ideea lui despre naþiune ºi au pus bazele unei
adevãrate ideologii naþionale.

Deosebirile dintre Klein ºi urmaºii sãi spirituali apar cel mai
limpede cînd luãm în considerare atitudinea lor faþã de Unire. În
timp ce pentru Klein aceasta fusese doar un instrument pentru
atingerea altor scopuri, la succesorii sãi a devenit elementul cen-
tral al unei noi teorii asupra naþiunii. Unirea lãmurea locul româ-
nilor în istorie ºi le arãta intelectualilor uniþi cum pot chiar ei sã
modeleze mersul viitor al dezvoltãrii poporului lor.

Urmaºii lui Klein – episcopii Petru Aron (1751–1764), Atanasie
Rednic (1764–1772) ºi Grigorie Maior (1772–1782) – precum ºi aju-
toarele lor au lucrat fãrã încetare la refacerea ºi extinderea Unirii.
Zelul lor misionar printre „schismatici” a fost necruþãtor. Asceticul
Aron ºi Rednic nu au precupeþit nici un efort în vederea stîrpirii
„neºtiinþei” ºi „greºelii” din rîndul oamenilor simpli, iar Maior a
luat în stãpînire biserici, a fãcut convertiri cu forþa ºi a pãstrat
iluzia caracterului total al Unirii tratînd clerul ortodox ca fiind al
sãu.29 Cu toþii îºi puneau mari speranþe în învãþãturã. Aron ºi
Rednic s-au strãduit mai cu seamã sã mãreascã numãrul preoþilor
bine instruiþi. Aron a înfiinþat în 1760  Seminarul „Bunavestire”  ºi
–  puþin mai tîrziu – Mãnãstirea vasilianã la Blaj, reºedinþa diece-
zei. Rednic a mãrit numãrul de elevi la ambele instituþii ºi în 1766 a
început sã-i trimitã pe cei mai buni ca studenþi la Institutul
Pazmaneum din Viena. Maior, pe de o parte, a subliniat importan-
þa ºcolilor primare pentru oamenii de rînd.30

Aron ºi contemporanii sãi au folosit pentru prima oarã cuvîntul
tipãrit în apãrarea Unirii. Scopul lor era sã dovedeascã adevãrurile
Unirii. Ei ºi-au luat argumente doar din cãrþi bisericeºti ortodoxe
publicate în þãrile române.31 Aron a mai scris ºi Pãstoriceascã datorie
(în 1759), menitã sã dovedeascã cã în Transilvania nu avea valoa-
rea hirotonisirea preoþilor în dieceze strãine, adicã la Carlovitz ºi în
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nale, iar el ºtia din istoria trecutã a românilor cã asemenea convertiri
erau de regulã preludiul asimilãrii etnice. El a trimis de aceea în
repetate rînduri petiþii cãtre Curte cerînd sã li se garanteze nobili-
lor ºi fiilor de preoþi uniþi accesul la funcþii publice, la fel ca ºi celor
catolici.35

Intransigenþa intelectualilor uniþi în a se împotrivi latinizãrii
Bisericii lor a creat un paradox. Pe de o parte ei se mîndreau peste
mãsurã cu Unirea ca o întoarcere la obîrºia lor romanã dar, pe de
altã parte, nu acceptau ca biserica lor sã devinã ºi mai romanã.
Aceastã comportare indicã o concepþie etnicã ºi culturalã asupra
naþiunii  conformã spiritului modern.

i i i

Se pot formula cîteva concluzii generale despre natura senti-
mentului naþional românesc în pragul erei moderne. La evaluarea
acestei complicate probleme trebuie sã se þinã seama mai întîi de
toate de faptul cã atît adepþii lui Visarion ºi Sofronie, cît ºi intelec-
tualii uniþi au privit naþiunea românã dintr-o perspectivã religioa-
sã. Deºi recunoºteau identitatea etnicã a tuturor românilor,
etnicitatea ca atare nu ajunsese încã criteriul suprem de apartenen-
þã la o comunitate, aºa cum va deveni în secolele XIX ºi XX. Pentru
ortodocºii ºi uniþii români de la mijlocul secolului al XVIII-lea,
criteriul respectiv era încã gradul de ataºament faþã de tradiþia
religioasã rãsãriteanã. Cu toate acestea, existau deosebiri conside-
rabile între concepþiile lor despre lume.

Climatul spiritual în comunitãþile rurale ortodoxe era anistoric.
Adepþii lui Visarion ºi Sofronie nu prea aveau simþul istoriei sau al
dezvoltãrii sociale ºi economice. Tradiþiile populare le oferiserã
poate unora aluzii referitoare la obîrºia romanã, dar ei nu se situau
într-un context istoric. Dimpotrivã, îºi vedeau viaþa în funcþie de
povestirea biblicã a cãderii ºi mîntuirii omului, astfel trecutul creº-
tin era prezentul lor, iar credinþele ºi practicile strãvechi reprezentau
modele pentru viaþa de zi cu zi. Aveau doar o idee vagã despre
felul în care ar trebui sã arate viitorul ºi le lipsea strategia necesarã
atingerii scopurilor.

Cea de a doua generaþie de uniþi îºi formase astfel o idee despre
Biserica lor ca etnitate, cu totul diferitã de a lui Klein. Pe cînd el o
considera ca ceva impus din afarã, ei o venerau ca instituþie speci-
fic româneascã sau, în termeni moderni, ca expresia vie a spiritului
naþional. Aceastã interpretare este sugeratã de folosirea de cãtre ei
a termenului de „Romano-Valachus”, încã din deceniul al patrulea
al secolului al XVIII-lea, pentru a denumi românii care se uniserã
cu Roma. Este limpede cã acceptau sã fie identificaþi cu ortodoxia
rãsãriteanã, ceea ce reiese din cuvîntul „Valachus”, cãci acesta îi
diferenþia pe români de ceilalþi locuitori ai Transilvaniei – saºii luterani ºi
maghiarii romano-catolici. În mintea lor însã, legãtura cu Roma („Ro-
mani”) stabilitã prin Unire, îi diferenþia pe români ºi mai mult de
ortodocºii slavi din jur – de sîrbi mai cu seamã. Îndepãrtîndu-i pe
românii din Transilvania de Internaþionala ortodoxã, Cotorea ºi
echipa sa  par sã fi aºezat interesele etnice, reprezentate de Biserica
unitã, înaintea religiei.

Intelectualii uniþi considerau fãrã doar ºi poate Biserica lor ca o
instituþie naþionalã româneascã. Dovada cea mai izbitoare a senti-
mentelor lor o reprezintã împotrivirea lor fermã faþã de teologus, un
„consilier” iezuit al episcopilor uniþi, a cãror principalã sarcinã era
pãstrarea puritãþii doctrinare ºi liturgice a noii Biserici. Intelectua-
lii uniþi au protestat împotriva unei astfel de tutele, pe temeiuri
naþionale mai degrabã decît religioase, cãci în ochii lor „teologul”
era un strãin însãrcinat sã le catolicizeze Biserica ºi s-o subordone-
ze ierarhiei romano-catolice maghiare.34 Ei au dat dovadã de senti-
mente asemãnãtoare cînd s-a pus problema alegerii unui strãin ca
episcop. Dupã ce Klein renunþase la funcþie în 1751, (Klein pãrãsise
Transilvania în 1744 ºi a trãit în Roma pînã la moartea sa din 1768),
Curtea de la Viena l-a susþinut ca succesor al lui pe Manuil
Olºavskyi, episcopul unit rutean (ucrainean) din Munkacevo
(Munkács), dar clerul român a protestat public atît de vehement,
încît proiectul a trebuit sã fie abandonat. Intelectualii uniþi obiec-
tau ºi împotriva convertirii la romano-catolicism. Grigorie Maior a
transformat aceastã disputã aparent confesionalã într-o chestiune
politicã. El se temea cã mulþi uniþi, în special cei din guvern, vor fi
tentanþi sã devinã romano-catolici de dragul avantajelor profesio-
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Climatul la sate era ºi el unul  ne-naþional .Predominau preocupã-
rile religioase. Þãranilor români nu le lipsea cîtuºi de puþin conºti-
inþa etnicã, cãci îºi dãdeau seama evident de deosebirile de limbã ºi
obiceiuri dintre ei ºi sîrbi, de exemplu, dar ideea de naþiune, ca
împãrþire fireascã a oamenilor, era cu totul strãinã felului lor de a
gîndi. Cînd, de pildã, Sofronie ºi adepþii lui se intitulau „Nos
Valachi non Uniti” ºi „Ortodoxi romenii”, ei scoteau în evidenþã
religia ca argument suprem al apartenenþei la o comunitate.36 To-
tuºi trebuie accentuat faptul cã pentru mulþimea credincioºilor
ortodocºi religia însemna formele exterioare de ritual – participa-
rea la slujba de duminicã, þinerea posturilor ºi respectarea sãrbãto-
rilor, venerarea icoanelor – ºi nicidecum subtilitãþile doctrinei.
Deci, apãrîndu-ºi credinþa împotriva inovaþiilor Unirii, ei îºi apã-
rau de fapt zestrea popularã, moºtenitã de la generaþiile trecute, ºi
nu o anume teologie. – „Gens valachica” ºi „natio valachica” repre-
zentau de aceea o concepþie religioasã, dar avînd conotaþii etnice ºi
populare importante.

Ortodocºii nu au tras concluzii politice din simþul etnicitãþii lor.
Nici nu au cercetat istoria neamului lor sau originea limbii pe care
o vorbeau. Obîrºia romanã a românilor sau caracterul latin al
limbii lor nu i-a preocupat, cãci nu vedeau nici o legãturã între
aceste lucruri ºi cãile mântuirii. Aºadar n-au fost în stare sã formu-
leze o teorie a dezvoltãrii istorice a neamului românesc ºi nici sã
organizeze o miºcare pentru a atinge obiective cu adevãrat naþio-
nale.

În anumite privinþe, concepþia celei de-a doua generaþii de inte-
lectuali uniþi cu privire la comunitate se asemãna cu cea a ortodoc-
ºilor. ªi ei luau în considerare naþiunea românã într-un context
religios, dupã cum o atestã deosebirea pe care o vedeau între ei ºi
„schismatici” ºi tratamentul adesea dur aplicat acestora.37 ªi totuºi
Aron, Maior ºi compania priveau Unirea ca fiind mult mai mult
decît o disputã între douã confesiuni. Toþi intelectualii uniþi ai
vremii erau de acord cu teoria lui Cotorea, dupã care Unirea cu
Roma era o reafirmare a obîrºiei romane. Ei nu fãceau nici o
deosebire între ortodocºi ºi uniþi, iar strãdania lor de a-i aduce la
Unire pe toþi românii trebuie consideratã de aceea ca o recunoaºte-

re a unitãþii fundamentale a neamului românesc. Nu este însã încã
vorba de o conºtiinþã naþionalã modernã.

Preocupãrile intelectualilor uniþi au marcat despãrþirea decisivã
de conºtiinþa popularã spontanã. Elaborînd ideea de naþiune care
contopea obîrºia etnicã romanã cu tradiþia spiritualã rãsãriteanã, ei
au deschis calea spre o reconciliere a tuturor românilor. Au oferit
ca temelie a comunitãþii o moºtenire comunã, care cuprindea reli-
gia, dar în acelaºi timp o ºi depãºea.38
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Vastitatea elementelor care compun aceastã lume þãrãneascã ne-
a determinat însã, dupã cum sugereazã însuºi subtitlul articolului,
sã ne limitãm analiza la prima coordonatã care marcheazã ºi ordo-
neazã universul acestei lumi arhaice ºi anume la spaþiu, reper al
întinderilor pe orizontalã, al orizonturilor între care se desfãºoarã
viaþa individului ºi a comunitãþii.

Spre deosebire de omul modern, þãranul român de odinoarã a
avut o cu totul altã percepþie a spaþiului. În modul sãu de a gândi
nu exista o disociere între percepþie ºi reprezentare, imaginea realã
ºi cea pur mentalã fiind considerate la fel de adevãrate.

În satele din extremitatea vesticã a spaþiului românesc3, dar ºi în
zonele suburbane, unde procesul de modernizare a vieþii a produs
numeroase mutaþii în mentalul colectiv, acest mod de percepþie
nu-l mai gãsim decât la persoanele în vârstã, la generaþia de mijloc
fiind conservat  în memorie ca informaþie „auzitã”, asociatã cu
timpul trecut.

În aceste condiþii raportarea materialului cules în teren la forme-
le arhetipale ale  acestor rituri ºi la semnificaþia lor mitico-magicã
devine necesarã. Explicarea „modelului” ne permite nu numai sã
evaluãm pierderile ºi alterãrile care au avut loc în timp în diferitele
zone ale României, ci ne ajutã ºi sã clasificãm variantele culese în
satele româneºti din Ungaria.

A. Lumea mare.

1. Pecepþia simultanã a spaþiului real ºi a celui imaginar

În universul mental al þãranului român „fiecare om îºi are locul
sãu”. În viziunea arhaicã a lumii satului acest „loc” include atât
spaþiu concret, fizic – mãsurabil în ceasuri de mers cu cãruþa, cu
pasul, ºi ,în ultimele decenii, chiar cu „maºina”4, marcat de anumi-
te repere care îl socializeazã-cât ºi spaþiul imaginar, produs al imo-
bilismului vieþii rurale, care a dezvoltat compensativ o geografie
mentalã, populatã cu fiinþe create de imaginarul popular, pe care
toþi o considerã familiarã.

„Lumea e întinsã ºi e mare; ea cuprinde tot ce se vede ºi tot ce nu se

Cercetãrile etnografice pe care le-am efectuat în anii 1997–1999
în câteva sate cu populaþie româneascã din Ungaria (Aletea, Mi-
cherechi, Bedeu, Otlaca-Pustã) s-au finalizat prin adunarea unui
bogat material folcloric, din care o parte reprezintã credinþe, su-
perstiþii, practici magice ºi poveºti despre fiinþe din altã lume, care
toate fac parte dintr-un mod de percepþie a vieþii, ancestral, azi pe
cale sã disparã.

 Situatã geografic în afara actualelor hotare ale României, aceas-
tã lume þãrãneascã româneascã din Ungaria o continuã pe aceea
din Câmpia de Vest, de care s-a rupt la un moment dat, motiv
pentru care înþelegem sã o prezentãm într-o unitate fireascã, parti-
cularitãþile locale semnalate de-o parte ºi de alta a frontierei nefiind
altceva decât variante ale aceluiaºi model existenþial.

Analiza comparativã dintre tradiþiile acestor comunitãþi româ-
neºti, care trãiesc în spaþiu de culturã maghiarã, ºi aceleaºi tradiþii
din diferite zone ale României, pe care ne-am propus-o, încearcã sã
demonstreze, pe baza  credinþelor ºi rudimentelor de  ritual gãsite
în teren, de cãtre toþi cei care au cercetat în timp tradiþiile acestor
comunitãþi rurale din Ungaria1, unitatea acestei lumi a satului
românesc2, care îºi are propria ei viziune mitico-magicã asupra
existenþei, propriile explicaþii ºi percepþii, ce îi permit sã trãiascã în
armonie cu universul.

 Indiferent de timpul când a avut loc ancheta ºi de zona în care s-
a desfãºurat, aºa cum vom vedea în exemplele pe care le vom oferi
în lucrare, explicaþiile celor chestionaþi sunt foarte asemãnãtoare,
datoritã modului unic  de percepþie a lumii din jur, în toate provin-
ciile româneºti.

Elena Rodica Colta

Cercetãri etnografice în satele cu populaþie
Româneascã din ungaria

Multipla  percepþie a spaþiului în viziunea despre
lume a þãranului român
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rã, în interiorul cãreia uliþele, pãrþile de sat, pãmânturile ºi chiar
aºezãrile din jur au nume româneºti, utilizate în mod curent de toþi
membrii comunitãþii.

 Terge Ildikó într-o lucrare recentã despre toponimele localitãþii
Bedeu10 utilizeazã terminologia maghiarã, oficialã, dar aproape în
toate cazurile indicã ºi numele românesc al locului, recunoscând
existenþa acestei geografii mentale româneºti concrete care se su-
prapune peste cea maghiarã.

O parte din  denumirile pe care le menþioneazã  le-am consem-
nat ºi noi în articolul despre acest sat din 1999, altele, precum
„Podul dã Boit”, „Pãdurea dã Boit”, „Duleuu întîi,” „Duleuu a doilea,”
„Drumu dã Cresteº” etc, care nominalizeazã spaþiul cotidian sunt
noi, ºi ele completeazã argumentaþia  noastrã.

Dar pentru oamenii din Bedeu lumea în care trãiesc nu se limi-
teazã la acest spaþiu concret. Ei au contacte ºi cu Celãlalt spaþiu,
mitic, care este la fel de real.

Relieful din jur este perceput de subiecþi valorizat.Oamenii sunt
convinºi cã fiecare loc este înzestrat cu anumite calitãþi magice
pozitive sau negative, ºi, în funcþie de puterea bunã sau rea cu care
era încãrcat, el intervenea bine sau rãu în viaþa oamenilor ºi a
comunitãþilor. Prin urmare memoria colectivã a satului Bedeu a
înmagazinat  nu numai vechile denumiri româneºti ale locurilor
din sat, ci ºi inventarul tradiþional  al locurilor bune sau rele.

Un asemenea loc rãu era „râpa” de la marginea satului dinspre
Cresteº pe unde a intrat în sat „ghierul cel sãlbatic” care a omorât-o
pe mama mãmuþii lui Vasile Papp.

Aceastã topografie magicã, valorizatã, o gãsim  în toate þinuturi-
le româneºti.

Pretutindeni funcþioneazã credinþa cã existã locuri  rele, (cimiti-
rul, rãscrucile, podurile, stâncile, râpele, morile, casele pãrãsite),
care atrag fiinþele din altã lume ºi  vrãjitorii.

Pentru oameni ele erau locuri oprite. Aici  nu era bine sã laºi sau
sã pierzi ceva, fiindcã, prin contagiune, acþiunea maleficã se transmi-
tea de la obiectul contaminat la omul care îl atingea.

Contagiune spaþialã era atât de puternicã încât putea sã afecteze

vede. Da vezi cã ºi lumea de dincolo e tot lume, cu toate cã nu se vede”
explica în 1934 o þãrancã din Valea Ursului (Argeº).5

La un inventar al tuturor reprezentãrilor vehiculate în provinci-
ile româneºti, acest spaþiu imaginar se dovedeºte a fi un amestec de
geografie creºtinã, luatã din scrierile sfinte ºi din cãrþile populare
care au circulat în spaþiul românesc începând cu secolul al XVI-
lea6, ºi de geografie miticã, inventatã ºi transmisã de tradiþia oralã.

Dacã lumea cãrþilor sfinte, pe care nici unul ,dintre cei care au
ascultat în bisericã lecturile Noului Testament ºi Cazaniile sau au
buchisit manuscrisele apocrife, nu a vãzut-o, se referã la un spaþiu
prin excelenþã mistic ce are în centru Ierusalimul, din care pornesc
drumuri spre Galilea ºi Bethleem, spaþiul mitic este organizat de
imaginarul popular sub forma unor lumi paralele sau suprapuse
celei pãmânteºti (lumea cereascã, lumea de dincolo, lumea subpã-
mânteanã ºi Celãlalt Tãrâm).7

Experienþa ambelor spaþii care compun lumea imaginarã este
una colectivã. Din acest punct de vedere fiecare popor îºi are
propriile sale reprezentãri ale locurilor sfinte, ºi propria mitologie.

 Ruºii, spre exemplu, îºi imagineazã celãlalt tãrâm ca pe o lume
rãsturnatã, în care totul se întâmplã pe dos. Duhul pãdurii umblã
cu spatele înapoi, hrana este o anti-hranã, plinã de necurãþenii etc.8

Referindu-ne la geografia miticã româneascã, populatã de zmei,
de împãraþi, de Muma Pãdurii, de Marþi-sara, de Sf. Vineri, de caii
lui Sântoader, de pricolici, strigoi, duhuri rele, ea s-a cristalizat din
totalitatea experienþelor trãite, povestite, imaginate în spaþiul ro-
mânesc, diferenþierile religionale nefiind altceva decât variante ale
aceluiaºi arhetip.

Aceastã geografie imaginarã, conservatã pe secvenþe de marea
memorie colectivã româneascã, cuprinde ºi experienþele mitico-
magice ale satelor din extremitatea vesticã, de dincolo de actuala
frontierã de vest.

În toate satele româneºti din Ungaria în care am efectuat cerce-
tãri, am întâlnit aceastã percepþie simultanã a spaþiului fizic ºi a
celui imaginar.

Luând ca exemplu satul Bedeu9, oamenii care trãiesc aici ºi-au
confecþionat, în spaþiul concret în care trãiesc, o topografie familia-
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locul în care omul are aderenþe prin viaþa de toate zilele, care îi dã
o certitudine ºi chiar o identitate. Dar este ºi locul în care þi-a fost
scris sã trãieºti, care þi-a fost ursit.

 Dupã locul din care se trag, românii din Ungaria sunt aleteni
sau micherecheni, bedeuani etc, fiecare cu propria experienþã a
spaþiului satului în care s-au nãscut.

 Pentru Vasile Papp din Bedeu, „sãtuþul ãsta”, cum îl numea cu
dragoste când l-am întâlnit, reprezenta centrul lumii sale, aici se
afla casa sa, pãmânturile sale, uliþele pe care umbla de o viaþã,
cimitirul unde este îngropatã mãmuþa lui ºi mama mãmuþii, de aici
porneau drumurile în afarã, spre târguri, spre alte aºezãri, spre
România ºi chiar spre faimoasa vrãjitoare de la Parhida, unde
oamenii umblau pentru dezlegãri.

În aceeaºi viziune de sat ca centrum mundi se înscrie ºi pãrerea
micherechenilor, cã satul lor este buricul universului.

Oricât de amuzantã poate sã-i parã unuia din afarã aceastã
organizare a universului, micherechenii nu fac decât sã exprime
un mod ancestral de a vedea lumea, la care se referã ºi Mircea
Eliade în cartea sa „Sacrul ºi profanul”17, o lume care pornind
dintr-un centru reprezentat de vatra satului se organizeazã în
cercuri concentrice succesive, a vecinãtãþii, a hotarului etc., care se
deschid cãtre zone din ce în ce mai necunoscute.18

Ca viaþa comunitãþii sã fie bunã ºi prosperã,vatra satului trebuia
aºezatã într-un loc bun.

Fixarea vetrei satului, în Oltenia, se fãcea în trecut, prin înfigerea
unui par în mijlocul pãmântului pe care urma sã se ridice satul, ºi
prin tragerea ritualã a unei brazde care ocolea hotarul. Parul repre-
zenta acel axis mundi, acea „osie” care fãcea posibilã comunicarea
între cer ºi pãmânt19 ºi care dãdea  aºezãrii putere20.

Cunoscând acest mod arhetipal de organizare a spaþiului locuit,
putem spune cã nu întâmplãtor ªtefan Rus a ridicat în Otlaca Pustã
biserica în inima satului  românesc.

Caracterul sacru al vetrei satului a fãcut ca ea sã nu fie pãrãsitã
decât în condiþii extreme, lucru care explicã reîntoarcerea oameni-
lor la vechea vatrã, dupã încetarea vremurilor de urgie, sau, dim-

pânã ºi spaþiul lãsat de urmã. Prin simplul fapt cã te aºezai pe urma
unui bolnav riscai sã iei boala.

În relieful magic care compune aceastã lume arhaicã, practicile
rituale, pentru a reuºi, nu se puteau face oriunde, ci doar în locuri
anume. Mãtrãguna bunã pentru dragoste, spre exemplu, trebuia
culeasã noaptea din mijlocul pãdurii11.

La fel, toþi subiecþii chestionaþi de-a lungul vremii de etnologi în
diferite þinuturi româneºti, credeau cã a te afla noaptea în preajma
cimitirului, loc malefic, bântuit, însemna sã te expui duhurilor
necurate.

Vasile Papp din Bedeu a trãit el însuºi o experienþã stranie, când
trecând noaptea pe lângã cimitir a fost urmãrit pânã acasã de o
pasãre ciudatã.12

Reprezenarea cimitirului ca loc rãu  a fost înregistratã ºi de
cercetãtoarea Emilia Martin în satul Chitighaz, unde cei chestio-
naþi au indicat crucile din cimitir drept loc în care fetele care voiau
sã se mãrite puneau boscoane.13

Întâmplãrile  acumulate în memoria satul Micherechi sunt aproa-
pe identice.

O poveste foarte asemãnãtoare este cea a micherecheanului
Gheorghe Sava, nãscut în 1911, care relateazã o întâmplare trãitã
personal: „Am fost cu caii la stavã. O fost stava tumna acolo lângã
drumu dã fer. Trãbuie ºi vii pân temeteu cãtã casã… Când ajung acolo în
temeteu-c-o fost cale pân temeteu-mã uit, apu tã lumine vãd p-acolo”.14

Credinþa în aceastã putere magicã a locului, determinã precauþii
din chiar momentul întemeierii unui sat, ca loc în care urma sã se
desfãºoare viaþa unei comunitãþi.

 2. Satul ca centru al lumii

 a) Vatra satului
 Satul ca loc socializat în care se desfãºoarã viaþa unei comunitãþi

este reprezentat în lumea ruralã de vatra satului, marcatã de hota-
rul sãu.15

În viziunea societãþii tradiþionale româneºti nu este indiferent
dacã aparþii unui sat sau altuia, fiindcã satul tãu este locul tãu,16 este



135Simpozion134 Simpozion

Ca orice limitã, care închidea o lume apropiatã ºi deschidea una
necunoscutã, hotarul reprezenta în viziunea ruralã un loc în care
se putea întâmpla orice. Un teritoriu de margine unde se învârtesc
fiinþele malefice sau cele contaminate, care nu se mai comportã
normal.

Poveºtile despre Iele ºi despre Joimãriþã din Oltenia indicau
drept loc de apariþie al acestora hotarele, marginea satului.24

În satul Honþiºor,la poalele Munþilor Apuseni, Cornelia Paul, o
femeie credincioasã de 73 de ani, povestea în 1999 despre cum l-o
apucat într-o noapte, la marginea hotarului „mânãtura” pe moºul
ei. Plecat în satul vecin, Feniº, sã cãpãreascã muzica pentru nunta
fetei sale, pe moºul povestitoarei l-a prins noaptea în strãini. Cu
toate cã muzicantul i-a zis sã nu plece noaptea sã treacã hotarele
cã-i periculos, acesta porneºte la drum. „Când o ajuns la hotar l-o
luat un vânt pânã la marginea Criºului. S-o aflat la dreapta lui un
bãtrân. I-o zâs: »Melinte, te gatã cã aici îi muri, în apa asta«. L-o purtat
vântu într-o parte ºi în alta a Criºului dar n-o reuºit sã-l baje în apã.Când
o câtat cocoºu, l-o lãsat de unde l-o luat. O fost rãu slãbit”25.

În câmpia ungarã, la Chitighaz, oamenii credeau cã „p-afarã pã la
hotarã ierau strîgoi. Aºe lumini ierau ca pusã pã coadã. Noauã lumini, uã
ºapte lumini.”26 Tot în acest sat circula o poveste despre o femeie
cãreia i s-a întors vraja fãcutã ºi care de atunci rãtãcea  noaptea „pã
la trii hotarã”.27

Oamenii din Maramureº cred cã ºi Fata Pãdurii „umblã pântrã
hotarã ºi umblã îmbrãcatã cu ciubote, cu cisme de lemn”.28

Aceastã poziþionare perifericã, între lumi, „la vamã”, fãcea din
hotar locul potrivit pentru acte rituale cu caracter magic. Aici
puteai sã scapi de boalã ºi de moarte, înºelându-le, fãcându-le sã
iasã dincolo de linia de demarcaþie, izolându-le în afara hotarului.

Sã ne amintim doar de aratul ritual al hotarului cu care au izolat
satul de ciumã bedeuani, despre care povestea Vasile Papp, practi-
cã cu largã extensie, pe care o întâlnim menþionatã, în forme
aproape identice, atât în satele bihorene ºi în Munþii Apuseni,29 cât
ºi în Oltenia30 ºi chiar în Moldova31.

Din hotarul satului începeau drumurile spre necunoscut.

potrivã, în cazuri extreme schimbarea vetrei, dacã aceasta s-a do-
vedit a fi aºezatã într-un loc rãu, belstemat etc.

Mentalitatea colectivã condamnã indivizii care îºi pãrãsec satul,
considerându-i venetici: „Dacã ºi-a pãrãsit satu nu-i om de ispravã”21.

Aceastã statornicie a vetrelor de sat o gãsim în tot spaþiu româ-
nesc.

În ceea ce-i priveºte pe românii din Ungaria, trecerea îndelunga-
tã a timpului care s-a scurs de la întemeierea satelor lor, care,
majoritatea, au fost la început integral româneºti, face ca în memo-
ria oamenilor sã nu se mai pãstreze poveºtile de întemeiere. Oa-
meni de azi nu mai ºtiu când ºi cum s-a fãcut satul.

Istoriile oficiale vorbesc despre localitãþi depopulate în timpul
rãzboaielor cu turcii ºi repopulate de români în veacul al XVIII-lea.
Sã fi fost repopularea fãcutã pe vechi vetre româneºti, cum ar
sugera modul ancestral de viaþã al acestui neam?

Sã ne amintim doar cã Vasile Papp îºi plasa temporar o parte din
poveºti în vremea „când o fost Bedeu dintâie”. Sã fie vorba despre
tradiþia unei prime vatre la care povestitorul face apel pentru a
convinge ascultãtorii de vechimea întâmplãrilor? Este o ipotezã
tentantã asupra cãreia însã nu insistãm aici.

b) Hotarul
Cel care închidea spaþiul de siguranþã reprezentat de sat era

hotarul.
„Cine a trecut hotarul nu mai e la el acasã. Dincolo e altceva ºi nu ºtii

ce; poate-i o lume bunã, poate nu” explica în 1966 Victoria Þogoe din
Poiana Mãrului (Braºov).22

Mãrimea hotarului era esenþialã pentru sat. Inventarul pãmân-
turilor era riguros urmãrit de ambele comunitãþi care trãiau de o
parte ºi de alta a hotarului.

De aceea în trecut hotãrnicia a fost una dintre activitãþile de
mare însemnãtate în viaþa satului, la care participau toþi membrii
comunitãþii. Hotarnicul era însoþit de alaiul sãtenilor, fiecare om
cunoscând anumite porþiuni din traseu. Dacã nimeni nu cunoºtea
întregul hotar în schimb el era cunoscut de întregul sat, pe frag-
mente, care erau asamblate de memoria colectivã.23



137Simpozion136 Simpozion

Nici în satul Câinenii Mari din Vâlcea cortegiul „nu trebuia sã
treacã cu mortul de douã ori pe aceeaºi cale.”34

În sudul Banatului „dalbul drumeþ” este ajutat sã meargã pe
„marele drum” de bocitoare. Aºezate la fereastra mortului cu faþa
spre rãsãrit ele cântã cântecele de petrecut menite sã-i uºureze
acestuia cãlãtoria spre „þara fãrã dor”.35

Întorcându-ne însã la pericolele întâlnite în mod curent de dru-
meþ în cale, aºa cum am arãtat deja, traseul acestuia este adeseori
marcat de puncte vulnerabile (ape, poduri, etc), dintre care cele
mai primejdioase erau considerate rãscrucile, încruciºãrile de drum,
din care pornesc mai multe direcþii.

Ele erau considerate rele atât în cãlãtoriile prin lumea pãmântea-
nã cât ºi în drumurile prin celelalte lumi.

Vulnerabilitatea locului îl fãcea bun pentru vrãji. De aici credin-
þa, cu largã extensie în spaþiul românesc, cã la rãscruci se lãsau
semne, se fãceau farmece, cã aici bântuiau duhurile rele, care îi
loveau pe cei întârziaþi, le provoca paralizie sau alte boli grele.

Din experienþa rãscrucilor Emilia Martin a cules în satele
Chitighaz ºi Micherechi din judeþul Békés un bogat repertoriu de
poveºti ale celor care au vãzut aruncate la rãscruci lucruri fermeca-
te, ciortoaie care fierbeau singure, pãpuºi de zdremþe ºi de tuleu,
puse în cale de fetele care voiau sã se marite, ca sã se loveascã
feciorii de ele.36

În urmã cu 70 de ani, la anchetele fãcute în þinutul Fãgãraºului în
satul Drãguº, ªtefania Cristescu Golopenþia a înregistrat acelaºi
mod de percepþie maleficã a rãscrucii, ºi anume cã: „la rãspântii,
unde se azvârle câte toate, trebuie sã ai grijã pe unde calci,sã nu atingi
hârburile sparte în timpul unor vrãji,”37semn cã sistemul de gândire
tradiþional românesc a fost tot timpul unul unitar.

La investigaþia din 1999, efectuatã  în Câmpia Panonicã, în Bedeul
din bihorul maghiar, l-am înregistrat pe Vasile Papp explicând, cu
toatã convingerea cã poþi sã scapi de nigel frecându-l cu un ban de
argint pe care apoi trebuie sã-l arunci la o rãscruce, ca cine ia banul
sã ia ºi boala.

O practicã de vindecare similarã a rãnilor o gãsim la românii din
judeþul Békés. Dacã un bolnav îºi trecea peste rãni ºapte nãframe ºi

c) Drumurile. Valoare simbolicã a cãii, direcþii, obstacole
Drumul reprezenta deschiderea, calea, prin care se ieºea din

imobilismul rural ºi din zona de siguranþã. Aºadar pe drum þi se
putea întâmpla orice.

 Ca spaþiu, drumul avea ºi el o valoare simbolicã ºi calitãþi
diferite, bune sau rele, dupã cum erau:drepte sau cotite, vãzute sau
nevãzute. Chiar ºi direcþia putea sã fie bunã sau rea. Dreapta era
totdeauna bunã pe când stânga reprezenta anormalul, nefirescul,
un semn al lumii celeilalte. Pânã ºi „dalbul drumeþ” trebuia sã
meargã întins spre drumul „di la mâna dreaptã”, sã nu apuce spre
stânga, cum vom vedea când ne vom referi la „marele drum”.32

În aceste condiþii trebuiau luate numeroase precauþii de la înce-
putul traseului pânã la capãtul cãlãtoriei.

Cãlãtoriile nu se începeau niciodatã sâmbãta, zi plasatã la sfârºi-
tul sãptãmânii – când timpul era deja îmbãtrânit – ºi care avea ºi
trei ceasuri rele, fiind închinatã morþilor.

Ceea ce-þi ieºea în cale, odatã pornit, animal sau om, putea sã
influenþeze restul drumului, cãlãtoria.

Dacã în drum îþi ieºea ceva necurat trebuia sã-þi faci cruce, fie ºi
cu limba. Din acest punct de vedere comportamentul eroilor de
basm este identic.

Între continuarea cãlãtoriei ºi reuºita unei acþiuni existã o legã-
turã magicã. A te întoarce din drum, a merge pe propriile urme
înseamnã sã-þi pierzi norocul în ceea ce ai dorit sã întreprinzi.

În aceastã logicã arhaicã gãsim explicaþia faptului cã  alaiul de
nuntã nu se întoarce de la bisericã acasã pe acelaºi drum, ca sã
reziste cãsnicia, sã nu se destrame.

Un alt drum care nu trebuie sã fie întrerupt sau întors este cel al
cortegiului funerar spre groapã, fiindcã el reface simbolic drumul
sufletului spre lumea de dincolo ºi orice greºalã poate face ca
sufletul sã nu-ºi gãseascã locul în noua sa lume, sã rãtãceascã între
lumi.

În satul Dobriþa (Olt) în 1975 funcþiona încã  interdicþia de a nu te
întoarcerea de la groapã pe acelaºi traseu „Dacã se duceau cu mortul
la cimitir pe o parte, trebuiau sã se întoarcã pe altã cale.”33
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intratã în memoria satului este aceea trãitã în 1918 de Teodor
Pãtcaº ºi de protopopul Nicolae Rocsin când s-au dus la adunarea
de la Alba Iulia.

Însfârºit, aºa cum am arãtat deja, rãzboiul a provocat ºi el dru-
muri la mare distanþã, experienþe noi.

 Menþionãm doar întâmplãrile trãite de câþiva mobilizaþi, tot din
satul Micherechi, ºi anume: Dumitru Rocsin, pe Gheorghe Rocsin
ºi Gheorghe P. Rocsin. Comerciantul Dumitru Rocsin a luptat în
primului rãzboi mondial pe frontul sârb, de unde s-a întors rãnit.
La fel, economul Gheorghe Rocsin a luptat pe frontul rus unde a
fost luat prizonier ºi þinut trei ani. Însfârºit, Gheorghe P. Rocsin, a
luptat pe frontul sârbesc, italian ºi rus. A fost ºi el prizonier ºi la
ruºi ºi la italien, de unde a dezertat.39 Amintirea întâmplãrilor
trãite prin strãini au fost dupã aceea îndelung povestite ºi repoves-
tite în sat.

Rememorãrile tuturor acestor cãlãtorii, care devin parte din
istoria familiei sau a satului, încep de cele mai multe ori cu preciza-
rea destinaþiei, a capãtului de drum „când am fost în armatã” …„când
am fost la târg la„”, „a me maicã… o umblat la Orade la lucru” am fost la
Arad pã omenie la neamuri” etc., pentru a mãri credibilitatea celor
povestite, pentru a convinge ascultãtorii cã tot ce au vãzut ºi au
auzit în aceste cãlãtorii sunt lucruri reale.

Chiar ºi Mihai Purdi, în întroducerea pe care o face la basmul
sãu Mãzãrean, explicã cã a auzit acest basm de la moºul sãu care
ºtia multe poveºti fiindcã” în tânãreaþã o fost zâdar, adecã maistor dã
lemne, ºi o umblat pân România, pân regatu vechi.”40

b) Cãlãtoriile în lumile imaginare

Adeseori drumurile lumii pãmântene se terminã în spaþiul celãlat,
imaginar.

În acest caz existã câteva trasee care se reiau în toate poveºtile cu
circulaþie în spaþiul româneasc.

 În „Greuceanu”, basm cules de Petre Ispirescu în 1876 într-o
mahala din Bucureºti41, eroul merge, vreme îndelungatã, pe o

apoi le punea la o rãscruce, cel care cãlca primul pe ele lua vãtãmã-
tura.38

Exemplele înregistrate în diferite þinuturi româneºti sunt nume-
roase, nu insistãm.

Ca sã anuleze efectele negative ale acestor locuri, necesare pen-
tru popas ºi pentru odihna celor osteniþi, oamenii au construit la
rãscruci rugi ºi au sãpat fântâni, pe care le sfinþesc periodic. Fântâ-
nile pãrãsite ce se cer curãþate pentru a da apã bunã gãsim ºi pe
Tãrâmul Celãlalt.

Aºa cum au un început, drumurile au ºi un sfãrºit. Aceste capete
de drum se pot termina în astã lume sau în lumile imaginare.

a) Cãlãtorii  prin lumea pãmânteanã

De la drumurile în satul vecin sau la târg pânã la drumurile în
altã þarã, determinate mai ales de armatã ºi de rãzboaie, cãlãtoriile
au însemnat dincolo de simpla deplasare în spaþiu, intrarea într-un
teritoriu necunoscut, o lãrgire a orizonturilor spaþiale, ºi chiar
asumarea unei geografii central europene sau rãsãritene, pe care
subiecþii ºi-o însuºesc ca experienþã trãitã.

Dacã ne referim doar la cãlãtoriile comunitãþilor româneºti din
Ungaria, descoperim înmagazinate în memoria satelor sau a fami-
liilor amintirea a numeroase mobilitãþile colective (fronturile în
Italia ºi Galiþia la care au participat mai mulþi feciori din sat) sau
individuale (plecãri la ºcoli, în armatã, în oraºe vecine, la trârgurile
sãptãmânale, la cele anuale etc.) care au avut loc în trecutul înde-
pãrtat sau într-unul mai apropiat.

Din seria deplasãrilor în alte oraºe menþionãm plecarea mai
multor generaþii de tineri din Chitighaz, Micherechi, Bedeu, Leta
Mare etc. la ºcolile înalte de la  Oradea sau Arad, pe tot parcursul
secolului al XIX-lea.

Tot în seria drumurilor individuale, mai scurte ca traseu ºi mai
puþin importante, dar în care poþi sã auzi ºi sã vezi multe, se
înscriu cele ale aletenilor la Otlaca, la Giula, etc. În poveºtile pe
care le spun, oamenii se duc la târg, la vrãjitoare, la rude.

Dacã ne întoarcem la Micherechi o altã experienþã a drumului,
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în vârf un brad zvelt ºi umbros. De aici drumeþul trebuie sã urme-
ze itinerarul cel bun, sã nu apuce spre stânga care duce” prin
pãmânturi ne arate ºi ne semãnate”. Singura salvare a sufletului este
de a porni întins spre „drumul de la mâna dreaptã”, drumul cel bun.
Cãlãtoria se încheie la rãdãcinile unui pom uriaº, cu vârful pânã în
cer.47 Asemenea cântece funerare (Petrecerea mortului, Cântecul
zorilor, Cântecul bradului) adresate mortului, care cuprind texte
de iniþiere a sufletului pentru lumea de dincolo sunt atestate ºi în
Transilvania ºi în þinuturile din sudul României (Gorj, Dolj, Mehe-
dinþi)48

În mitologia româneascã, dalbul drumeþ mergea, pe Calea fãrã
întoarcere, trecea Apa sâmbetei ºi Vãmile Vãzdului.

Ultima ºi cea mai grea încercare a sufletului în acest drum este
trecerea punþii raiului. Aceasta este îngustã, sub picioarele celor ce
trec este beznã, iar în jur se aud urletele jivinelor din iezãrul
pãcatelor.

Cel care reuºeºte sã o treacã ajunge la poarta Raiului, pãzitã de
Sf. Petru. Acesta, dupã cum ne aratã versurile colindei „Poarta
raiului”49, cu largã circulaþie în Transilvania, o deschide pentru cei
„drepþi” ºi o închide pentru cei „rãi”. Raiul este imaginat ca o
grãdinã frumoasã.

Omul cu pãcate, pentru care Raiul este închis, ajunge în Iad, care
„se gãseºte sub pãmânt, în mãruntaiele lui.” Acolo este un þinut întins
cât pãmântul ºi înconjurat cu ziduri înalte, de nimeni nu le-ar
putea sãrii, de aceea nimeni nu s-a mai întors de acolo. La intrarea
în iad erau niºte porþi grele. Tot iadul e ocupat de râuri de foc ºi de
smoalã.50

Încercând, sã localizãm ºi Tãrâmul Celãlat, dupã cum ne-au arã-
tat chiar drumurile care duceau spre el, acesta se aflã în vecinãta-
tea lumii noastre, fie în continuarea ei, fie sub ea.

 Odatã ajuns pe celãlat tãrâm peisajul devine unul vag toponi-
mic, fãrã determinante geografice precise, caracterizat prin
incomensurabilitate. Lucrurile din jur sunt schimbate, sunt altfel.
Pãdurea este stranie, adeseori de naturã mineralã, din bronz, ar-
gint ºi aur. Arhitectura la fel.

Reprezentarea acestor lumi imaginare o gãsim conservatã la

potecã care îl scoate tocmai la casele zmeilor aºezate „unde-ºi
înþãrcase dracu copii”.

În basmul „Mãrgicuþa de sub limbã”, cules de la Maria Cãrlãnescu
din satul Bogdãneºti (Suceava), bãiatul vãduvei, ca sã ducã puiul
de ºarpe la tatãl sãu „merse cale lungã, peste munþi ºi dealuri, peste vãi
ºi râuri, prin codri, peste mãri ºi þãri, …pânã a ajuns la casele balauru-
lui”42.

Câte odatã „marginea lumii” la care duceau aceste drumuri se
termina la o apã mare, pe care eroii trebuiau sã o treacã cu o luntre
ca sã ajungã pe tãrâmul celãlat.43

Când Cealaltã lume este plasatã sub lumea pãmânteanã drumul
se sfârºeºte la marginea unei prãpastii în care eroii coboarã cu
funia, cu leagãnul, cu coºara etc.44

Însfârºit, în basmul „Cele doisprezece fete de împãrat ºi palatul
fermecat”, calea se deschide, la bãtaia din picior, chiar în casã,
drumul parcurs în continuare pânã la o grãdinã împrejmuitã cu un
zid de aramã întinzându-se în afara lumi pãmântene.45

Felul cum încep aceste cãlãtorii nu anticipeazã ieºirea dintr-o
lume ºi intrarea în alta.

Romulus Vulcãnescu în cartea sa Mitologia românã, pe care am
citat-o deja, invenariazã cele douã lumi imaginare spre care duc
drumurile ºi anume Lumea de dincolo, pe care o numeºte Lumea
neagrã, ºi Lumea Cealaltã, în care legile vieþii ºi ale morþii sunt altele
iar spaþiul ºi timpul se pierd în necunoaºtere.

Sã vedem în continuare cum apar reprezentate aceste capete de
drum în imaginarul românesc.

Drumul spre Lumea de dincolo era un drum pe care nu ajungeau
decât sufletele morþilor, mai rar eroii de basm, iar oamenii nicioda-
tã. El este descris uneori ca liniar, alteori sub formã de scarã: „este ºi
cel mai însemnat (drum). Omul îl vede o singurã datã. Unii spun cã-i
ºerpuit, alþii cã-i în scarã scarã.”46

O descriere a lui, cu valoare iniþiaticã, o gãsim în deja menþiona-
tele cântece de petrecut din Banat. Potrivit acestui cântec, care
trebuia „sã înveþe mortul”, cum sã ajungã în lumea de dincolo,
trupul rãmâne la hotarul dintre lumea pãmâneanã ºi neant. Locul
trecerii în necunoscut este dominat de un munte primordial ce are
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Referitor la marea putere de transformare a acestor spirite male-
fice, în Micherechi se credea cã pentru a pãtrunde în casã duhurile
rele se fãceau muscã, paianjen, sau ogar.

În seria de transformãri se înscrie ºi aceea a cailor lui Sântoader,
care, ca sã umble pe uliþele satului fãrã sã fie recunoscuþi, se
preschimbã în feciori frumoºi.

În legãturã cu aceºti cai plini de cruzime, care îi pedepsesc pe cei
ce nu repectã interdicþiile legate de Sântoader, circulã un bogat
repertoriu de credinþe, de interdicþii ºi de poveºti  în tot spaþiul
românesc 54. O parte din ele le-am prezentat cu o altã ocazie când
ne-am referit la credinþele legate de Sântoader în Banat, Câmpia de
Vest ºi în satele româneºti din Ungaria.55

Când nu era voitã, ca cea din basme, ajungerea oamenilor în
cealaltã lume, se datora unor  greºeli de ritual sau nerespectãrii
unor interdicþii.

Sã ne amintim de copii noi nãscuþi ,care, dacã nu erau bine
pãziþi, erau schimbaþi de demoni cu proprii lor copii-credinþã pe
care am întâlnit-o atât în Micherechi, cât ºi în judeþul Arad la
Nãdlac, dar nu numai.

B Lumea micã. Microcosmosul gospodãresc
Întocându-ne din acest peripuu exterior în  zona de siguranþã a

satului unde se consuma existenþa de fiecare zi, ne vom opri în
continuare asupra spaþiului casei, a cãrei organizare o copiazã pe
aceea a satului, asemeni unei lumi în lume.

d) Casa. Simbolistica centrului. Ieºirile din casã.
Potrivit viziunii þãrãneºti, casa  reprezintã centrul vieþii  ºi  sim-

bolizeazã însãºi familia.
Aceastã identificare a casei cu familia explicã ritualul de

descolindare, cules de Petru Caraman la începutul secolului tre-
cut, în care colindãtorii rãu primiþi  de gazde, se rãzbunã simbolic
pe casa acestora rãsturnând hornul, sau mânjind pereþii, uºa, feres-
trele56.

În lumea satului românesc, spaþiu sacru al casei polarizeazã
momentele cele mai importante din viaþa familiei.

românii din Ungaria în basmele cunoscuþilor povestitori Teodor
ªimonca, Vasile Gurzãu ºi Mihai Purdi51 ºi în numeroasele poveºti
stranii acumulate de memoria satelor cercetate.

În povestea „Boldaºu” culeasã de la Vasile Gurzãu din Miche-
rechi, iadul era situat undeva în pustietate, ºi ca sã ajugã acolo
eroul a trebuit sã treacã de trei ori printr-o poartã pãzitã de un
drac. În fundul iadului era un pat aºternut cu „surcuclu”. „Sub el
ardea focul iar suruclu clocotea. Patul pãcatosului era un brici tãt cu
tãiuºuri”. Descrierea aminteºte mult de reprezenãrile culese de
Marcel Olinescu între cele douã rãzboaie, prezentate în Mitologia
româneascã.

Cât priveºte cealaltã lume, la fel ca în poveºtile menþionate
anterior, ºi în basmele culese de la povestitorii români din Unga-
ria,52 ea este situatã în vecinãtatea lumii noastre.

Mãzãrean, din basmul lui Mihai Purdi, efectueazã douã cãlãto-
rii. În prima merge sã-ºi caute sora ºi fraþii „în þara vecinã, unde trãia
zmeul”. El þine drumul tot drept pânã ajunge la marginea lumii
pãmântene, de unde începea þara zmeului. Aici peisajul se schim-
bã. Eroul se trezeºte într-o mare pustietate în care încruciºãrile de
drum te fac sã te rãtãceºti cu uºurinþã.53 ªi ca la orice rãscruce în
cale îi iese o bãtrânã care vrea sã-l piardã trimiþându-l în direcþie
greºitã.

A doua cãlãtorie a lui Mãzãrean  este aceea în care îºi cautã
nevastã. Urmãrindu-l pe Stanticot care fuge pânã la buricul pã-
mântului ºi de aici coboarã în cealaltã lume, Mãzãrean ajunge ºi el
în Cealaltã lume coborând cu o coºarã fãcutã de covaci. Gãseºte
aici palate din aramã, argint ºi aur. De întors se întoarce pe altã
cale, dus pe sus în zbor de o „panjerã”vorbitoare.

Soluþia întoarcerii este conform gândirii mitice una cât se poate
de fireascã, fiindcã, datoritã principiului analogiei care funcþio-
neazã în lumea magicã, spaþiul dintre lumi se poate parcurge ca
vântul ºi ca gândul.

Pentru fiinþele din altã lume trecerea în lumea umanului se face
prin schimbarea înfãþiºãrii, prin transformãri,totale sau parþiale.
Era suficient sã se dea de trei ori peste cap ºi se putea transforma
pentru a nu fi recunoscut în om, animal sau lucru.
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tru apã” ºi „pentru voia lui Dumnezeu”. Ele erau lãsate în pãdure
pentru a evita primejdia care s-ar fi putut abate asupra viitoarei
case. De asemenea tãierea ºi aducerea lemnelor pentru casã se
fãcea numai pe lunã plinã, în octombrie, ianuarie, primãvara pânã
nu dãdea frunza, când moartea copacilor nu era violentã. Altfel
lemnele erau mâncate de cari.

Nu se foloseau la construcþie lemne provenind de la case vechi
în care au avut loc nenorociri sau lemnele trãznite, despre care se
credea cã sunt „lemnele deavolului”61.

Momentul începerii construcþiei trebuia bine chibzuit.Cel  mai
bun timp  era o zi de luni în care era lunã plinã.Atunci lucrul avea
spor. În nici un caz o casã nu trebuia începutã vinerea, consideratã
zi fãrã noroc.

Întreruperea lucrului era semn rãu, prevestea nenorociri, moar-
tea bãrbatului.62

Datoritã legãturii strânse care exista între casã ºi familie, în
mentalitatea magicã se credea cã la ridicarea unei case, dacã se
respectã toate riturile legate de aceasta se asigurã viitorul familiei,
liniºte din partea fiinþelor demonice, sãnãtate, viaþã lungã.

Dintre aceste rituri de construcþie cel mai important este cel de
aºezare la temelie a unor elemente cu potenþe magice, din care nu
lipseau unele jertfe precreºtine, cu rol de mediere între om ºi
forþele care stãpâneau locul, pe care oamenii urmau sã-l ia în
posesie  prin construcþie.

Sacrifiiciile practicate în vremea când riturile erau pe deplin
active, erau determinate de credinþa cã, pentru a dura o construc-
þie, aceasta trebuia sã fie animatã adicã trebuia sã primeascã viaþã
ºi suflet.

Or, conform logicii acestei lumi arhaice, transferul sufletului  nu
era posibil decât pe calea sacrificiului, printr-o moarte violentã. Se
credea chiar cã victima îºi urmeazã existenþa dupã moarte în cor-
pul nou, cel construit, un corp arhitectonic care îl substituie pe cel
carnal.63

Rudimente sau amintirea unor forme de sacrificiu prin substitu-
ire au fost înregistrate de etnologi pretutindeni în spaþiul româ-
nesc dar nu numai.64

De altfel, toate comunitãþile arhaice57 considerau cã locul de casã
trebuia sã fie ales cu mare grijã.

În trecut, în multe zone româneºti, pentru a verifica calitãþile
locului de casã se punea noaptea o oalã cu apã neînceputã.  Dacã
dimineaþa oala era goalã era un semn cã locul era bântuit ºi trebuia
cãutat alt loc pentru construcþie.58

În localitatea Baia (Arad) omul se culca pe locul ales pentru casã
ºi dacã auzea noaptea miorlãituri de mâþã sau cântec de buhã, de
cucuvaie, de huhurez, om, înjurând, îl pãrãsea59.

Unele locuri, precum cel al caselor pãrãsite sau în care viaþa
cotidianã nu a avut un curs normal, rãscrucile, locurile pustii sau
blestemate, care nu erau  curate trebuiau evitate.

Din acest grup de interdicþii locale menþionãm pentru exemplifi-
care douã din þinuturile de vest.

La ancheta fãcutã de Petre Ugliº între cele douã rãzboaie în
localitatea Gurahonþ (Arad) oamenii spuneau cã locurile pe care se
vedeau noaptea lumini „aveau vâlvã”, erau stãpânite, nu erau  bune
de casã.

Cam în aceeaºi vreme,în ªicula se credea cã în casa construitã pe
„hat”, „mnezuinã” sau rãzor noaptea te chinuie dracu, deoarece
acesta este locul lui.

Odatã ales locul  pentru construcþie, în unele þinuturi mai  gãsim
practicat ritualul baterii parului, care în trecut a avut o largã
extensie în spaþiul românesc.

Un alt obicei care trebuie consemnat, pentru semnificaþia lui,
este acela de a construi casele noi  pe locul vechilor case.

Þãranii din Secusigiu explicau acest lucru în urmã cu 8 decenii
prin faptul cã aici înaintaºii „or legat norocul ºi au îngropat sãcretul
cum a trãbuit”. Conform credinþelor acestor oameni  schimbarea
casei aducea schimbarea norocului, cãci „fiecare loc are norocul lui,
dupã cât e de curat”60

Tot în acest sat casa nouã era construitã „cu un pas înaintea celei
vechi, ca semn de înaintare ºi avere”.

Materialul de construcþie era ales ºi el cu mare grijã.Ca sã împace
spiritele pãdurii, când se tãiau lemnele care urmau sã serveascã
construcþiei, primele erau tãiate „pentru foc”, „pentru trãznet”, „pen-
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gãsim  unele fragmente din vechile rituri de construcþie, practicate
în acelaºi fel ºi cu aceleaºi explicaþii.

 ªi aici gãsim în unele sate obiceiul ca la temelia casei sã se punã
un ban,pentru bogãþia casei, ºi un pui de gãinã, pentru care se lãsa
un loc în cãrãmidã, ca moartea lui sã înlãture moartea din casã.71

 De asemenea,în toate aceste  sate se pãstreazã ºi azi obiceiul de a
aºeza crengi verzi, însoþite uneori de ºtergare ºi de sticle cu bãutu-
rã la cãpriorii noii case, practicã care continuã de fapt ritualul de la
temelie, reprezentând modalitatea de sacralizare a spaþiului pe
verticalã.72Aceastã practicã, foarte veche, ce þine de magia terminã-
rii casei a fãcut obiectul anchetei dintre cele douã rãzboaie iniþiatã
de Arhiva de folclor din Cluj prin Ioan Muºlea, care a introdus o
întrebare specialã în acest sens73 . Rãspunsurile primite din judeþul
Arad descriu ritualul în aceeaºi formã în care apare menþionat ºi în
satele din Ungaria.

 Un alt ritual cu largã extensie în spaþiul românesc, legat de
terminarea construcþiei ºi de pregãtirea pentru intrarea în noua
casã, intrare care echivaleazã în plan existenþial cu un nou început,
este cel al aldãmaºurilor- petreceri cu masã ºi bãuturã date la
sfârºitul lucrãrilor fie numai meºterilor fie tuturor celor care au
ajutat la ridicarea construcþiei.

 Pãrãsirea vechii case, mutarea în casa nouã era consideratã
asemenea pãrãsirii satului, periculoasã.

În numeroase sate din Câmpia Aradului (Semlac, Secusigiu), de
pe Valea Mureºului (Stejar, Baia, Milova) sau de pe Valea Criºului
Alb (Sebiº, Buteni) se credea cã mutarea, luarea în stãpânire a noii
construcþii, aducea moartea în familie.

Credinþa este ºi ea foarte veche, ºi porneºte de la convingerea cã
orice lucru nou este primejdios ºi cã el nu trãieºte ºi nu poate trãi
decât absorbind un suflet.

De aceea înainte de mutare era necesar sã fie sãvârºite anumite
practici rituale.

În Macea (Arad) în prima noapte nu dormea nimeni din familie
în casã. Era aruncatã pe fereastrã o pisicã, ca sã doarmã în locul
proprietarilor. Obiceiul apare consemnat ºi în Germania. Prin acest
contact cu o fiinþã casa devenea inofensivã ºi înceta sã atragã
moartea.

În ceea ce ne priveºte, ne vom limita  comparaþia tradiþiilor de
construcþie a românilor din Ungaria cu exemple culese în satele
din þinutul Fãgãraºului, Oltenia, Banat, în Munþii Apuseni ºi Câm-
pia de Vest. În majoritatea cazurilor semnificaþia iniþialã a actului
s-a uitat.

În judeþul Arad, în satul ªetin în trecut se punea la fundaþie, în
colþul din spate înspre stradã, o oalã cu seminþe „pentru norocul
casei”65. Obiceiul este de fapt un rit de ferilitate care avea menirea
de a produce îndestularea în casã.

O practicã înregistratã între cele douã rãzboaie de A. Borcuþia-
Cercel în ªicula era aceea de a pune la temelia casei bucãþi de pâine
cu sare pentru a hrãnii omul pãmântului sau duhurile rele, pentru
a le obliga sã plece „fãrã sã cearã cap de om”.66

O largã rãspândire au avut în trecut, în multe zone româneºti
sacrificiile de pãsãri, care ºi ele au o origine foarte veche, general
europeanã.

În judeþul Arad le-am gãsit menþionale în Macea, Secusigiu,
Semlac, Socodor, Comlãuº, Milova (Arad).

În Socodor subiecþii chestionaþi explicau obiceiul de a  pune la
temelie, un pui viu, „ca sã nu moarã cineva din casã”67.

Extinzând învestigaþia, în satele din Oltenia68 ºi în ªesul Banatu-
lui  locul de casã era rãscumpãrat cu un cap de cocoº ºi câþiva
bãnuþi, pe care meºterul avea grijã sã-i zideascã în temelia, de
obicei la colþul dinspre rãsãrit.69

La fel, în Munþii Apuseni,în satul Ocoliº, „pentru noroc la casã, se
punea la fundamentul acesteia o oalã, o gãinã ºi bani”70

În toate cazurile sacrificarea pãsãrilor suplinea jetrfa omeneascã.
La fel de rãspândit a fost, cum am vãzut deja când ne-am referit

la satele din Oltenia ºi Banat, ºi obiceiul de a pune bani.
În Chereluº ºi în ªicula se punea apã sfinþitã ºi bani în fiecare colþ

de casã, „sã fie casa curatã,sã aibã bani”.
În alte localitãþi din judeþul Arad (Stejar, Comlãuº, Secusigiu,

Sebiº, Buteni, ªicula, Baia, Milova) banii puºi la temelie reprezen-
tau „plata pãmântului”, oferitã duhurilor necurate ºi bolilor, pentru
a nu se apropia de oamenii din casã.

Trecând frontiera în satele cu populaþie româneascã din Ungaria
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la  sãrbãtorile mari, când prin urãri se putea fi influenþat norocul ºi
belºugul casei.

În zona Gurahonþului între cele douã rãzboaie mai exista încã ºi
credinþa cã primul foc în vatrã trebuia fãcut, de asemenea, de un
strãin.

Trecând în continuare la componentele casei ca locuri cu anumite
puteri magice, cel mai important spaþiu din locuinþã, centrul aceste-
ia, este vatra simbolizând tot un „axis mundi” asemeni parului
bãtut în centrul viitorului sat.

a) Vatra sau centrul casei. Puterea focului din vatrã
Calitãþile magice ale focului din vatra casei ºi importanþa lui în

viaþa familiei a fãcut ca, în trecut, casele satelor din Moldova ºi
Muntenia sã fie socotite ºi recenzate dupã numãrul de fumuri.
Unde nu era fum, nu era vatrã deci nu era casã.

În importanþa ºi modul de a percepe focul din vatrã ca pe o
putere la care se poate apela, românii au moºtenit  unele elemente
din  vechiul  cult al vetrei de la romani.

Aceastã importanþã ce i se acorda vetrei în viaþa unei case expli-
cã ritualul practicat de piþãrãi în Ajun de Crãciun, înregistrat de
asemenea pe o arie largã, cu extensie pânã în satele cu populaþie
româneascã din Ungaria ºi Iugoslavia. În timp ce-ºi rosteau urãrile
de belºug în gospodãrie, ei vrãjeau focul atingând cu beþele vatra
sau scormonind tãciunii.

Focul din vatrã era cel care pãzea casa de influenþele nefaste ale
farmecelor, care lua puterea vrãjilor ºi îndepãrta duhurile rele. Dar
tot focul ajuta la unele vrãji de dragoste.

Sunt cunoscute, mai ales în Moldova vrãjile de dragoste care se
bazau pe Învelirea focului, în care fata apela direct la puterile
magice ale acestuia:

„Eu focule te învelesc,
Te-nvelesc, te potolesc
Dar tu mi te dezveleºte
ªi mi te despotoleºte
ªi te fã laur, balaur,
…………………

În Gurahonþ (Arad) se tãia capul de la o gãinã sau cocoº negru,
se bagã trupul pãsãrii tãiate într-o oalã de lut care se îngroapã în
vatra casei „pentru capul stãpânului sau al stãpânei”. Obiceiul era
practicat în secolul al XIX-lea, într-o altã formã ºi în Franþa.Aici se
obiºnuia sacrificarea unui cocoº pe pragul casei noi.

Însfârºit sfinþirea casei, azi generalizatã, urmãrea sacralizarea
spaþiului, în vederea asigurãrii unei vieþi cât mai lipsite de asperi-
tãþi.

Practicile de apãrare a casei continuau ºi dupã mutarea familiei,
fiind reînoite anual.

Astfel, la poalele Munþilor Apuseni ºi în Câmpia de Vest mer-
gând pânã în satul Mecherechi din Ungaria, pentru apãrarea casei
ºi a gospodãriei anual, în ajun de Boboteazã, se practica de cãtre
copii ºi un ritual, cunoscut  sub numele de Ciuralesa,  Chiraleisa,
Suralexa, Ciuraliþa, care consta în trasarea unui cerc protector, prin
înconjurarea casei, a grajdurilor, a pomilor de trei ori, cu ramuri de
pomi tineri ºi cu lumânare aprinsã, ºi de alungare a spiritelor
malefice cu strigãturi ºi zgomote.

Revenind însã la mutare, aceasta trebuia sã aibã loc tot într-o zi
de vineri, pe lunã plinã.

În timpul mutãrii nu trebuia sã te uiþi înapoi. În localitatea
Gurahonþ de la poalele Apusenilor se introducea în casã la mutare
o pâine, din care nu mânca nimeni ºi care era þinutã pânã la moarte
„pentru ca cei din familie sã nu ducã lipsã de nimic”.

În ªicula se lãsa în casa veche zdremþe, care uneori se ardeau ca
sã ardã sãrãcia odatã cu ele.

Însfârºit, pentru ca noua locuinþã sã le aducã celor ce trãiesc în ea
noroc, primul care intrã în casã trebuie sã fie un bãrbat, el fiind cel
care reprezintã public familia în faþa lui Dumnezeu ºi a comunitã-
þii, un prunc fãrã pãcat sau un bãtrân. În nici un caz o femeie, care
prin natura ei este legatã de ispitele deavoleºti ºi prin urmare este
„spurcatã”.

În ªetin se credea cã dacã intrã în casã nouã o fatã, „cu ea intrã
sãrãcia”.

Interdicþia de a intra prima în casã o femeie trebuia  respectatã ºi
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pâine, fârmituri de pâine, mãmãligã sau pãr ºi unghii de om, lapte
de vacã, coji de ouã, pene, jugul vechi, albia, coji de ceapã, de
usturoi, etc.

Logica celor chestionaþi se baza pe principiul magic al analogiei.
Referitor la arderea jugului, exista credinþa generalizatã cã cel

care ar fi fãcut asta n-ar fi putut sã moarã, numai s-ar fi chinuit: „la
moarte tragi ca boul în jug”.

Coada de topor nu se punea nici ea pe foc cã era rãu de tãieturi.
Despre laptele de vacã aruncat în foc, un locuitor din Hãºmaº

jud. Arad a explicat cã ar fi provocat îmbolnãvirea ugerului vacii.
Urcând în sus în Apuseni, se spune cã arde mana vacii.

Revenind însã la componentele casei aceasta avea ºi alte locuri
vulnerabile, care fãceau legãtura cu exteriorul: pragul fereastra ºi
hornul.

Un exterior  bântuit în unele ceasuri de duhuri rele ºi populat cu
fiinþe din altã lume ,care încercau prin aceste „porþi” sã pãtrundã în
casã.

b) Pragul
Sântoadeii intrau pe uºã în casele în care se petrecea, ºi sfârºau

prin a-ºi omorâ partenera de dans, ca sã dãm doar un exemplu.
Pericolul pe care îl rezentau aceste ieºiri-intrãri din casã, impor-

tanþa lor ca spaþiu dintre lumi a fãcut ca de ele sã fie legate
numeroase practici rituale ºi interdicþii.

De aceea pragul casei îndeplinea un rol complex în riturile de
trecere.

La moartea omului în judeþul Vâlcea existã obiceiul de a se pune
o „punte peste prag” reprezentatã de o pânzã.

În alte sate din Oltenia la scoaterea sicriului din casã, când
ajungeau la prag, membrii familiei trãgeau de sicriu, încercând sã
þinã simbolic mortul în casã. În acest timp ei rosteau: „Noi tragem de
tine/Tu sã nu tragi de noi”.

Un alt obicei legat de prag, de data aceasta aducãtor de noroc,
atestat în mai multe þinuturi româneºti, era acela de a pune o
potcoavã pe prag, cu deschiderea spre exterior, ca „cine intrã sã lase
banii acolo”.

ªi te du în lume,
Peste lume,
La ursitul meu anume etc.”74

Practicile de anulare a unor vrãji, se fac adeseori tot cu puterea
focului.

Ca sã aducã laptele la vacã înapoi în satul Honþiºor de la poalele
Munþilor Apuseni femeile care ºtiu sã desfacã „trudesc” la vatra
focului, fãrã sã-i lase pe ceilalþi sã vadã cum.75

O practicã similarã gãsim în  satul Micherechi. Aici pentru ca
laptele sã se întoarcã la vacã trebuia sã arzi în foc un vârf de coasã
pãrãsitã ºi apoi sã-l bagi în lapte ºi sã zici „nu ard laptele, nici vaca,
numa pã cine o dus laptele di la vacã”.76

Tot la puterea focului se apela, în unele cazuri, ºi pentru vinde-
carea copiilor stricaþi, prin ardere simbolicã.

Relatarea unei asemenea vindecãri prin arderea simbolicã am
înregistrat-o în anul 1997 la Aletea.

Copilul stricat, fratele povestitoarei Maria Tãtar mãritatã Gemeº,
a fost bãgat cu lopata în cuptorul de pâine: „io am vãzut cã l-or legat
cu pernã cu tãt pã lopata ceia cum or bãgat pita în cuptor, l-or legat ºi jaru
l-or pus în lãturi ºi numa acolo în fund o ars, aºe cu larguri focu, ºi dã trii
ori aºe l-or þâpat în lontru”.

În alte sate din Ungaria, în timp ce se bãga copilul în cuptor, se
striga pe horn numele bolii, spre a o îndepãrta.

Acest tratament pentru boala câneascã a fost înregistrat în pe-
rioada interbelicã ºi în satul Drãguº (Fãgãraº), unde a fost practicat
de Paraschiva Dogaru, care l-a adus din regiunea ei de naºtere, ºi
anume din Munþii Apuseni.77

Însfârºit tot pe lopeþi de pâine, trei la numãr, era pus de vrãjitoa-
re, în Maramureº, ºi feciorul care trebuia sã scape din puterea Fetei
Pãdurii.78

Revenind la importanþa vetrei în viaþa casei, aici nãºteau femeile
care nu puteau sã nascã pe pãmânt, ºi tot aici se bolea.

Legate de vatrã, ca loc sacru, investit cu puteri magice au circulat
în trecut numeroase interdicþii. Astfel nu era voie sã mãturi vatra
dacã voiai sã ai noroc la pãsãri.

De asemenea era considerat pãcat sã arunci în foc prescurã,
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Tot legat de prag am întâlnit atât în satele româneºti din Ungaria
cât ºi  in satele din  judeþul Arad  diverse practici de cunoaºtere a
sortitului. Astfel  la Boboteazã se puneau sub prag mãrgele ca sã
treacã popa peste ele dupã care, aºezate sub pernã, te ajutã sã-l
cunoºti pe cel ce-þi este sortit.

În Chitighaz, dar ºi în alte zone din þarã fetele aºezate în prag
aruncau papucii peste cap sã vadã dacã se vor mãrita repede.

Întoarcerea unor farmece se desfãºoarã de asemenea pe prag.
Pentru a aduce înapoi mana se pune puþin lapte de la vaca ce a
început sã ºi-l piardã  pe pragul casei ºi se taie cu securea.

La fel, când plouã cu grindinã, în unele zone, se împlânta cuþitul
în pragul casei.

c) Fereastra
Al doilea element al casei consacrat era fereastra, consideratã ºi

ea un fel de uºã, o intrare nereglementarã în casã, în orice fel de
spaþiu, într-o altã lume, mai mult sau mai puþin îndepãrtatã.

Ca urmare ºi în legãturã cu fereasta se sãvârºeau diferite rituri
de împiedicare. Se puneau candele sau lumânãri aprinse fiindcã
pe aici puteau sã intre în casã duhurile rele, fiinþele nopþii ºi bolile.
Tot cu rol protector, în noaptea de Sfântul Andrei se ungeau cu
usturoi þâþânile de la uºi ºi pervazul ferestrelor.

O credinþã generalizatã, a cãrei explicaþie s-a pierdut era aceea
cã nu e bine sã te uiþi pe fereastrã din exterior.

La fel nu e bine sã bei apã datã pe fereastrã, sau sã mânânci
mâncare datã pe fereastrã cã  turbezi, cã înnebuneºti.

Nu se aruncau pe fereastrã apã, resturi alimentare ºi era interzis
sã  scuipi.

Un obicei rãspândit în trecut  în Oltenia ºi Banat, pe care cercetã-
torii îl menþioneazã ca practicat odinioarã ºi în satele româneºti
din Ungaria, era acela ca, în casele în care au murit mai mulþi copii,
noul nãscut sã fie scos ritual pe fereastrã, printr-un simulacru al
morþii. În alte locuri copilul este vândut  pe fereastrã unei vecine
schimbându-i-se numele.83

Românii din  satul Sãcal din Ungaria puneau potcoava pe pragul
grajdului, ca sã împiedice luarea laptelui vacilor.

Tot referitor la prag se credea cã aici locuieºte ºarpele casei,
duhului protector al acesteia.

Pãrerea cã „fiecare casã are ºarpele ei”79 este generalizatã. Potivit
mitologiei româneºti „ºarpele casii” are înfãþiºarea unui ºarpe
obiºnuit,dar culoarea solzilor sãi este albã, albicioasã sau alb-gãl-
buie, este blând, nu muºcã ºi trãieºte sub casã, sub prag sau în
peretele casei.80 El mânca lapte din aceeaºi strachinã cu copii

Românii din toate þinuturile credeau în puterea protectoare a
ºarpelui casei, care nu trebuia omorât fiindcã „ar fi murit ºi capul
familiei”, „ar fi rãmas casa pustie, s-ar fi dus norocul casei”.

Poveºti construite pe motivul ºarpelui care bea lapte din acelaºi
vas cu copilul au fost atestate nu numai în spaþiul românesc ci ºi în
Europa Centralã ºi de Est, în America ºi India, ºarpele ca divinitate
chtonianã fiind prezent în toate religiile.

Limitând însã investigaþia la spaþiul românesc, cercetãtorii de la
muzeul din Gyula au cules o asemenea poveste de la un român din
Ungaria în anul 1984, care suna în felul urmãtor: „locuiau la
sãlaº,copilul în fiecare dimineaþã ducea laptele la capãtul casei, pe care îl
dãdea ºarpelui.Dar când au omorât ºarpele, a murit ºi copilul. Pentru cã
erau împreunã”81.

O variantã foarte asemãnãtoare a acestei poveºti a fost înregis-
tratã, cu patruzeci de ani în urmã, în satul Drãguº (Fãgãraº). Dar
rãspândirea este mult mai mare, simbolistica bogatã a ºarpelui
determinând chiar apariþia unei balade intitulatã „ªarpele”, „Cân-
tecul ºarpelui”, mai rar „Mistricean”82.

Revenind la prag, femeia gravidã nu era bine sã stea aici deoare-
ce ar fi nãscut greu, ar fi stat copilul ca în prag între cele douã lumi.

De asemenea nu era voie sã alãpteze pe prag, ca sã nu-ºi piardã
laptele, locul fiind vulnerabil la farmece.

Ca somnul sã fie ferit de duhuri necurate trebuia sã presari sare
sfinþitã pe prag. De asemenea dacã se luau cãrbuni de la o casã cu
copii mici se obiºnuia sã se dea un cãrbune înapoi peste prag, ca
somnul sã rãmânã la copii.
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coprea uliþelor satului ºi delimitãrilor gospodãriilor între ele. La fel
,locul în cimitir,indica presigiul de care se bucura defunctul ºi el
echivala cu presigiul persoanei sau familiei în comunitatea
sãteascã.În aceastã amplasare spaþialã, sinucigaºii erau înmormân-
taþi „departe de cimitir”.

Asemeni satului cimitirul este înconjurat de o zonã de protecþie
reprezentatã de ºanþul sau gardul þarinei ºi de hotarul satului. Nu
mai insistãm însã, cele prezentate fiind suficiente pentru a înþelege
ºi ultimul aspect de percepþie a spaþiului pe care ne-am propus sã-
l analizãm.

Din cele prezentate pânã acum, chiar fragmentar, putem spune
cã pentru þãranul român „a trãi în lumea sa” a însemnat nu numai  a
locui într-o anumitã casã, într-un anumit sat, într-o anumitã þarã ci
implicit ºi o anumitã capacitate de a percepe ºi de a comunica cu
celelalte lumi, paralele, care toate se compuneau  în plan mental
într-un univers mitico-magic.

Or, indiferent de pierderile ºi uitãrile de ritual care au avut loc,
dinspre est spre vest ºi dinspre trecut spre prezent, în toate satele
la care ne-am referit, am regãsit acelaºi sistem de credinþe, aceeaºi
logicã a lor, acelaºi mod de reprezentare ºi percepþie a spaþiului,
propriu viziunii despre lume a satului tradiþional românesc, ceea
ce ne permite sã afirmãm cã pe aceastã hartã a atitudii spiritului
românesc în faþã lucrurilor din jur se înscriu ºi comunitãþile româ-
neºti din Ungaria.

d) Hornul
Însfârºit, hornul este ºi el un loc de comunicare cu exteriorul, de

trecerea. Pe aici ieºea sufletul mortului dar tot pe aici puteau
pãtrunde în casã duhurile rele sau fiinþele din altã lume.

Într-o  poveste culeasã de Emilia Martin de la Catiþa Santãu din
Chitighaz, Marþ Sara tocmai se pregãtea sã intre în casã pe horn.84

Tot pe horn se credea cã intrã în casã zburãtorul, necuratul ºi
moartea.

Dar legat de horn funcþiona ºi principiul magic al analogiei. La
românii din Ungaria mireasa trebuia sã se uite la horn dacã voia sã
aibã un copil cu ochi negrii.85

Tot legatã de horn este ºi explicaþia generalizatã a aducerii copi-
lului „cocostârjii”.

Puterea magicã „de  aducere” pe care o are  hornul s-a materiali-
zat în credinþa cã dacã strigi pe horn pe cine doreºti  acesta vine
degrabã.

Legatã de aceastã credinþã Emilia Martin a cules în Chitighaz o
practicã magicã de a grãbi cãsãtoria care de desfãºura la gura
cuptorului. Fata înveºmântatã doar într-un „lipideu” trebuia sã
strige pe horn de 9 ori sã-i aducã Dumnezeu rânduiala.86

Ieºind din casã în curte, aceasta respecta, la o altã scarã construc-
þia concentricã a universului, ca ºi satul. Tot ceea ce reprezenta
gospodãria  omului era familiar, ceea ce era dincolo de gard era
strãin familiei.

De aceea riturile de protecþie se întindeau ºi asupra grajdului, a
pomilor din grãdinã, a pãsãrilor ºi animalelor din bãtãturã.Nu
intrãm în amãnunte.

Înainte de a încheia mai dorim sã menþionãm un aspect al
spaþiului mai puþin analizat. Este vorba de spaþiul reprezentat de
cimitir, echivalat de societãþile tradiþionale româneºti cu  o a doua
vatrã de sat, „vatra celor morþi”.87 Ne întoarcem astfel la cele douã
orizonturi de locuire, „lumea albã,pe pãmânt”, ºi „în lumea neagrã
,sub pãmânt”, casa din prima lumea având un echivalent în mor-
mântul  propriu  lumii de subpãmânt.

Paralelismul poate sã meargã ºi mai departe, cãrãrile ºi potecile
cimitirului, care despart teritorial familiile nu sunt altceva decît o
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Note

1. Numãrul celor care au efectuat cercetãri asupra comunitãþilor româ-
neºti de-a lungul vremii este mare ºi îi include ºi pe cercetãtorii maghi-
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melor existenþiale, modul particular de interpretare, de imaginare, care,
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Fotografiile reprezintã produse de serie, articole de larg con-
sum, care conþin multe elemente identice. Deoarece în fotografii
sînt imortalizate cele mai importante evenimente ºi momente din
viaþa de familie ºi din cea individualã, ele conþin multe informaþii
despre modul de trai ºi despre modificãrile  acestuia în timp. Deºi
fiecare fotografie îºi are propria istorie, este mai puþin importantã
cercetarea acesteia în sine, cît cercetarea ei ca un segment al mediu-
lui social în care a fost fãcutã ºi utilizatã. Astfel informaþiile oferite
de fotografiile de arhivã, adunate în cercul românilor din Ungaria,
completate cu interviuri, ºi cu comentarii personale fac posibilã
abordarea mai multor domenii legate de viaþa tradiþionalã a comu-
nitãþii ºi individului.

Fotografia, inovaþia fundamentalã a secolului al 19-lea, face par-
te din domeniile nonverbale ale culturii. Din cercetarea comunica-
þiei nonverbale a rezultat înfiinþarea mai multor ramuri ale ºtiinþei,
bazate pe cunoaºterea atitudinii umane, pe analiza gesturilor ºi
þinutei, pe prezentarea comportamentului ºi pe coregrafia sponta-
nã a miºcãrilor omeneºti în diferite condiþii culturale.

Fotografiile pãstrate în familiile din comunitãþile rurale sînt
piese caracteristice mediului personal, dar totodatã ºi pãrþi inte-
grante ale culturii unei comunitãþi. Deºi conþin numeroase infor-
maþii despre o perioadã de timp veche de 150 de ani, cercetarea
fotografiilor ca izvoare istorice ºi etnografice a început doar din
anii 1980. Pînã atunci nici cele mai importante publicaþii, cum sînt
de exemplu Etnografia Ungurilor, apãrutã în patru volume la
sfîrºitul secolului al 19-lea,1 sau Lexikonul Etnografic, publicat în
cinci volume la începutul anilor 1980, nu au luat în considerare
importanþa fotografiilor, folosindu-le doar în scop  ilustrativ.2 Pînã
cînd  cercetarea etnograficã s-a limitat la prezentarea pieselor

Emilia Martin

Realitate înregistratã în timp
– oameni ºi destine în fotografii

73. Chestionarul Arhivei de folclor a fost publicat în Anuarul Arhivei de
folclor, 4 (1937), Cluj, 1937, p. 263.

74. Vrajã culeasã în satul Pãtrãuþi Suceava vezi S. Fl. Marian, Descântece
poporane române. Vrãji, Farmece ºi Descântece, Buc, 1996, pp. 15–17.
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existente, a datelor transmise prin ele, a reamintirilor ºi manifestã-
rilor emoþionale, mai multe direcþii de abordare:

– fotografia ca purtãtoare de informaþii ºi mijloc de înregistrare
–  ca modalitate de oglindire a normelor culturale ºi de compor-

tare
– ca memorie vizualã a comunitãþii ºi a individului
– fotografia ca obiect de cercetare (fotograful, locul, timpul,

modul fotografierii, funcþia, aranjarea, dimensiunile, anexele fo-
tografiei, etc.)

– raportul care existã între proprietar ºi fotografii
– fotografia ca mijloc de înregistrare al notelor caracteristice

(îmbrãcãmintea, þinuta, generaþiile, rangul social ºi economic, etc.)
– transformãrile care s-au produs pe parcursul deceniilor, º. a.
Fotografia s-a integrat în cultura fiecãrei pãturi sociale, deve-

nind un mijloc de a o documenta. Fotografiile de arhivã oglindesc
individul determinat de mediul social, ºi tocmai pentru aceasta
prin ele se poate  cunoaºte imaginea societãþii, noþiunea ºi funcþia
familiei, a generaþiilor, a grupurilor de activitate, precum ºi datele
legate de îmbrãcãmintea tradiþionalã.7

Fotografiile românilor din Ungaria se leagã în general de anumi-
te evenimente de societate, în funcþie de care pot fi clasificate în
mai multe tipuri.

 În numãr mare sînt reprezentate fotografiile legate de cel mai
important ºi memorabil eveniment al vieþii omului, cãsãtoria. Fo-
tografierea  a fost inclusã în ºirul obiceiurilor de nuntã, devenind o
tradiþiie, în care locul, timpul, personajele sunt bine stabilite. Înce-
pînd cu anii 1960 fotografiile de cununie au fost expuse ºi în
vitrinele fotografilor, prin urmare au implicat observaþii critice sau
de recunoºtinþã din partea comunitãþii.

De asemenea, aproape în fiecare familie sînt pãstrate fotografiile
din anii petrecuþi în armatã, aºa numitele „tipuri dã cãtãnie”. De
obicei perioada trecerii bãieþilor în rîndul feciorilor coincide cu
evenimentul înrolãrii în armatã, soldatul fiind recunoscut ca bãr-
bat apt pentru întemeierea familiei proprii. Feciorul soldat este ºi
un simbol al forþei ºi continuitãþii familiei din care face parte. Aici
trebuie sã amintim ºi plachetele rãspîndite de negustorii ambu-

etnografice propriu-zise, a procedeelor de confecþionare ºi a mo-
durilor de utilizare ale acestora, seriile de fotografii au fost menþi-
onate doar ca piese cu caracter ornamental, utilizate la decorarea
locuinþelor. Or informaþiile înregistrate în fotografii – tematica,
instalaþia, datele referitoare la persoana fotografului, însemnãrile
imprimate ºi scrise, interviurile realizate pe baza pozelor, etc – de
multe ori transmit date mult mai importante, avînd ºi un rol
funcþional ºi emoþional aparte.

Începînd cu anii 1980 fotografia a devenit un obiect de cercetare
important pentru antropologia culturalã,3 care îºi propune studie-
rea sistematicã a culturii, adicã a caracterului existenþei umane, a
formelor de atitudine transmise prin tradiþie de la o generaþie la
alta.4 În centrul cercetãrii culturii vizuale se aflã ºi fotografia ca
sursã ºi ca obiect de cercetare.5

Prima fotografie cu temã etnograficã din Ungaria dateazã din
anul 1843 ºi reprezintã personaje în port unguresc din Ardeal.6 Pe
baza fotografiilor existente putem stabili trei perioade distincte în
istoria fotografierii. Prima perioadã este cea de la începutul
rãspîndirii fotografiilor în mediul rural (cca. anii 1880) pînã la
primul rãzboi mondial, cînd fotografierea înseamnã un act de
prestigiu, un simbol al statutului familiei ºi individului în comuni-
tatea respectivã. A doua este perioada interbelicã, în care, în modul
de reprezentare, gãsim o îmbinare a trãsãturilor culturii þãrãneºti
tradiþionale cu influenþele burgheze ºi cu elementele orãºeneºti.
Dupã anii 1945, odatã cu rãspîndirea aparatelor fotografice, cu
apariþia pozelor fãcute de fotografi amatori, modul de reprezenta-
re se schimbã cu totul, prin îmbogãþirea tematicã a fotografiilor ºi
prin mutarea accentului pe prezentarea individului ºi nu a comu-
nitãþii.

În cele mai vechi fotografii ale românilor din Ungaria, aparþinînd
primei perioade, indiferent cã fãcute în atelier sau în aer liber,
putem sesiza gustul caracteristic acelei vremi. În aceastã perioadã
doar cele mai înstãrite familii ºi-au putut permite fotografierea
evenimentelor de familie.

În prelucrarea acestei teme putem stabili, pe baza fotografiilor
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cat – conform anotimpului – hainele de sãrbãtoare, piesele de
îmbrãcãminte cu care se duceau duminica la bisericã. Aceste fo-
tografii au devenit  singurele surse de informaþii privind îmbrãcã-
mintea din localitãþile care nu au avut un port specific. În mod
firesc   îmbrãcãmintea imortalizatã în fotografie oferã multe date ºi
despre sexul, starea socialã, familialã ºi economicã, vîrsta, religia
celui reprezentat în imagine.

Impresia generalã pe care o crea fotografia, atitudinea ºi modul
de aranjare a celui din fotografie, a fost influenþatã ºi de aparatura
tehnicã, de stilul ºi gustul fotografului. În fotografiile vechi putem
observa anumite elemente tipice, specifice vremii, cum sînt de
exemplu þinuta disciplinatã, privirea deschisã, fizionomia serioasã
a fotografiatului. Accesoriile obiºnuite (coºul, mãsuþa, draperia,
mãnuºile, batista, þigãrile, buchetele de flori, etc.) sînt de asemenea
foarte importante în reprezentarea personajelor, prezenþa lor în
fotografie avînd o semnificaþie aparte.

În aceste fotografii mai vechi îmbrãcãmintea ºi þinuta celor fo-
tografiaþi erau mult mai importante decît reprezentarea personali-
tãþii sau a detaliilor feþei, care, în urma retuºãrii, de cele mai multe
ori deveneau  neînsemnate. Pînã în anii 1940 nu prea gãsim în poze
feþe zîmbitoare, deoarece normele comunitãþii tradiþionale au pres-
cris seriozitate în toate ocaziile publice, implicit ºi în cazul fotogra-
fiilor, care aveau ca scop reprezentarea evenimentelor de familie
pentru ceilalþi membri ai comunitãþii. Putem constata cã iniþial
notele specifice pentru comunitate au avut mult mai mare însem-
nãtate decît cele care se refereau la individ. Acest fapt se explicã
prin  rolul fotografiilor în viaþa comunitãþii ºi prin faptul cã moti-
vul fotografierii era de obicei un eveniment de societate, o ocazie
familialã.

Fotografiile sînt piese  destinate ºi pentru menþinerea relaþiilor
între oameni. Ca exemple putem aminti fotografiile trimise din
armatã, din emigraþie sau cele primite de la rude. O categorie
aparte o reprezintã fotografiile de familie în care nu este prezent
capul de familie. Acestea au fost fãcute în timpul rãzboiului, pen-
tru a fi trimise soþului. În unele cazuri cel mai mic copil din familie
þine în mînã fotografia tatãlui sãu, sugerând astfel legãtura famili-

lanþi în perioada primului rãzboi mondial, avînd în imagine un
soldat ºi simbolurile Monarhiei Austro-Ungare. Placheta, decoratã
cu broderie, trebuia întregitã cu portretul ostaºului,  devenind
astfel o amintire ºi o piesã decorativã în  interiorul locuinþei.

Reprezentarea morþii prin imaginea decedatului aºezat pe cata-
falc, apare din anii 1950. În fotografiile de acest gen sicriul deschis
al rãposatului este înconjurat de rude ºi cunoºtinþe, conform nor-
melor prestabilite. Prin actul fotografierii se urmãrea eternizarea
celui mort, prelungirea prezenþei lui în familie prin fotografie. Tot
din aceastã perioadã, adicã de la mijlocul secolului al 20-lea, datea-
zã obiceiul aplicãrii fotografiilor rãposaþilor pe crucile din cimitir.
Deoarece pozele soþilor sînt în acest caz fotomontaje, deseori  aces-
tea se dovedesc nereuºite, fiindcã cei doi rãposaþi, aºezaþi într-un
mormînt comun, sînt redaþi la vîrste ºi în dimensiuni diferite.

Multe la numãr sînt ºi fotografiile de grup, îndeosebi cele de
familie. Modul de amplasare al persoanelor  fotografiate reflectã
relaþiile sociale, raportul dintre oameni. Întotdeauna în centru se
aflã persoana cea mai importantã, în jurul cãreia îºi au locul ceilalþi
membri ai familiei. În rîndul întîi sînt aºezate generaþiile mai
vîrstnice ºi persoanele cu rang social. Copiii cei mici din familie
ocupã ºi ei un loc central – fie ºezînd în braþele mamei sau fie stînd
în picioare pe un scaun – sugerând  astfel continuitatea familiei.
Ajungînd la vîrsta urmãtoare, copiii mai mari sunt plasaþi deja la
marginea fotografiei. De obicei soþii stau unul lîngã altul, fetele
lîngã mama, iar bãieþii lîngã tata lor. Ca semn al prieteniei fetele
sînt reprezentate braþ la braþ, feciorii punîndu-ºi mîna pe umeri
unul la altul. Semnificativ este faptul cã în cazul fraþilor ºi surorilor
nu a fost nevoie de asemenea gesturi, raportul dintre ei fiind firesc.
Acelaºi lucru se observã ºi în fotografiile de cununie în comparaþie
cu cele care îi reprezintã pe soþi. În vreme ce în fotografiile cu mire
ºi mireasã sînt prezente anumite gesturi simbolice care fac percep-
tibilã legãtura dintre ei, aceste gesturi lipsesc cu totul din fotografi-
ile în care apar soþul ºi soþia.

În fotografii gãsim multe elemente proprii culturii tradiþionale,
mai cu seamã îmbrãcãmintea caracteristicã locului, regiunii în care
trãieºte cel fotografiat.8 Cu ocazia fotografierii oamenii au îmbrã-
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ile româneºti preferau  fotografiile colorate ºi retuºate de dimensi-
uni mari, fãcute dupã cele mai mici, cu toate cã în acestea chipurile
celor fotografiaþi au suferit desfigurãri vizibile din cauza interven-
þiei.

Modul de înrãmare a fotografiilor este de asemenea variat. La
început ramele au avut forme ºi decoraþii diferite, fotografiile erau
înrãmate cu cadru sau paspartu cu modele vegetale imprimate, ce
conþineau referiri la persoana  fotografului. Pe baza inscripþiilor
tipãrite din fotografiile colectate în comunitãþile româneºti putem
stabili atelierele meºterilor de altã naþionalitate, unde acestea au
fost fãcute. (Numai cîteva exemple: Maár Mariska din Sarkad,
Lenics Foto de pe strada Avram Iancu [oraºul nu se poate identifi-
ca] Fekete Sándor din Oradea, Bán Ferenc din Sarkad, Burg Izsó ºi
Bogár Fotó din Bichiº, Mihály János din Oradea, Werner Mihály ºi
Bieszelt Mihály din Bãtania, Kassák ºi Wippler din Bãile Herculane,
Mayer Sándor din Érsekújvár, etc.

O importantã valoare documentarã o au ºi însemnãrile scrise pe
fotografii, care de cele mai multe ori cuprind numele celor fotogra-
fiaþi, data fotografierii, unele texte referitoare la ocazia sau motivul
pentru care au fost dãruite (de exemplu: „dã amintire la untyu”).

 În anumite perioade fotografiile circulau sub formã de carte
poºtalã, facând astfel posibilã transmiterea  unor scrisori mai scur-
te pe spatele lor. De multe ori putem citi pe versoul pozelor infor-
maþii despre evenimente însemnate sau ciudate  din viaþa familiei.
(De exemplu: „1935 omurit florica”, „1958 au nins în III. 9-le”,
„nagy koca június 27-én született”, adicã scroafa cea mare s-a
nãscut la 27 iunie, „aista tyipu ãi alo mariºca tati aºe ãi tata tãu în
America, Rãmas bun.”, etc.

În dosul fotografiilor deseori sînt ascunse scrisori, însemnãri,
fragmente din ziare vechi, care întãresc funcþia documentarã.

Insemnãrile, precum ºi comentariile dezvãluie legãtura proprie-
tarilor cu fotografiile respective, acestea reprezentînd de cele mai
multe ori amintiri de mare valoare. Membrii comunitãþii nu se
despart uºor de ele, fiindcã reprezintã o parte din viaþa lor. Sînt
preþuite îndeosebi cele cu portretele bunicilor, membrilor familiei
de care îºi amintesc încã, pe care i-au cunoscut. Faþã de acestea,

alã. Interviurile biografice înregistrate pe baza pozelor completea-
zã informaþiile de bazã, fiind astfel importante în cercetarea modu-
lui de viaþã a unor oameni ºi comunitãþi ºi a transformãrii suferite
de acesta în timp.

Fotografiile au fost fãcute pentru a putea fi vãzute de alþii, dar
expunerea pozelor avea reguli bine definite. Unele fotografii cu
funcþie reprezentativã,destinate publicului, erau agãþate pe pereþii
camerelor. Cele mai intime, cu caracter personal, erau þinute în
albume, putînd fi privite doar cu acordul proprietarilor. Existã  ºi
unele fotografii pãstrate în adîncul sertarelor, care numai foarte rar
sînt vãzute, fie pentru cã nu sînt prea reuºite, fie pentru cã stîrnesc
ºi dupã mulþi ani, sentimente puternice pozitive sau negative.

Pînã în perioada interbelicã doar familiile mai înstãrite ºi-au
putut permite comandarea fotografiilor, de aceea numãrul acesto-
ra în locuinþele româneºti era foarte redus. Începînd cu anii 1920
numãrul fotografiilor creºte treptat, ajungînd sã decoreze locuinþe-
le. Spaþiul destinat fotografiilor a fost peretele principal al camerei
curate, dar ele puteau fi aºezate ºi pe pereþii laterali. Fotografiile de
familie ºi portretele de dimensiuni mari erau agãþate deasupra
paturilor.Modul de a aranja fotografiile, compoziþiile, se realizau
urmãrind regulile simetriei. În anii 1950 s-a rãspîndit obiceiul de a
fixa mai multe fotografii într-o singurã ramã. Tot în aceastã perioa-
dã era la modã aplicarea fotografiilor sub sticlã vopsitã în culori,
prevãzutã cu motive florale.

Principalul criteriu de aºezare a fotografiilor în aceste compozi-
þii a fost cel de alãturare a membrilor mai apropiaþi ai familiei,
pentru a reprezenta împreunã mai multe generaþii. Fotografiile
nepoþilor deseori sînt înfipte în rama fotografiilor mai vechi.

Pozele persoanelor mai apropiate, care se bucurã de deosebit
respect sînt puse în Sfînta Scripturã, în cartea de rugãciuni sau
cîntãri bisericeºti, tocmai pentru a accentua intimitatea ºi valoarea
pe care o reprezintã.

Cele mai vechi fotografii sînt din hîrtie compusã din mai multe
straturi. În perioada interbelicã au fost rãspîndite fotografiile din
carton gros, cu colþuri la margine, iar dupã anii 1950 dimensiunea,
formatul ºi materia fotografiilor prezintã o mare varietate. Famili-
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fotografiile care  reprezentintã generaþiile mai vechi ºi care  conþin
informaþii pasive, nu mai corespund funcþiei originale.

În analiza fotografiilor este important sã se ºtie cine, cu ce oca-
zie, în ce fel de condiþii ºi cu ce scop le-a fãcut, deoarece fotograful
îºi transpune în acestea viziunea proprie izvorîtã  din tradiþia
culturalã pe care o reprezintã.9 Cu totul altã semnificaþie au fo-
tografiile fãcute în mediu rural de cãtre fotografi ambulanþi, decît
cele realizate  în ateliere, sau cele fãcute – dupã rãspîndirea apara-
telor fotografice – de cãtre membrii comunitãþii. (Cum sînt de
exemplu fotografiile lui Gheorghe Dulãu, apãrute în volumul inti-
tulat Satul meu.)10

În cadrul comunicãrii am  prezentat doar cîteva detalii legate de
rolul pe care îl poate avea fotografia în cercetãrile istorice ºi etno-
grafice viitoare. Sper cã ºi din aceastã scurtã prezentare a reieºit
faptul cã, deºi fotografiile înregistreazã realitatea într-un anumit
moment al vieþii, ele au indiscutabil un rol în documentarea fidelã
ºi multilateralã a diferitelor segmente ale vieþii tradiþionale.
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Maria Gurzãu Czeglédi

Moartea ca o tainã a nunþii

Ritual ºi poezie popularã din Micherechi

„Pã tine amu cînd ieºti mnireasã,
Domnu te-o chemat acasã.
Sã trãieºti în rai cu flori,
Inde-s fete ºi ficiori”.

„Moartea, eternul blestem al viului, este o realitate biologicã,
sociologicã, cosmologicã ºi existenþialã.

Decesul fizic al corpului uman – cadavrul fiind manifestarea materialã
a distrugerii „sinelui” – ameninþã însãºi fundamentele societãþii. Moar-
tea întrerupe echilibrul dinamic al vieþii sociale (…) este profund nimici-
toare; (…) Moartea este provocarea ultimã în a conferi sens existenþei
umane”1

Marea despãrþire a individului teluric de lumea aceasta ºi muta-
rea lui pe celãlalt tãrîm aduce cu sine un puternic dezechilibru su-
fletesc ºi social. Oamenii se supun tacit la moara de mãcinat timpul
ºi se liniºtesc mai uºor cînd rãposatul(-a)  ajunge la o vîrstã mai
înaintatã ºi „io vinit vreme”.

Însã cînd moartea soseºte „fãrã dã vreme” ºi rãpeºte tineri nenuntiþi,
încãlcînd într-un mod grav ordinea fireascã a ciclului vieþii, afec-
teazã în mod deosebit întreaga comunitate. Moartea înaintea ma-
nifestãrii plenare a cãsãtoriei ºi a procreãrii coincide cu o dramã
trãitã cu mare intensitate ºi însoþitã de un bogat ritual ºi poezie de
sorginte strãveche. Asocierea metaforicã dintre moarte ºi cãsãtorie,
nunta simbolicã a mortului îºi are expresia într-o sumedenie de acte,
credinþe ºi practici cultivate în cele mai diferite pãrþi ale globului
pãmîntesc. La mai multe popoare ale lumii, la ruºi, la greci, în dife-
ritele zone etno-folclorice româneºti (inclusiv pe aceste meleaguri)
se practicã din vremuri îndepãrtate ceremonialul nunþii mortului.
La ruºi fenomenul a fost consemnat din secolul al X-lea. La acest
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în simulacrul nupþial este implicat ºi preotul care schimbã verighe-
tele.

În diferitele pãrþi ale Munteniei dupã ce fata este îmbrãcatã în
hainã albã i se despleteºte pãrul ºi i se împodobeºte capul cu flori.
În Transilvania tînãra moartã e îmbrãcatã în rochie de mireasã ºi i
se pune pe cap cununã cu flori de brebenoc ori iederã. Gail Kligman
în remarcabila lucrare sus-consemnatã destãinuie filozofia funera-
liilor, a ceremonialului nunþii mortului din Transilvania inclusiv al
celui din Ieud.

Precum steagul de nuntã este împodobit în diferite pãrþi ale Transil-
vaniei (ºi e cunoscut ºi pe la noi), aºa steagul funerar este un însemn
al nunþii mortului din aceste zone etno-folclorice ºi simboluri ale
rodniciei. Acest steag însã nu este purtãtor de panglici colorate, ci
de baticuri negre ºi flori fragede. Semnificaþia acestor însemne ce-
remoniale cu caracter nupþial-funebru constã în credinþa cã cel mort
se cãsãtoreºte în lumea cealaltã.

ªi în Micherechiul tradiþional ceremonialul nunþii mortului a fost
însoþit de o serie de practici rituale religioase ºi laice ºi de un reperto-
riu de bocete pline de durere ºi jale. Conform normelor sociale se
cere(a) ca nenuntiþii sã meargã în cealaltã lume cãsãtoriþi. Astfel,
fecioara pe cale de a fi cãsãtoritã în moarte era îmbrãcatã în hainã
albã de mireasã. Pletele i le desfãceau ºi îi aºezau pe cap cununã de
flori (periºene). Sub cadavru puneau fîn ºi tãmîie cu scopul de-a
alunga orice duhuri nefaste. Sub cap i-au aºezat un „dos brodat”, în
mînã i-au pus o cãrticicã de rugãciuni ºi o cruce încrestatã la vîrf,
purtãtoare de un bãnuþ, probabil ca sã-ºi poatã plãti vama de pe
celãlalt tãrîm. Dupã dezlegarea mîinilor ºi a picioarelor (obicei de
sorginte milenarã) decedata a fost stropitã cu apã sfinþitã ºi apoi
acoperitã cu cea mai frumoasã „mãsãriþã”. Textilele populare au
ocupat un loc de frunte în interiorul caselor de tip þãrãnesc, pre-
cum ºi la cele mai diferite manifestãri tradiþional-folclorice. ªi oglin-
zile din casã erau acoperite cu piese populare.

Dacã s-a stins din viaþã un tînãr neînsurat a fost îmbrãcat în hai-
ne de sãrbãtoare, în þinutã de nuntã decoratã cu o crenguþã veºnic
verde.

popor precum la greci ºi la români se pãstreazã pînã în zilele noastre.
Moartea – în – nuntã a atras atenþia unor remarcabili folcloriºti,

etnologi ºi antropologi români ºi strãini: Gheorghe Vrabie, Ion
Ghinoiu, Constantin Brãiloiu, Ion Muºlea, Petru Caraman, Gail
Kligman, H. Stahl ºi alþii.

Dupã H. Stahl „a muri necãsãtorit reprezintã o moarte periculoasã,
deoarece nu s-a realizat aspectul cel mai important al vieþii. În consecinþã
are loc o cununie simbolicã a mortului”.2

Conform credinþei nutrite de popor persoanele care lasã în urmã
o dragoste neîmplinitã vor reveni sub formã de strigoi, de morþi-vii.
În legãturã cu dorul erotic neîmplinit Gail Kligman în lucrarea in-
titulatã Nunta mortului menþioneazã urmãtoarele: „În cazul morþi-
lor aflaþi la vîrsta cãsãtoriei se crede cã dacã nu se realizeazã o nuntã sim-
bolicã în timpul funeraliilor „persoana” se va reîntoarce în cãutarea unei
perechi, pentru a-ºi împlini destinul social ºi dorinþele sexuale frustrate.

Nunta mortului are rolul de a tempera tensiunea produsã de împere-
cherea paradoxalã a sexualitãþii cu moartea”.3

Ceremonialul nunþii mortului s-a conservat în cele mai diferite pãrþi
ale României, într-un mod deosebit în Moldova unde nu existã în-
mormîntare a vreunui nubil sau nubile fãrã mire sau mireasã. În
Bîrlad fecioara îmbrãcatã în hainã de un alb imaculat cu floare ºi
betealã ca orice mireasã, stã pe scaunul dricului alãturi de vizitiu
întruchipînd viitoarea soþie a decedatului.

Ion Ghinoiu în lucrarea Lumea de aici, lumea de dincolo4 descrie
cãsãtoria simbolicã, înmormîntarea ca nuntã, aºa cum se desfãºoa-
rã din timpuri vechi în satele ºi oraºele din Moldova.

Carul mortuar care poartã un tînãr nelumit sau nenuntit, îmbrã-
cat întotdeauna în haine de miri, este strãjuit de unul sau mai mulþi
brazi împodobiþi cu panglici, prosoape, hîrtie coloratã. Lîngã sicriu
stau naºii de cununie, o pereche de tineri necãsãtoriþi, cu luminãri
aprinse în mînã.

Alaiul se compune mai ales din tineri purtînd, fiecare, un în-
semn de la nunta adevãratã: druºte, vornicei, vornicese, chemã-
tori, surori de mireasã. Pe o pernã sînt aduse cununiþele de salcie ºi
betealã ºi verighetele. Alaiul este însoþit de melodii interpretate la
fluier ºi de sunete ale trîmbiþei, instrument preistoric. În unele sate
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Relaþia dintre Hristos ºi suflet este nupþialã. În timp ce sufletul
ajunge în graþiile Domnului, el devine mireasa lui Hristos. Isus, ca
mire al Bisericii ºi al sufletului este o noþiune stabilitã în Psalmii
lui Solomon ºi în Cîntarea Cîntãrilor. În moartea-nuntã, fetele ne-
cãsãtorite sînt întotdeauna mãritate cu fiul lui Dumnezeu. Nunta
mortului pe pãmînt anticipã cãsãtoria simbolicã cu veºnicia: „Aceas-
ta ieste nunta ta / În veci în ie ti bucura”. „Bocitoarea nutreºte ideea
revederii fiicei sale dupã propria sa moarte: O, raiule, grãdinã dulce / Cu
drag în tine m-aº duce.” Tragismul marii treceri este transformat în
senzaþia transferului pe celãlalt tãrîm. Într-o altã variantã bocetul
este leacul sufletului.

I. Vai, Doamne, inima me, II. ªtiu, fãtuþa me bine,
Uare cum te-aº pute moie? Cã D-zãu a vini ºi dupã mine.
ªi nu plîngi tumna a ºe rãu, ªi mã ducã acolo cu tine.
Cã-i voie lui Dumnezãu.

III. Draga me fatã fecioarã, IV. Cu junele cela bun,
Cã mult te-am iubit io doarã. V-aþi arãduit la drum.
ªi hane mîndre þ-am luat, ªi tu n-ai avut scãpare,
ªi dã nuntã te-am gãtat. Cã moarte þi-o vinit în cale.
Cã ºi meri la cununie, ªi te-o dus acolo sus,
Cu Lica care-þ place þîie. Unde trãieºte Iisus.

V. În raiul cela cu pene,
Inde nu ieste durere.
În raiu cela cu flori,
Inde nu ieste durori.

(Micherechi).*

În aceastã filozofie moartea nu constituie un punct terminus, ci o
mutare dintr-o viaþã trecãtoare în nemurire. ªi în bocetul menþio-
nat moartea e prezentatã ca o tainã a nunþii, ca o împãrtãºire din

*Bocetele au fost prezentate de Eva Sava nãscutã Juhas din Micherechi
(n. în anul 1922)

În vremurile mai vechi pe mort îl privegheau acasã (rude ºi ve-
cini, oameni buni). La Micherechi defunctul a fost aºezat în centrul
„casei cea mare” ºi deasupra fiecãrei uºi au pus o cruciþã de cearã.
În timp ce mortul îºi „dornea” veºnicul somn pe pãmînt (ori pe
masã mortuarã) bocitoarele plîngeau ºi „cîntau” din zori ºi pînã
pe-nserate. Cele mai cutremurãtoare bocete izbucneau impetuos
din pieptul mamei îndurerate adresate nubilei decedate.

I. Draga me, III. Dumnezãu a hotãrît,
Uare cum þ-aº zîce, Astfel bine a voit.
Cã ºi-þi pice mai cu dulce? Aceasta ieste nunta ta,
Nu poci zîce într-aminte, În veci în  ie ti bucura,
Numa dragã fãtuþa me, Cu bucurie nãspusã,
Dac-o datã-i rîndu aºe. Dã Domnul Iisus adusã.

II. Pã tine amu cînd ieºti mnireasã, IV. Du-mã, Doamne, ºi pã mine,
Domnu te-o chemat acasã. ªi-m fiie ºi miie mai bine.
Sã trãieºti în rai cu flori,
Inde-s fete ºi ficiori. V. Fiie-þ raiu cãpãtii,
Inde-s veri ºi veriºene, Cã bine mã revenii.
Unde nu ieste durere. Fiie-þi capul în rai,

Cã bine mã stîmpãrai.

VI. O, raiule, grãdinã dulce,
Cu drag în tine m-aº duce.
Îndurã-te ºi dã mine,
ªi mãrg cît mai curînd la tine.

(Micherechi)

Dintr-o perspectivã a gîndirii creºtine autorul din popor transfor-
mã tragismul cauzat de moartea timpurie într-un eveniment
catarctic. Mãicuþa decedatei cu ochii sufletului îºi vede fetiþa într-o
cãlãtorie spre o veºnicã luminã, într-un colþ al paradisului.

În Noul Testament taina cãsãtoriei are ca model cununia de iubire
dintre Hristos ºi Bisericã (Ef. 5, 25–32.). Biserica ºi sufletul sînt femi-
nine.
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ªi iarã oi vini la cap, ªi umblã care dã cum,
ªi te-oi plînje cu bãnat. Sã te-arãduie la drum.

Da io dac-aº pute,
Io þ-aº opri cale.

(Micherechi)

Ultimul drum constituie secvenþa cea mai tensionatã a ceremo-
nialului funerar. Scoaterea mortului din casã este însoþitã de o se-
rie de acte ºi rituri. Cu picioarele înainte decedatul se despãrþeºte
pentru totdeauna de casa pãrinteascã. Pragul este atins de trei ori
cu sicriul care este trecut în afarã, tras apoi ºi numai a treia oarã
este scos din casã. Acest act s-a practicat în cazul oricãrui mort ºi
este cunoscut ºi în Oltenia5

Liturghia, iertãciunile ºi Hora mortului în trecut îºi aveau locul în
curtea casei de tip þãrãnesc. Cînd clopotele rãsunau ºi cortegiul se
„arãduia la drum” douã-trei femei vîrstnice – dupã plimbarea de
trei ori a „traistei cu colaci” deasupra sicriului – împãrþeau colacii
copiilor din jur. În cazul nunþii postume cortegiul funerar este pur-
tãtor de însemne ale spectacolului nupþial. În Micherechiul tradiþi-
onal în fruntea coloanei a stat un bãrbat care ducea crucea micã.
Cînd îngropau un tînãr(ã) nenuntit(ã) tinerii duceau 14 prapuri
împodobiþi cu batiste albe cu „dungi negre”. Fecioarele erau îm-
brãcate ca domniºoare de onoare. Pe ei i-a urmat purtãtorii crucii
cioplite dintr-un arbore din grãdinã. Cãruþa mortuarã a fost împo-
dobitã cu flori ºi cu þesãturi frumoase. Într-o parte stegarul –
simulînd steagul nupþial – ducea unul alcãtuit din baticuri negre,
iar altul purta un prapur alb.

Pînã cînd tinerii prin þinuta lor erau purtãtorii însemnelor nupþi-
ale, ceilalþi erau îmbrãcaþi în haine de doliu. Femeile îºi despleteau
pãrul ºi capul ºi-l acopereau cu „cîrpe negre” primite de la familia
îndoliatã. Plînsetul femeilor rãsuna în întreg satul. Numai atunci
au tãcut cînd cortegiul a stat în faþa bisericii. În cimitir carul se oprea
la margine de drum. În continuare purtãtorii catafalcului erau ºase
perechi de tineri. Sicriul era aºezat pe trei scaune împodobite cu
þesãturi.

Liturghia ºi cîntecele mortuare prezentate în cimitir transmiteau

graþiile divinitãþii. Formulele repetitive ºi cuvîntul-cheie „rai” întã-
resc ideea veºnicei armonii.

Relaþia metaforicã dintre moarte ºi cãsãtorie este exprimatã ºi prin
urmãtoarea tînguire adresatã de mama suferindã fiului nelumit.

I. Dragã ficioru, mneu, II. Da moarte o vinit pîn horn,
Mîndre hane þ-am luat, ªi te-o luat dîn somn.
Hane mîndre dã mãtasã S-ã bãgarã pã fereastã,
ªi meri ºi-þi iei mnireasã, ªi te dusãrã dîn casã.
ªi mereþi la cununie,
Cu fata ce dragã þiie.

III. O, nu mere supãrat,
Cã ºi-acolo ai neam bogat,
N-aº mere în temeteu,
Cã calc tã pã neam de-a mneu,
O, dragu mneu, pruncu mneu.
Ce m-oi face fãrã iel?

(Micherechi)

În aceastã poezie a plînsetului moartea, personajul fatidic a ve-
nit ca un „Zburãtor” ºi a intrerupt firul iluziilor nutrite de o mãicu-
þã dornicã de a-ºi vedea feciorul ca mire, alãturi de mireasa pe care
o iubeºte.

Cîntecul revarsã un lirism duios prin care suferinda îºi mîngîie
fiul nenuntit evocînd lumea neamului de pe celãlalt tãrîm.

Acest tip de bocete conþin un set de expresii care se referã la sta-
tutul uman ºi la relaþia metaforicã dintre moarte ºi cãsãtorie. Boce-
tul însoþeºte cele mai diferite secvenþe ale ceremonialului de în-
mormîntare. Înainte de închiderea pentru totdeauna a sicriului ºi
de scoaterea mortului din casã bocitoarea îºi revarsã durerea printr-
o creaþie plinã de jale.

I. Dragu mneu ficioru mneu, II. Cã fusãi dragã pîn-afarã,
Uita m-oi d-a lungu tãu. ªi umblã care dã care,
ªi plîng rãu dã doru tãu, ªi te-arãduie la cale.



179Simpozion178 Simpozion

creaþii româneºti printre care ºi în capodopera literaturii populare
româneºti, în balada Mioriþa.

Iar la cea mãicuþã
Sã nu-i spui drãguþã
Cã la nunta mea
A cãzut o stea.
Soarele ºi luna
Mi-a fost cununa.
Preoþi nunþii mari.
Pãsãri lãutari
………………………………….
Sã-i spui curat
Cã m-am însurat
Cu-o fatã dã crai
P-o gurã de rai.

Dupã Mircea Eliade mariajul spiritual caracteristic pentru nunta
mortului devine, în Mioriþa, unul cosmic. Cãsãtoria mioriticã are
„structuri ºi proporþii cosmice”. Este un aspect al credinþelor religioase
ale þãrãnimii est-europene denumit de istoricul religiilor „creºti-
nism cosmic”.8 Pînã cînd în cãsãtoria spiritualã se realizeazã o unire
eternã între suflet ºi Hristos, în cãsãtoria mioriticã sau cosmicã, are loc
o unire eternã între oameni ºi naturã. Cãsãtoria în dimensiunile ei
metaforice umanizeazã eternitatea morþii, transformã tragismul
marii treceri într-un mister al nunþii.

o puternicã încãrcãturã emoþionalã, un dramatism zguduitor. Dupã
O. Bîrlea: Cîntecele ceremoniale dovedesc ºi ele cum atmosfera funerarã
predispune la cele mai adînci sondaje în mistrele existenþei umane, într-o
hainã poeticã de aceeaºi elevaþie sufleteascã (…) aducînd o împãcare a su-
fletului popular cu soarta lui atît de labilã într-un cosmos devenit fa-
miliar prin atare putere extraordinarã a poeziei.6 Pomenile, ofrandele
îºi aveau ºi ele locul aparte în cadrul ceremonialului nunþii mortu-
lui. Toate acestea sînt „prelungiri tradiþionale din antichitate, pãstrate
viu încã ºi transfigurate atît de variat ºi poetic.7

Dacã un fecior fiind cãtanã a murit în strãinãtate ºi mãicuþã-sa a
primit vestea tristã, a invitat rudele la casa pãrinteascã ºi au bocit
împreunã pe un ton jalnic.

I. Dragã feciorul mneu, II. Dragã pruncuþu mneu,
Care-n bãtaie ai murit, Ce m-oi face fãrã iel?
Pentru þarã te-ai jertfit. Dã-mi, Doamne, mîngãiere,
Nu ºtiu cine te-ongropat, ªi port aºe mare durere.
Uã pãsãrile te-o mîncat. ªi cred cã al tãu suflet ie sus.
ªi-ai murit nãvinovat. Acolo cu Domnul Iisus.

III. Du-mã, Doamne, ºi pã mine,
ªi mã bucur io cu tine.
Acolo unde nu ieste chin,
Nici durere, nici suspin,
Numai bucurii dãplin.

(Micherechi)

ªi în acest bocet plin de suspin ºi de durere plîngãtoarea nutreºte
ideea cã sufletul tînãrului mutat în veºnicie devine mireasa lui Iisus.
Prin imaginea transcendentã suferinda îºi imagineazã reîntîlnirea
cu fiul sãu în grãdina edenicã.

Pãrinþii întristaþi au þinut pomana mortului decedat pe pãmînt
strãin ºi i-au dus „crestatã” la ºase sãptãmîni, la ºapte ºi la doispreze-
ce ani. Preotul în cadrul slujbelor ºi la Paºtile morþilor îl pomenea
pe nume pe tînãrul decedat.Tema morþii ca mariaj a fost introdusã
ºi de Sofocle în Antigona ºi se gãseºte prezentã în diferite tipuri de
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Noi, românii din Ungaria, ne-am nãscut la sat, tocmai din aceas-
tã cauzã, satul este  mediul în care ne simþim într-adevãr acasã,
unicul colþ al lumii, unde gãsim un loc de repaos în veºnica noastrã
goanã, unde sufletul îºi regãseºte liniºtea.

Satul, cu casele sale frumos aranjate, îngrijite de oameni gospo-
dari, adunate în jurul bisericilor, plaiuri ce încîntã inima zdrobitã a
cãutãtorului de frumuseþi…

Satul, cu binecunoscutele sale tradiþii ºi credinþe, cu dansuri ºi
cîntece, din care strãbate dragostea de viaþã a omului de rînd.

Dar, mai înainte de toate, omul, cel care s-a îngrijit ca toate aceste
comori ale satului sã fie transmise de la o generaþie la alta.

Omul, care este prezent, atît în lemnul cioplit de el sau în lutul
prelucrat cu mare mãiestrie, cît ºi în acele creaþii ale literaturii
populare, mult îndrãgite de cãtre noi toþi.

Pe acest om simplu prin port ºi prin vorbã, îl cunoaºtem în
primul rînd prin toate aceste manifestãri, „creaþii ale sale”, ºi mai
puþin ca acea fiinþã care îºi trãieºte viaþa de zi cu zi în acest „spaþiu
mioritic”.

Azi vã invit la o incursiune  în aceastã lume cu totul aparte, prin
intermediul unor creaþii ale unei categorii literare mai puþin cu-
noscute,  mai precis a unei categorii narative mai puþin cunoscutã
ºi cercetatã în folcloristica româneascã, prin intermediul snoavei.

Numitã ºi „poveste”, snoava are o individualitate cu totul apar-
te. Se caracterizeazã printr-o dimensiune redusã, iar conþinutul ei
demascã aspecte negative din societate, defecte umane, vicii socia-
le, în scopul îndreptãrii rãului, prin afirmarea principiilor eticii
populare. Aceste creaþii nu vizeazã atît oamenii, ca persoane, cît
aspecte ale caracterului acestora, slãbiciunile ºi defectele, astfel cã,
ele pot fi considerate ºi ca scurte naraþiuni care alcãtuiesc un
manual sistematic de moralã popularã.

Stella Nikula

Aspecte din viaþa satului tradiþional

Note
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justiþia º.a.m.d., iar în spatele comicului popular se regãseau con-
flictele ºi situaþiile sociale ale timpului respectiv.

În literatura românã aceste forme ale naraþiunii, mulþumitã toc-
mai caracterului lor, au constituit un izvor de inspiraþie pentru
unele  opere, ca Þiganiada lui Ion Budai-Deleanu ori Povestea vorbei
scrisã de Anton Pann.

Snoava reprezintã ºi individualizeazã umorul fiecãrui popor,
reflectînd înþelepciunea ºi inteligenþa popularã. Astfel cã,
parcurgînd aceste scurte povestioare intrãm într-un univers uman
de o mare bogãþie ºi complexitate psihologicã, oferindu-ne o cheie
pentru o mai bunã cunoaºtere a spiritualitãþii populare române,
care a ºtiut sã rîdã ºi sã sfideze nedreptatea, minciuna, falsurile ºi
teroarea chiar ºi în cele mai grele momente, creînd un echilibru
sufletesc prin acest optimism inepuizabil, prin însãºi bucuria de a
rîde.

Prin putera ei demascatoare  la adresa rãului social, prin forþa ei
sugestivã ºi realistã de reprezentare a situaþiilor general-umane
snoava rãmîne mereu actualã.

Cercetînd de mai aproape conþinutul acestor povestiri, putem
distinge mai multe categorii. Unele vizeazã relaþiile de familie,
altele relaþiile sociale de tip stãpîn-slugã º.a.m.d. În centrul acesto-
ra apar personaje reprezentative ale acestei lumi, cum sînt: dascã-
lul, preotul, meseriaºul satului, cãtana, þiganul, beþivanul etc.

Diferite trãsãturi psihologice, precum ºi unele defecte fiziologi-
ce, pot constitui subiectul snoavelor, precum: lenea, prostia uma-
nã, zgîrcenia, hoþia, deci o sumedenie de deficienþe pe care creato-
rul anonim le speculeazã din plin în realizarea unor povestiri
comice.

Comicul popular, dupã cum vom putea observi, se caracterizea-
zã prin simplitate ºi firesc, ceea ce îi conferã o mare autenticitate.
În snoava popularã cele mai frecvente forme de comic sînt comicul
de situaþie ºi cel de limbaj. Snoava abundã în situaþii comice create
de personaje care comit o serie de încurcãturi.

Cred cã aici ar trebui sã ne oprim, nu doresc sã vã rãpesc în
continuare timpul cu prezentarea acestei specii literare, mai bine

Ovidiu Bîrlea spunea despre ele urmãtoarele:

„Prin snoavã înþelegem naraþiunea scurtã, cu intenþii satirizante,
de obicei uni episodicã despre fapte din realitatea înconjurãtoare,
cotidianã, în care dimensiunile realiste sînt într-atît exagerate, cît
îngãduie limitele verosimilului.”

Oamenii au trãit odinioarã ºi s-au condus dupã legi tradiþionale
nescrise, dar acceptate tacit de întreaga comunitate. Ori de cîte ori
aceste norme nu erau respectate, fie printr-o conduitã necorespun-
zãtoare, ori printr-un viciu, se distrugea un echilibru social ºi
moral. Snoava, cu forþa ei satiricã, cu acea artã a comicului de
naturã popularã încerca sã refacã acest echilibru, demascînd rãul,
anulîndu-l în felul ei.

Dintre toate categoriile narative snoava are cea mai mare vitali-
tate ºi rãspîndire, rãspunzînd gustului ºi exigenþelor colectivitãþii,
deseori oferind chiar ºi posibilitatea unei introspecþii din partea
ascultãtorilor.

Snoava se creazã cu uºurinþã, fiind concentratã ºi uºor accesibilã
pentru toþi ascultãtorii, cît despre autorul acesteia, trebuie sã ºtim
cã este posesorul unui talent narativ special. El trebuie sã aibã un
haz anumit, trebuie sã aibã un temperament vesel, sã fie deschis ºi
receptiv la frumos.

Un povestitor bun de snoave se deoscoperã prin talentul ºi
spiritul sãu umoristic, glumeþ. El este iubit ºi apreciat de întreaga
colectivitate, fiind chiar ºi solicitat la diferite ocazii, precum
ºezãtorile, priveghiurile funebre, ori întrunire de muncã etc., ca sã
înveseleascã lumea prin povestirile sale.

Aceºti oameni înainte de toate sînt înzestraþi cu o bunã memorie
narativã, o cerinþã obligatorie pentru pãstrarea autenticitãþii po-
vestirii. Deasemenea îi carcterizeazã ºi un talent interpretativ ex-
cepþional.

Despre snoave trebuie sã ºtim cã au apãrut ca o necesitate socia-
lã în acele perioade, în care nu se putea spune adevãrurilor pe
nume, astfel cã prin aceste povestiri comice oamenii vizau, defapt
uneori, instituþiile sociale, precum: biserica, administraþia, ºcoala,
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– Na, bine, þîgane, numa sã nu mai furi altã datã! zîce atunci
popa. N-apu, stai oleacã, sã aduc ºi cuminecãtoare!

ªi sã duce popa în altari, inde o ascuns bîta, ºi numa sã întoarce
cu ie. Apu cum iera þîganu astupat pã cap, s-apucã popa ºi dã la iel,
dã la iel, pînã ce ii sã rupe bîta.

Cum o sînþît þîganu cã ii s-o rupt bîta la popã, ie-te la fugã!
Apu cum o fujit, pã uliþã s-o-ntîlnit cu muieri bãtrîne, care vineu

ºi iele la bisericã sã sã cuminece. Da, pã care cum le întîlne, le ºi
zîce:

– Nu mai mereþ nicãri, cã ºi-o rupt popa cuminecãtoare dã mine!
* * *

O fost rãzboi, apu pã tãþ îi duce dã cãtanã. N-apu lor dus ºi pã
þîgan, vai, dã iel! Apu dîn front tãþ or scris scrisori acasã, numa iel,
sãracu, n-o ºtiut scriie. Apu dî l-o vreme, l-o rugat pã unu ce ºtiie
citi ºi scriie, sã-i scriie ºi lui o scrisoare la tatã-so ºi la mã-sa.

– Bine! s-o-nvoit cela. Numa tu sã-m spui ce sã scriu, cã io oi
scrie!

– Nu ti teme, îþ spun io! o zîs atunci þîganu.
O ºi luat darã cãtana o hîrtiie, apu o zîs cãtã þîgan:
– Na, zî darã!
Apu o-nceput atunci þîganu:
– Na, scriie ... Of!
Apu o stat oleacã, ºi s-o gîndit, apu o zîs cilallat:
– Na, mai zî, mai dãparte!
Apu þîganu o zîs iarã:
– Of!
Apu iarã o stat oleacã, ºi cãta iarã l-o-ndemnat sã zîcã mai

dãparte darã. Apu iel iarã:
– Of!
da cãtana s-o urît amu d-atîte ofuri cîte o zîs þîganu ºi o trãbuiit

sã scriie iel în carte, cã altceva n-o zîs. S-o ºi bucurat cînd o zîs cela:
– Na, amu îi gata!
L-o ºi-ntrebat dãloc:
– D-apu altceva nu le mai scrii, þîgane?!
Apu þîganu dã dîncolo numa odat dîn brînci:
– Na, cã ºtiua darã tat cã ce însamnã asta!

aº da loc citirii unor povestioare, sau „întîmplãri de la noi”, care,
dupã pãrerea mea sînt necesare pentru înþelegerea spiritualitãþii ºi
profunzimii creatoare a poporului, pentru surprinderea acelor surse
interioare care le-au susþinut în toate timpurile, conferindu-le ine-
puizabila vitalitate.

Sper cã, în aceastã zi, prin intermediul acestor povestioare, se-
lectate dintr-un manuscris care deja de peste zece ani se plimbã
dintr-un sertar într-altul, am reuºit sã îndrept din nou gîndurile
dumneavoastrã  spre satul natal, spre neamul nostru mult iubit,
care a reuºit sã supravieþuiascã în viscolul secolelor.

Ca încheiere, aº dori sã vã mãrturisesc cã ºi prin aceastã prelege-
re am dorit sã-mi aduc aminte de cel mai îndrãgit informator al
meu, care a fost Iuliana Nicula, nãscutã Rediº.

Cîteva întîmplãri hazlii, cu o figurã caracteristicã a satului,
„þîganu”:

Iac-aºe, ce-o gîndit odatã on þîgan, ca sã sã cuminece ºi iel, ºi sã
nu mai facã atîte prostii, sã nu mai fure...

N-apu s-o dus la popã ºi i-o spus cã ce gînduri are darã iel. Apu
o zîs popa cãtã iel:

– Bine, mã, þîgane, numa ai grije, sã nu mai furi, sã nu mai
minþãºti, c-apu, mîne poþ vini sã te cuminec!

N-a þîganu s-o-nvoit iel, apu s-o dus acasã, da acolo ce-o gîndit,
cã darã dupã cuminecãturã n-a mai pute fura, n-a mai pute minþî...
S-o gîndit darã, ca sã margã atunce sara, la popã, sã-i fure gîsca ce
grasã dîn cocior. Aºe o ºi fãcut. Numa cã ºi popa o ºtiut cã cine o
fost hoþu! Aºe cã ºi iel  s-o gãtat cu o bîtã bunã p-a doaua zî la
bisericã, pã cînd a vini darã þîganu.

Apu iaca, cã vine ºi vreme, cînd ajunje ºi þîganu la bisericã sã sã
cuminece. Sã pune ºi iel în jenunþ, apu popa începe ºi-i pune
întrebãri. Îl întreabã cîte tãte, apu numa trece apoi la cele întîmpla-
te asarã.

– D-apu, cînd ai furat tu, þîgane, pã urmã? întreabã iel.
Da, þîganu dã colo:
– Asarã, domnu pãrinte, gîsca dîn cocior dî la dumneta!
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nu ºtiieu aºe bine sã lucre. N-apu, odatã on uom îºi cumpãrã
pãnurã d-on chepeneag ºi duce pãnura la sãbãu, ºi zîce cãtã iel:

– Fã-m on chepeaneag, numa sã fiie larg ºi lung, aºe bun! º-arîtã
iel cu brînca cum sã fiie.

– Bine! zîce aiiesta ºi fãgãdeºte cã i-a face unu.
Apu or trecut zîlile, numa iaca, cã trabã sã margã uomu darã, la

prãbãlit. Da cînd ie iel pã iel chepeneagu, nicicum nu întepe pã iel
dã strînt ºi dã mic ce iera sãbiiet. Tare s-o nãcãjit iel, darã, cã ci-a fi
amu cu chepenegu lui, da sãbãuu o dat numa dîn brîncã:

– ªtii ce, hai sã-þ fac atunci, mai bine o miþãlã!
Ce-o putut face, darã, uomu nost, s-o-nvoit. Da cînd o vinit a

doaua uoarã la probã, nici cu miþãla n-o ieºit la ivealã sãbãuu, n-o
fost bunã dã nimic!

– Na, dãcît sã margã în pradã atîta hãinãt, mai bine hai sã-þ fac o
cãciulã! zîce atunci sãbãuu.

Da uomu nost tare s-o mîniiet atunci º-o strîgat pã celalalt:
– Ba, sã te batã pã tine mama lu Dumnezo, sãbãuule! Adicate,

dîn chepeneag tumna cu cãciulã oi ieºi?!
* * *

O altã categorie mult îndrãgitã a personajelor centrale ale snoa-
velor o alcãtuiesc leneºii ºi fricoºii satului. Sã ascultãm cîte douã-
douã  scurte povestioare.

O fost odatã on uom aºe dã leneº, dã nimic n-o vrut sã lucre pã
lume asta. Da o apucat d-o sãmãnat ºi iel grîu, ca tãtã lume. Apu,
numa o vinit ºi vreme sãceratului. S-o dus ºi iel la pãmînt sã vadã
cã copt-îi grîuu. Da grîuu o fost copt, amu trãbuie ºi sãcerat.

Da în grîuu º-o fãcut cuib o pitornicã, care o scos ºi pui. Apu
pitornica cînd o vãzut pã gazdã cã vine, o ascultat cu bãgare dã
samã cã ce-a zîce.

Apu gazda, cînd o vãzut grîuu copt,  o zîs:
– D-apu, oi vini mîne, darã, sã sãcerãz. Apu, oi aduce pã nãnaºu,

pã nãnaºe, pã untiu, pã mãtuºe ..., ºi ce ºtiu io pã cîþ o mai înºirat
iel.

Da pitornica dã colo numa-ºi liniºte puii:

* * *
O fost în sat on þîgan la care tare io plãcut sã beie. Apu tã sara

umbla acasã dî la birturi. Apu cum mere iel înt-o sarã nãcãjit cãtã
casã, trece pã lîng-o apã, ºi cum s-o uitat în ie, vede în ie luna. O ºi-
nceput dãloc sã deie dîn cap.

– Sãracu dã Dumnezo, da nu º-o scãpat luna-n tãu!sã vãieta iel.
ªi sã pune iute ºi coatã on cîrlig ºi vine s-o scoatã darã luna dîn

tãu, cã iel darã, sus pã cer nici nu s-o uitat. Apu cum o bãgat cîrligu
în apã acela da nu s-o acãþat d-o rãdãcinã! Apu þîganu o tã tras, o
tãt tras, pînã ce rãdãcina s-o rupt ºi iel o picat. Cum o picat, tumna
în sus s-o iutat cu faþa, º-o vãzut luna pã cer. Dãloc o ºi apucat sã
rîdã.

– Apu, cã tare trãsãi! s-o scãrpãnat în cap. Da pînã sus o pusãi!
* * *

Urmãtoarele personaje sînt „doctoru ºi sabãuu dîn sat”:

Odatã on uom o picat beteag. Nu ºti ce l-o apucat, cã numa o-
nceput dã l-o dorut pîn foale, dã nu ºtiie sãracu dã iel, ce sã sã facã.
N-o avut altã scãpare numa sã teme, darã, doctoru dîn sat, cu care
sã ºi ave bine.

Vine darã, doctoru, apu îl coatã, ºi-i scriie cîteva rãþepte cu
leacuri, sã le beie. C-apu ia trece boala.

Da poticã în sat nu iera, numa la uãraº. Apu, iarã, acolo tare rar
sã duce lume. Nici beteagu nost n-o ajuns. Apu or mai ºi trecut
cîteva zîle ºi i-or mai încetat durerile.

Da, ce io fi fost baiu, cã numa iacã, pãstã cîteva zîle, iarã îl apucã,
da ºi mai rãu. Mînã iel darã, iarã dupã doctor, ºi acela dãloc ºi vine.

Apu cum îl vede, îl ºi-ntreabã:
– Mã, Diorde, bãut-ai tu, leacurile care þî le-am scris adãunãz?
– D-apu, nu! o zîs beteagu. Cã no fost cine mere dupã iele. Apu

m-o mai ºi trecut durerile.
La care doctoru mîniios o dat dîn cap:
– Apu, mînce-te focu, Dumnezo, Diorde! barem sã te fi frecatã cu

rãþãptu p-inde  te doare, dacã nu þ-ai scos leacurile!
* * *

Mai dãmult nu ierau atîþa sãbãi ºi sãbãiiþã-n sat. Apu ºi cîþ ierau,
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Or fost în sat la noi doi uoamini tare fricoºi, ºi iel ºi ie. Aºe sã
temeu dã tare, dã sara tare sã sîleu care sã sã culce mai dãvreme, sã
nu rãmîie pã iel sã stîngã sterþu. Apu la urmã or tãlãlit ii, ca sã nu le
mai fiie urît sã margã la pat dupã ce or stîns sterþu, ca mai bine sã
puiie o mãturã lîngã pat, ºi co-ceie sã facã vînt dîn pat, ºi aºe sã
stîngã sterþu.

Apu, odatã uoaminii aceºte, nu ºtiu cum, dã s-or pus sã facã prai
tumna înt-o sarã dã marþ, pedig tare s-or temut ii cã a vini Marþ
Sara dã ia pedepsî pîntru fapta lor.

N-o apu, vecinu care io vãzut ce fac, numa ce-o gîndit ºi iel, sã
margã sã-i spãriie oleacã. ªi-o luuat pã iel darã, on lipideu albu, ºi
pîn fundu ogrezî, o mãrs la ii, cã atunci sã ferbe praiu afarã, în
cãldare.

Da, ii cum lor vãzut, aºe s-or spãriiet, cã s-or þîpat la cãldare, ºi,
hai, iute or fujit cu ie înlontru, în casã.

Dac-o vãzut vecinu, cã proºtii iiºte ce-or fãcut, s-o dus ºi iel
acasã, ºi io povestit nevestii ce-o fãcut, ºi dup-aceie s-or dus amîndoi
la ceiie doi, care aºe s-or încuiet dã bine în casã, cã da-bde le-o
dãºtis uºe, cã nu le-o vinit sã creadã cã or fost numa ii, ºi nu Marþ
Sara, ca sã-i pedepseascã.

* * *
Pãþãniile omului sãrac de asemenea se aflã în centrul atenþiei

povestitorilor:
Or fost odatã doi vecini, care tã umblau unu la altu. Apu unu

dîntrã ii o fost mai înstãrit, ave cîte tãte, da cela sãrac duce lipsã dã
iele. Cel gazdã ave ºi o cãldare dã aramã, pã care vecinu-so tã des
vine s-o cearã împrumut, ca sã-ºi facã lucru cu ie.

N-apu, odatã, sã duce la piaþ sãracu, ºi vede iel on ciubãr, pã care
îl ºi cumpãrã, ºi mere cu iel bucuros acasã. Cum ajunje acasã, sã ºi
duce la vecinu, ºi zîce cãtã iel:

– Amu, nici noi la voi, nici voi la noi, vecine! Cã avem ºi noi
cãldare!

Nu zîce nimic vecinu, numa aºteaptã sã vadã cã ce-a fi d-aci.
Apu, mere sãracu acasã, sã pune ºi face foc  ºi pune pã iel

ciubãru, sã-ºi facã, darã lucru. Da ciubãru dãloc ie foc, ºi scrum sã
face!

– ªideþ numa, liniºtiþ, cã n-a fi nimic dîn asta!
Trecut-or zîlile iarã, ºi numa vine dîn nou gazda la grîu ºi sã uitã-

n lãturi. Pitornica iarã o bãgat dã samã cã ce zîce iel:
– Oi vini darã, mîne, apu oi aduce pã vecinu cu vecina, apoi

aduce uãrtacii, ºi l-oi tãie!
Da pasãre iarã º-o liniºtit numa puii:
– ªideþ numa, liniºtiþ, cã n-a fi nimic dîn asta!
Iar-or trecut cîteva zîle, apu o-nceput dã sã scutura grîuu dã copt

ce iera. Apu o zîs gazda:
– Ap-oi vini, mîne cu muiere, ºi l-oi tãie, darã!
La care pitornica o zîs cãtã puii:
– Na, amu sã merem d-a-ici, cã amu a vini!

* * *
Ave on uom o slugã, nu pre bine sãracu, la care tare îi plãcea ca

în tãtã sara sã margã oleacã pã uliþã. Da, nu zîce cã inde mere,
numa sã luua ºi sã duce.

S-or vorbit, darã gazda cu vecinii, sã margã sã vadã cã inde
umblã atîta sluga. Cum iera darã mai frig, º-o luat gazda pã iel
bituºe ºi, hai, în urma lui!

Da cum mere sluga pã uliþã, o sînþît iel cã vine cineva în urma
lui, apu o-mpins oleacã cu pasu. Gazda, în urma lui! Tãt aºe or
mãrs unu dupã altu, mai nu-n fugã, pînã ce, la urmã, gazda n-o
mai biruit, l-o prins, i-o dat doauã pãlmi ºi i-o dat drumu, apu iel s-
o-ntors acasã dup-aceie. Acolo iarã le-o povestit la ceilalþ ce s-o-
ntîmplat.

Nu trece multã vreme, cã numa iaca, vine ºi sluga, tãt galbãn ºi
tremurînd. Da ceilalþ dãloc l-or întrebat cã ce ii s-o-ntîmplat darã.
Da iel, d-încolo numa atîta le-o zîs:

– Pînã-i lume nu mã mai duc pã uliþã sara, cã m-am întîlnit cu
dracu!

Da gazda tã l-o mai întrebat:
– Na, bine, mã, da cum o fost?!
– Nu ºtiu, cum o fost, o dat dîn cap scluga, numa m-o prins ºi m-

o dat doauã pãlmi, da tãtãtãt o fost plin cu pãr lung pã iel!
Cã aºe o crezut iel, cã pãru dî la bituºe o fost pãru dracului.

* * *
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– Bin-ar fi, dragu, tatii, c-o ºtiut iel bine cã pruncu o bãut tãþ banii
dî pã cal.

* * *
O fost odatã doi uoamini bãtrîni. Apu la bãtrînu io cam plãcut sã

beiie. Da nu asta o fost baiu cela mare, ci cã dã cîte uãri beie, vine
acasã º-o bãte ºi pã bãtrîna. Apu mai aduce cu iel ºi cîte-o litrã dã
vin în jeb, sã mai beie ºi acasã.

Aºe mere asta în tãtã zî, pînã ce, ce-o gîndit muiere, sã fure litra
dã vin dî la iel ºi s-o beie ie, sã nu mai beie iel. Aºe o ºi fãcut.

Tãt o bãut, tãt o bãut,pînã ce s-o-mbãtat ºi ie, dã n-o mai ºtiut dã
ie.

Dupã ce s-o trezît dîn beþîie, s-o dus iute la vecina sã-i povesteas-
cã ce-o fãcut:

– Gîndeºte vecinã, ce-am pãþît! O vinit bãtrînu bat acasã, c-o litrã
dã vin în jeb. Sã nu beie iel, am bãut io. Da nu ºtiu cum o fost
vecinã, cã dupã  ce-am bãut, aºe m-am îmbãtat dã rãu, cã nici cum
nu mai putem ºide, cã tã în sus m-i sã ridicau picioarile!

* * *
Convieþuirea diferitelor etnii deasemenea ofereau prilejuri de

întîmplãri hazlii

Iaca aºe, odatã on gazdã o avut a slugã mai prostãlãu, sãracu. N-
o fost dã faita lui, da io plãcut dã iel, cã º-o putut face lucru cu iel.
Na, bogãt ºi dãstul, cã o vinit iarna, s-apropie Crãciunu, ºi uoamnii
tãieu porci. O vinit vreme sã taie ºi gazda nost unu, da lui nu-i
plãce sã bãluiascã cu tãietu porcului, aºe cã l-o temat pã ºogoru-so.
Acela o ºi vinit dãloc. Da aiesta iera on uom la care nu numa tãietu
porcilor îi plãce, ci ºi glumile.

Sluga cum îl ºi vede, zîce cãtã iel:
– Ai grije, ungurene, numa sã fie bunã tocana, s-o faci unsã!
– Nu ti teme! zîce cela. Bizuie tu numa pã mine!
N-apu sã apropie vreme dã sã gatã ºi tocana, º-apu sã pune

ºogoru gazdii dã împãrþeºte dîn ie la tãþ. Apu cînd ie blidu slujii,
cum tumna atunci sã tope ºi unsoare, mai ie o lingurã dãrtas dã
unsoare, ºi i-o pune în blid pãstã tocanã. Aºe cã aceie o fost tare
unsã!

Nu trece multã vreme, ºi sã ºi întoarce sãracu la vecinu-so nãcãjit
ºi zîce cãtã iel:

– ªtii ce vecine, ce am gîndit io?! ªi voi la noi, ºi noi la voi, cã
cãldare noastã o ars!

* * *
„Beþîvanul” este unul dintre cele mai des descrise personaje

O fost la noi în sat o muiere, la care tare îi plãce sã beie. Apu s-o
dus ie odatã la bisericã sã sã roaje. So pus în jenunþî în faþa icoanii
Maicii Preciste, care þîne în brîncã pã Isus Cristos. Apu sã ruga cam
dã multã vreme, cã sfãtu, s-o tã uitat la ie, cã uo cunoscut cine-i, aºe
cã dî l-o vrme s-o tras în spatile icoanii, º-o ascultat cã ce zîce baba.

Apu baba tumna sã ruga:
– O, Maicã Precistã, dacã m-ai da ºi mie în tãt zî o litrã dã rãtie…
Auzînd sfãtu cã ce zice baba, º-o schimbat glasu ºi i-o rãspuns:
– Da, dãstul þ-a fi, babã, ºi o jumãtate!
Baba, tare s-o mnirat cînd o auzît cã îi rãspunde cineva, da tã nu

s-o lãsat, ºi mînioasã o strîgat la Cristos pruncu, crezînd cã iel o
vorbit:

– Taci, tu, mucã! Cã mai bine ºti mã-ta!
* * *

Bat-o focu bãutura asta, cã mult bai o mai fãcut! C-aºe o fost
odatã on uom, care tãtãtãt beie ce ave, tã bat vine acasã. Haba s-or
sfãdit cu iel a lui, haba fãceu cu iel acãrce, iel tã la birt iera.

N-apu, odatã zîce tatã-so bãtrîn cãtã iel:
– Ar trãbuii, dragu tatii, s-o ducem pã ªarga la tîrg, c-om face

bani mîndri pã iel!
ªarga iera darã, calu lor, unu mîndru, da tare le-ar fi trãbuiitã

niºte bani, aºe cã or vrut sã-l vîndã. Apu sã duce iel cu calu la tîrg,
ºi-l vinde iute, c-o fost  dã plãcut. Da trece o zî, trec doauã, tri, da iel
nu mai vine acasã.

Cînd trece ºi sãptãmîna, numa vine, da amu tãþ îl aºteptau tare,
ºi pãrinþî ºi muiere cu pruncii. ª-apu cum sã bagã iel pã uºe
ocolului, tumna tatã-so iera în ocol. Cînd îl vede ºi strîgã cãtã iel:

– Vin banii pã poºtã dî pã ªarga, tatã!
Da tatã-so dã colo, numa atîta o zîs:



193Simpozion192 Simpozion

Pentru încheiere o povestioarã scurtã, reflectînd soarta ºi va-
loarea femeilor în sînul familiilor:

O murit odatã muiere la on uom ºi o rãmas mulþ prunci dã ie. ª-
apu la tãt satu i-o pãrut rãu dupã ie, tãþ s-or nãcãjit, cînd i-or vãzut
pã sãrmanii rãmaºi fãrã mamã.

Mere darã, bãrbatu, sãracu, la popã, sã-l roaje s-o-ngroape. Apu
popa o zîs cãtã iel:

– Rãu ai umblat, bace!
Apu uomu dã colo o zîs:
– Rãu, ºi n-oaºe! Rãu umblam dacã îmi izide vaca, cã aceie

trãbuie cumpãratã pã bani. Muiere, îmi aduc cîte vreu, în cinste!

Sluga n-o ºtiut darã, nimic. O mîncat tãtã tocana, da dupã ce uo
gãtat, l-o apucat o durere dã foale, dã nu ºtiie ce sã sã facã. Tãt într-
una o trãbuit sã fugã dîr iel.

Apu dã cîte uãri fuje ºi-l vide pã ºogoru gazdii, tãdauna zîce cãtã
iel:

– Batã Dumnezo, pã tine, ungurene, cã uns fost tocana tãu! cã iel
sãracu, nicii româneºte nu ºtiie bine.

* * *
Pã vremuri gazdile îºi bãgau uoamini la lucru. Apu, pîntrã ii

ierau ºi rãmîni ºi unguri, învãluiþ darã. Apu, în tãtã zî le dãde ºi sã
mînce.

Odatã le-o pus pã masã zamã cu carne. Unguru dãloc, tã carne
îºi trãje. Rãmînu, n-ajunje sã tragã carne, iel tã pã zamã mînca. Dî l-
o vreme, cînd unguru iarã º-o tras carne, rãmânu n-o mai rãbdat, l-
o lovit pãstã brîncã, ºi aºe cum iel nu ºtiie bine ungureºte, i-o zîs la
ceala, care perse, nici iel n-o ºtiut bine rãmâneºte:

– Ne báncsa clonþ! Mai horpotyi a zama!
* * *

Convieþuirea generaþiilor deasemenea oferea intresante
întîmplãri în viaþa satului:

O fost odatã doi vecini buni. Unu mai bãtrîn, altu cu ceva mai
tînãr. Cela tînãr n-o fost încã însurat, ºi vecinu bãtrîn mereu îl
octãte cum sã facã, ce sã facã.

Cînd sã-ntîlneu lauãlaltã, bãtrînu tãdauna zîce cãtã tînãru:
– Mã, Ioane, dã-mi o þîgarã!
– Da, dã-þ, dracu, Petre! zîce ista.
Da, bãtrînu tã nu sã lãsa:
– Na, da, dã-mi darã, cã o-i mere a peþî! Apu te-o-i lãuda! zîce
Apu, apoi spune, cîte fete bãtrîne ºtiie, pã tãte le-nºira pã nume.
Da Ioane îl întreba mai dãparte:
– Apu, cum îi zîce cãtã iele, ha, Petre?
– Apu, aºe-o-i zîce: Viniþ dupã iel, cã mai bine dãcît cu iel nu va fi

numa pã fundu Criºului! Nu-i vandroc, tãtã zîua ºede acasã, mere
numa sara ºi vine dimineaþa dupã uliþã, ca cînii!

* * *
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