EMILIA LUNGU PUHALLO- COLABORATOARE DIN BA.NAT
LA REVISTA „FAMILIA"
de

ELENA BORUGA

Revista „Familia", în coloanele cărieia s-au întîlnit condeiele scriitorilor din toate provincii'le româneşti, a fost deosebit de generoasă şi
cu Banatul. Nu se poate concepe o istoirie a oul1turii bănăţene fără a ţine
seama de producţiile liteirare, arti1col ele şi diverisele ştki şi informaţii
publicate de revi'S'ta lui Iosif VulJcan, referitoare la multiple1le manifestări spirituale ale bănăţenHor. Alproape în fieoare număr din „Familia",
pe parcurS1ul celoir patruwci şi doi de ani de apariţie, întîlnim işi ci.te un
ooou din Banalt reflectat într-o contribuţie liteirară, o 0Ulegere de foldlor,
o informaţie despre vreo manifestare culturală din Banat siau wieun articol despre pe:rsonialităţHe cu]turale ale Banatului. Mulţi puhliJciş.ti bă
năţeni din a dorua jurrnăt.ate a secollllJlui a1
l XIX-lea aiu coLaborat la „Fami11ia". Dintre ei amintim pe poetul Iulian GrozeSICu care în primii doi
ani de apariţie a „Fami[iei" a fost redactorul intern al ei1, apoi A.T.
Marienescu, Vincenţiu Babeş, Simion Mangiuca, Ion Tripa, Elia Trăilă,
T.V. Păcăţianu, Ioan Popovilci-Bănăţ,eanul, Viictor Vla1d Delamarina, Sofia Vlad Rădu1lesiou, Coriolan Bredi'ceanu, Gh. Crăinicea.nu şi alţii.
In anii 1874-1883 în coloanele „Fam'illiei" un spaţiu larg ocupă
prodUJCţiile liberare şi documentare iaile Bmiliei Lungu (căis. Puhal:Lo),
care aşa cum menţionează I. D. Suciu - este „,prim.a femeie română
care s-a încumettat să sicrie un roman " 2 •
Emilia Lungu Puhaiiio s-ia năsicut la 23 octombrie 1853 în SînnicoJau Mare 3 • Ea este fiiaa întvăţătlorullui Traian Lrmgu, cunotscut atît ca
un bun pedagog, prin folosirea unei metode de predare practice şi intuitive, cit şi ca un animator al vieţii culturale naţionale din Timişoara
secolului al XIX-lea. Cu:rsuTi1le prillnlare le urmează la şicoalla ta:tăilui său,
in Timişoarra-Faibric, UI1!de Traian Lungu ocupa un post de învăţător
la şcoala confesională română din anul 18554, iar îinvăţărn!Întul secun1

1
2

1918),
3
4

Aur e 1 Cosma, Prin Timişoara de altă dată, Timişoara, 1977, p. 99.
I. D. Suciu, Literatura bănăţeană de la început pînă la Unire (1582Timişoara,

1940, p. 130.

Arhivele Statului Timişoara, fond Emilia Lungu-Puhallo, dos. 13/1879, f. 1.
Ibidem, dos. 130, f. 1 şi dos. 166, f. 1.
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Flg. 1. Emilia Lungu-Puhallo, in 1886 (originalul la Muzeul Banatu1ui
Timişoara ,

fond E. Lungu-Puhallo)
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dar la şcoala de pe lîngă mănăstirea „Notre Dame" din Timişoam. In
anii şcolari 1875/76 şi 1876/77 o găsim ca elevă particulară la Preparandia din Arad, luîndu-şi examenele cu rezultate bune".
în familia ei, lecturia în Limba ,r,omână era o tn1diţie. într-un interviu, consemnat de L. Jurchewu în ziaflul timişorean „Vestul" din anul
1932, E. Lungu-Puha[lo declară: ,,Căpătam Gazeta Transilvaniei, cu jurna'lul, cu scri•sul, ou şconla, cu asta m"""am pomenit" 6 • Dintr-un caiet cu
poezii, copiate de E. Lungu, aflăm că o interesa printre alţi poeţi şi D.
Bolintineanu şi V. Alecsandri7.
Fruni-lia sa era frecventată permanent de scrii1t'O•ri şi intelectuali ro~
mâni, dintTe oare poetul Iulian Grozesicu, unchi a1l Emiliei Lungu, oare
o va îndemna să coilaborreze la „Fami'lia", cunosoutul medi'C şi om de
ştiinţă Pavel Va:sici, generali (Seraicin, Dada, Dragalina), precum şi învăţători şi reprezentanţi ai biseriicii române, animaţi de înialte idealuri
naţionale pent'I"l.l poporul din rîndu1l căruia s-au ridicat8 •
Cresdnd într-4m mediu cultural favorabil dezvo'ltăirii senrtime111telor
de dragoste pentru neam, -E. Lungu va deveni ea însă'Şi miilitantă pentru
progres şi va impu1JSionia, prin sicri-s şi activitate, practiică, vi-aţa culturală a românilor din Timişoara. Dornică de a~i aduce apo rtul său la
dezvolitarea învăţămînltului în limlba română, E. Lungu face demei:rsiuTi
pentru deschiderea unei ş>coli elementare de fete.
In vederea obţinerii fondurilor neicesare unei astfel de şico1i, E. Lungu, insistă pentru înfiinţiarea unei reuniuni de femei, caTe prin organizarea de balm. .i şi diferite petir·eeeri să realizeze aceste fonduri. Oa urmare, în anul 1872 ia fiinţă la Timişoara prima reuniune de femei din
Banat, denumită „Reuniunea damelor", a cărei secretară va deveni Emilia Lungu 9 • Din anul 1875 ne-a rămaJS de la E. Lungu un priospe-ct pentru înfiinţarea „uniui instiltut mai înalt de fete împreunat cu internat",
prevăzut cu trei secţii: şcoală primară, şco 1ală norunală sUJpeTioară şi
şcoală de industrie şi economie casnică 10 •
Ace.st proiect a rămas un vis irealizabil. Nid cel puţin o şcoală
primară de fete nu s-a aprobat pentru Timişoara. Cu greu s-a obţinut
o autorizaţie din partea a:utorităţill•or pentru deschiderea unei ş,ooli de
fete într-o localitate din apro1pie["ea Timişoarei, în comuna Izvin. Ca
urmare, la 13 noieanlbrie 1875 episcopul Ioan Meţianu eunit,e decretul
1

0

Ibidem, dos. 17 /1887, f. 1.
L. J u r c h e s cu, Emilia Lungu, o veche şi uitată scriitoare din Banat, în
Vestul, 1932, nr. 519, p. 1.
7
Muzeul Banatului Timişoara, Sector Memoriale, fond Emilia Lungu-Puhallo.
8
L. Jur c he s cu, art. cit., în Vestul, 193"2, nr. 520, p. 1-2·; A. Cosma, Bănă
ţeni de altă dată, vol. I, Timişoara•, 1933, p. 60-62.
u A. C os m a, Prin Timişoara d!:! altă dată, Timiş0ara, 1977, p. 106.
10
Arh. St. T., fond cit., dos. 7/1875, f. 1 (In prospect E. Lungu indică pentru
secţia I şi III ca predarea să se facă de către învăţătoare sub îndrumarea unui diriginte şi la secţia a II-a cursurile să fie predate de profesori sub controlul unui
direclor de studii, iar institutul să fie înzestrat cu mobilier adcc,·at, cu rechizite şi
6

bibliotecă).

https://biblioteca-digitala.ro

Elena

G02

Borugă

4

nr. 2398 prin care o numeşte pe Brnilia Lungu învăţătoare l:a prima
de fete din Banat".
Traian Lungu o recomandă cu căldură pe fiica sa, arătînd că aceasta
•l-a suplinit adesea „ou a.tîta zelu şi vocaţiune", în:cît e de daLorîa lui
de a o propune pentru a fi încadrată la şcoala română de fete 12 • PJ"intrr~o scris·oare din 20 noiembrie 1875, P. Vasid, care făcuse nume1ioase
demersuTi pentru înfiinţarea şcolii de fete, o anunţă pe E. Lungu de
numirea ei oa învăţătoare la favin, dar insistă as'lllpra obligaţiei de a
obtine calificarea neoes.ară 13 • E. Lungu se deplasează la Izvin, dar constată că local,ul şcolii nu era încă gata pentru înioeperea cursurilor „şi
după espresa afirimaţiune a unor membri din comună numai pre toamna
viitoaTe se va purtea aduce în ordine" 14 • Ca urmare, şcoala de fete va
începe să funcţioneze abia din ,tJoamna anului 1876. Pentru instailarea
noii învăţătoare, P. Vasici trimite La 24 septembrie 1876 o aidre.să Oficiului Pariohial din Izvin prin care cere să fie aduruate toate feitiţ,ele de
vîrstă şcolară pe diata de 26 septemibrie, deoarece „vom veni în faţa locului la Izvin, ca să introducem pe aleasa învăţătoare, domnişoara EmiUa Lungu" 15• DiTectoruil şcolii primare din comuna IZ'Vin o asigură pe
E. Lungu printr-o adreisă din 3 odtlotmlbrie 1876 că îşi va da tot concursul pentru ca fetele de vîT'Stă şcolară şi ohiiar de 12-15 a,ni să frecventez·e regulat şicoala 16 •
Luîndu-şi în primire postul în toamna anului 1876, E. Lungu îşi
întocmeşte planuri de lecţii amănunţite. Pentru anul şcolar 1876/77, planul neceisar clasei a l-,a şi a II-48, iar în anul şooLair 1877/78 şi pentru
cla:sa a III~. Ca oibie:cte de învăţăimînt sînit menţionate în primul rînd
scrierea şi citirea, s01Coata pentru care prevede exerciţii intuitive, apoi
lucrul de m1nă, declamări şi cîntarea n.aţi'onală 17 • In vara anului 1877
participă la a VII-a adunare generală a Reuniunii învăţători1lor români
gr. or. din dieiceza Caransebeşului, ţinută la Reşiţa în 13 august. Despre
această adunare E. Lungu face o amplă relatare în :revista arădană „Biserica şi şcoala". TmăTa învăţăltoare remarcă faptul că pe tittntpull verii
cel mai potrivit pentru petrecerea timpului liber de către daocăli este
lărgirea orizontului cunoştinţelor „prin cercetarea de prelegeri publice,
conferinţe învăţătoreşci ebc." 18 • Ou acest prilej, E. Lungu audiază mai
mllllte prelegeri despre menire.a îruvă,ţătoru[ui, educaţi•a igenică şi spirişcoală română

11

Ibidem, dos. 36/1875, f. 1.
Ibidem, dos. 3/1875, f. 1.
13
Ibidem, dos. 37/1875, f. 1.
14
Ibidem, dos. 38/1875, f. 1.
15 Muzeul Banatului Timişoara, Fototecă, film 335/1 (Originalul se află la
biserica din Izvin, jud. Timiş).
18 Arh. St. T., fond. cit., dos. 39/1876, f. 1.
17
Ibidem, dos. 412/1876-1878, f. 1-3.
18 Biserica şi Şcoala, 1877, nr. 31, p. 245.
12
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despre şcoala poporală şi viaţa noastră naţională şi de<.:Jpre educaţia în fiamihe, diserltlaţii pe care le pr01pune spre tipărire.
In 1877, anul luptelor pentru cucerirea indeipendenţei de stat a
României, activi,tatea d~dadică a Emilliei Lungu se împleteşte cu cea
obştească, aduoîndu-şi şi ea contrilbu1ia împreună cu eleveile sale, l1a
ajutorarea ostaşilor români. Ora de lucru de mînă esite rezervată în întregime pentru a face scame care sînt eXlpediate la Crucea Roşie în
Bucureşti1 9 •

Emilia Lungu a rămas învăţătoare la Izvin pînă în deicemlbrie 1878,
cînd îşi dă deimiisi.a l a in'Silstenţe1e mamei sale care o însoţise asolo.
Printr-o s'crisoore a!dre!Sată Emiliei Lungu, episcopul! I. Metianu o îndeamnă să-şi retragă „aibzicerea" pentru că „eu mă ocupu seriosu de
ideea înfiinţării unei ,preparandii de fete" la care, ,,vom avea mare trebuinţă de d . . .ta". 20 . Cu toate aceste insistenţe, ea pleacă de lra Izvin. In
jurnalul său, pălStrat la Arhivele Statului Timişoara, E. Lungu notează
pe data de 28 decemlbrie 1878 cum a decurs ultima zi a ei oa învăţă
toare: ,,Aistăzi am ţinlllt prelegerea de încheiere, prelegere La care, nu
greşesc zicînd, că au asistat cei mai buni din comună. A trecut dară şi
aista - mi-,am predat demilsiunea contra sfatu'lui măgulitJoriu ce primii
de la epil5lcopul arm fălcut voi.a mamei, am pleicat uitJîndu-mă cu
ochii înlăcrimaţi la aste gingaşe oopile - l,a aste mame ce pmngeau înceocîndu-aSe prin al.Stă ultimă al~pă a mă reţinea" 21 •
Preocupări în domeniul învăţă1rnrîntului E. Lungu manifestă şi prin
publicistilca s.a. Deosebit de interu; o preoicurpă educarea OOlpii'lor de ~a
cea mai firageldă vî.rstă întruci1t consideră că de acl.lllTI se fiorimează sentimentele şi deprinderile care îşi vor pune amprenta pe caralctenul cYrn ului matur de mai tîrziu. In airt:iJColul intituliat „EdUJCaţiuneia pritma", E.
,Lungu arată că boţi marii pedagogi, încă din sec. al XVIII..Jlea, s-au
preocupat de educaţia oophlulu.i preşcolar, fiind oonsidlerată ca partea
cea mai grea a e1ch.11ctaţiei 22 • P.rin1Jre cei care s-au preocupat de aceaJStă
,problemă enumeră pe J. J. Rouseau, Pestafozzi şi F. Froebel, aiccentuînd
,mai mult pe prinJCiJpiille elalborate de Froeibel privind edUJCarea c~ilul,ui
în sinul famHiei, aipoi de la 3 ani în gră1diniye de oopii. E. Lungu îşi
dezvolta ildeia privind elducaţila preşcolară în artilcoJul inti1tulrat „EklUicaţiunea naţionallă" 23 • Aici insistă pentr,u înfiinţarea de grăldiniţ,e române
de copii, deoarece firooventarea unor grădiniţe într-o litmlbă străină este
1

1

19
I. D. S u c i u, Războiul de independenţă şi contribuţia scriitorilor din Banat, în Studii de limbă, literatură şi folclor, IV, Reşiţa, 1978, p. 69.
20 Arh. St. T., fond cit., dos. 46/1878, f. 1.
21
Ibidem, dos. 51/1869-1880.
22 Biserica şt Şcoala, 1878, nr. 3, p. 28--29.
23 Ibidem, nr. 6, p. 43-44.
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sentimentelor naţionale, de dTagoste faţă de popor, fa\ă de limba şi cultura română. Ea menţionează că „prima educa1iune trebuie bazată pe s,piritul naţional, căci nu1mai acel,e sentimente
trăiesc pentru vi.aţa întreagă, care s-au născut îimprejur,u•l leagănului şi
s-au cultivat în copilărie, atunci noi ameninţaţi din muHe părţi, cu atiL
mai impetuos să nu pregetăm în .a înfiinţa grădine de copii ... " 24 •
O preocupare deosebită a manifestat E. Lungu pentru educarea
femeilor. în această preocupare se înscrie înfiinţarea Ş{•olii de fete din
Izvin, dar şi publicistica sa. Făcînd parte dintre primele preparande care
au absolvit şcoa:la normală de la Arad, E. Lungu asistă la examenele
seriilor de fete ce i-au urmat în absolvirea Preparandiei. Despre felul
cum decurg examenele preparandelor din 1880, E. Lungu face un amplu
raport publicait în „Familia" şi „Biserica şi ş.coala", sub titlul „Instrucţiunea femeii române" 26 • Oa examinatori ai celor 21 eleve particulare
din cursul I-III sînt amintiţi: RUJssu, A. Şandor şi P. Poipovid, i•ar
printre oaspeţii care „se interesează de progresu11 c,uiltural siînt menţioniaţi episcopul Ioan Meţianu şi Vincenţiu Babeş. E. Lungu remarcă
faptul că elervele au dat rălspun.suri bune, ciu toate că studiul l-au fă
cut particular, deci „zelul spre a se califica pentru o chiemare conştiin
cioasă cum e învăţăfori1a, trebuie să fie pre-ţiuit". ln continuaTe, E. Lungu
pledează pentru înfiinţarea unei pr~arandii pentru fete prevăzută cu
internat, lansînd un apel la sprijinfu:ea acestei intreprinderi: ,.Părinţi
şi prieteni ai femeii române", gindiţi că şi ea f.a.ce o jumălt,ate din naţiune; gindiţi, vă rog, la instTucţiuneia ei ... " 26 •
Soarta femeii române a preocupat-o pe E. Lung,u-Puhallo, în întreaga ei activitate publicistică. Ea atrage atenţia opiniei publice asupra
necesităţii ins,truirii femeii, deoarece femeia are rolul botă'lioor în educarea copihlor în cadrul fiamiliei: ,,Ce seamănă ea - su!bliniază E. Lungu - nime nu desrădăcinează, călci fiind copi-lul copia fidelă a ei, îşi
însuşesce atît ce e bun în ea, cît şi ce e rău. Iată daT ce e femeia întîiu! E modelull după care se formează generaţiuni şi popoare. Ce dă
ea altul nu mai poate lrua. Ea dă direcţiunea viitoJ'lt1lui şi imprimează
caracterul care merge cu noi pînă la mormînt" 2 i.
Avînd drept pun.dt de porni.re acest argument, E. Lungu lansează
apelul căt.re compatrioţii săi de a sprijini înfiinţarea de şcoli româneşti
pentru fele, unde acestea să înveţe „carte românească cit de multă, cac1
numai aşa voir folosi naţiunei, ajungînd a fi aceea ce cu mîndrie tre21

25

26

27

Ibidem, p. 4-1.
Familia, 1880, nr. 72, p. 454-456; Biserica şi Şcoala, nr. 40, p. 314-315.
Familia, 1880, nr. 72, p. 45G.
Luminătorul (Timişoara), 1883, nr. 2, p. 1-3 (Femeia şi influenţa ei, diser-

Liţic susţinută

din

de F. Lungu în adunarea de anul nou a

Timişoara).
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fim: români cu limba şi suf1let! !" 28 • O frumoasă iniţi,a,tivă în
înfiinţarea şcolilor de fete au avut-o reuniunile de femei. ln „Un apel",
publicat de E. Lungu în „AmiJCul Familiei" din 1884 se aminteşte despre modestul început din Banat în legăt,ură cu înfiinţareia de ş•coli pentru fete la sate şi despre iniţiativ,a Reuniunii femeilor române din Sibiu,
care au 01·gianizait o amplă acţiune de Siprijinire a şcolii de fele din
Sibiu 2 !1•
E. Lungu militează pentru o activitate instructiv-eduoativ[l complexă începînid ou educaţia copiilului în sînul familiei pînă l,a instruirea
în cele mai înalte şcoli. Peste tot grija ei se manifestă în educarea copiilor în spirit naţional ,, ... să căutăm a reforima obiceiu.ri,le din famiLe, căci fiind ea temeiul ,iitorului, la ea să începem mai întîi dindu-i
..ieea di1 recţiune sdiravănă, pe care mai tîrzi:u institutele înalte ar pul•ea
zidi cu folos" 10 • Ingdjorarea ei se 1îndreaptă spre familiile româneşti îns.tnrite deoarece „in fomhliele mai de laudă se vm1besice oirice limbă, dar
românească ba", pe cînd „La poporul din opincă nu diai de sipoială naţională, precum nici de rrenegaţi. Român e el şi români îşi cresc şi

buie

să

urmălorii" 11 •
După mai mulţi ani E. Lungu-Puhia'1lo revenind asupra prob1'eimelior
privind învăţămîntul românesc din provinciile aflate încă sub dominaţie
străină, ,remarcă succesele obţinuLe care se datorează numai efrn,turilor
proplii: ,,Noi de noi ne-am înmUJlţit şcoaliele, ca să aredicăm popor şti
utor de carte şi SIOrisoaire ... Portîrnd socoată de acest priogu-es al şicoale
lor noastre oonfesionale trebuie recunoscut, că numai din aceste
unice ş.coale, iasă lumina pen1tru întregul nostru popor căd a'lte şcoa}e

noi nu avem!" 32 . În continuare E. Lungu-Puhaillo arrată că în f,aţa şooli
lor române se i1mpune o nouă sarcină rezuLtată din cerinţele prog,resului
economic. Nteavîrnd liiciee economice sau şcoli mai înalte tehnice se cere
suplinirea acestora prin întărirea curs.UăHor economLce de la şiodlile confesionale. Totodlaită E. Lungu-Puhalilo remarcă progresele obţinute în
acest domeniu în România 33 •
Alătlllf'i de activitatea sa în domeniul învăţămîntului, E. Lungu-PuhaHo se iml})une în viaţa spiirituală a românilor din sec. a[ XIX...1lea
printr-o bogată activitate literară, desfăşurată în cea mai mare parte în
paginile revistei .. ~ilia". Ea scriiie şi pubHcă poezii, romanul „Ellmira",
nuvele, schiţe, re1atări despre viaţa culturală a românilloc bănăţeni.
Poezia Emiliei Lungu nu se ridică la înăl,ţiio.nea proZiei sale, însă
din ea desprindemi o notă de gingăşie şi o mare sensibilitate care
probează inclinaţiile ei poetice. Prin poezie E. Lungu încearcă să-şi
28
29

30

Ibidem.
Amicul Familiei, 1884, nr. 14, p. 182-183.
Noua Bibliotecă Română, 1883, nr. 6, p. 125-126.
Ibidem.

31
32 ŞcoaleLe

noastre ... , semnat: Bt

(Bănăţeanul

(Timii,oara), 1905, nr. 41, p. 1.
33 Ibidem.
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de oameni

şi

în special

„Toate-a voastre păţiri 1triste
Nu ipot isă fie 1aşia,
Ca şi frigul \ce-amorţise
Biata imînă ce .-cerşia.
Nu-mi vorbiţi \dar 1de-ntristare
De 1laorime tŞi de dor,
Ci-ascultaţi !cum )cu durere
Plînge bietul cerşitor . .. " 34
Un alt aspect care impresionează în poezia Emiliei Lungu este
descrierea naturii, a atmosferei poetice creată de cîntecul îndepărtat al
fluierului. în poezia „Seara", E. Lungu redă o astfel de atmosferă,
folosind versul scurt, în stil popular, amintindu-ne parcă de versurile
lui Eminescu 3 .;:

„Seara-i mîndră, ,alba /lună
Stă ,pe 1cerul înstelat,
Şi zefirul lin lrăsună
Fluerul 'Îndepărtat.
Pîrîiaşul de la vale
Murmură /Încetişor,
Făcînd omul \de pe leale
Să /cînte ide-un ,tainic -dor" 36 •

Liniştea natuTii o predispune la confesiuni. Asltfel în poezia „Un
singuT dor", E. Lungu măTburi'Seşte: ,,Cînd luna se preumbllă în miez de
noapte lină / Prin stele miliarde ce magic Nlcu:resc, (... ) Atunci în
pieptu..,mi june se-află - un singur doT", dar acest dor nu este îndreptat
spre bogăţii, ranguri, nermUJriire, deoarece acestea sînt vane „Şi etern te
întărită, dar nu te mulţumesc". Ea doreşte ca trăind în lume „La mi şi
cm·e în faţă eu liber să pTivesic!" 37 • Pe aceeaşi temă se axează şi poezi a
„Lăsaţi-mă ... " în care E. Lungu arată că averile şi rangurile înalte
adesea trag după eile „Un gireu lanţ de dureri" pe cînd fericirea este
adusă de iubire 38 •
1

Familia, 1879, nr. 83, p. 535. (Poezia este intitulată „Nu-mi vorbiţi".)
Cînd Eminescu publica prima poezie în Familia, E. Lungu avea 13 ani. nevista lui Iosif Vulcan era foarte răspîndită în Banat, deci e posibil să fi fost şi p,•
masa învăţătorului Traian Lungu, astfel viitoarea scriitoarea putut să intre în c!lntact cu poezia Luceafărului din lipoteşti, chia•r de la prima apariţie.
38
Familia, 1878, nr. 16, p. 93.
37 Ibidem, 1875, nr. 13, p. 144.
38 Ibidem, 1881, nr. 49, p. 314.
34
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E. Lungu mai pUibllică în „Fami!lia" şi alte poezii c'llm sînt: ,,La mormîntul amilcei S.P.R." 39 , ,,Unde ... " 40 , ,,Suvenirul" 41 , ,,Doi ochi" 42 , ,,De
43
Lairta· " 44 ' ,, Ieri şi astăzi " 45 ' iar în " Amicu.11 Familiei" .puibUcă poeCe ?"
. ' "
46
z1· ile DLmineaţa"
"
'"Ţie" şi ,, Ei " .
Din proza BmHdei Lungu sie remancă în primul rînd romanul său
„Elmira" pu:bli!cat în „Familia" din anUJl 1882 47 • Scrierea unui roman în
wemea aceea, cind acest gen lite,ra,r nu era prea răslpîndit, a însemnat
curaj pentru Emilia Lungu. Romanul este bine primit figurînd mereu
pe primele pagini a revistei orădene. Autoarea se afla în epoca sa de
glorie literară fiind cunoscută şi aipreci:ată. încă din 1880 „Familia" scria
că: ,, ... Juna şi talentata noastră literată, dşoara Bmiilia Lungu, cunoscută prea bine publicului „Familiei", şi-a cîştigat unu mare cercu de
stimatoiri" 48 • Acţiunea romanuQui se petf'ece într-un oraş, capitală de
provincie, care după descriere se deduce uşoT că este Timişoara. Eroina
principală, Elmira, fiica învăţătorului Scurtescu, se identifică în multe
privinţe cu autoarea. Atmosfera de familie în care Elmira studiază
pentru a deveni învăţătoare, iar în clipele de răgaz participă la petreceri
alături de prieteni şi părinţi unde se cîntă şi se citeşte din ziare „sau
din operele lui Alecsandri şi Bolintineanu" 49 , este specifică atmosferei
din casa învăţătorului Traian Lungu. Romanul nu este autobiografic,
deoarece E. Lungu nu-şi putea prevedea destinul tragic care o va
încerca în viaţă. Dar ea redă fapte şi trăiri pe care le cunoştea, punind doar o notă vag romantică peste această realitate din lumea intelectualităţii române bănăţene. Interesant este prezentată viaţa culturală a românirro:r din Timişoara care sînt scoşi din pasivitatea lor de
„arcuşul unui june virtos" care „le trage la ureche un concert. Atîta
fu de ajuns. Ce s,e numia român îin firac mi opincă, din loc şi giur, lua
pa:rte la astă serbare naţională. Şi era triumf în tră9urile astO'r vlăstari
a străvechiului stejiar aocultîrnid oîntul muniteanullui, freamătul frunzei
şi doinarea ciobanu1'ui. Rălsuna soopin,uil şi veselia; amarul şi buturia prin
sala redutei, răsuna ca o amnonie ce legăna şi desfăita ca vi,sul. ASlcu1'tau
bieţii cu simţ înă[ţia:t; mulţii cu o lacrilmă ]n geană. Şi priecuim farimeicele
desm,orţesc pe letargiaţi, aşa se învi•a generaţiun,ea mai tînără pent:ru
un bal filantropic" 50 •
3

Ibidem, 1874, nr. 13, p. 149-150.
Ibidem, nr. 30, p. 354.
41
Ibidem, nr. 42, p. 502.
42
Ibidem, nr. 49, p. 587.
43
Ibidem, 1879, nr. 71, p. 462.
44
Ibidem, nr. 9'7, p. 623.
45
Ibidem, 1881, nr. 12, p. 70.
46 Amicul Familiei, 1884, p. 72, 123, 226.
47 Familia, 1882, nr. 20, p. 2331-236; nr. 21, p. 249~252; nr. 22, p. 261-264;
nr. 23, p. 273-276; nr. 24, p. 285-288; nr. 25, p. 297-300; nr. 26, p. 309-312; nr. 27,
p. 320-324; nr. 28, p. 332-3316; nr. 29, p. 345-350; nr. 30, p. 362-363.
48 Ibidem, 1880, nr. 60, p. 384.
49 Ibidem, 1882, nr. 20, p. 236.
50 Ibidem; p. 234.
~
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Foarte mult se opreşte E. Lungu asupra desicrierii trăirilor interioare ale eroinei salie. Atunci cînd subliniază dragost·ea Blmirei pentru
muzică o face în cuvinte meni te a emoţiona pe cititor: ,,Eltmira ... iubea
muzioa cu ardoare, sufletul ei ca o haripă eolilcă răsuna cîntul firunzei,
murmura rîului şi orice ton a1 armoniei. Muzica îi adUJCea gîndiri sublime, simţiri delirante; patimi line ce încălzesc făr-a-,aprinde ... " 51 •
Elmira nu-şi trădează ace.c;,te trăiiri. Ea munceşte cu conştiinciozitate, este
sinceră, cu suflet curat şi sentimente trninke în iubirea ei pentru tînărul
student, Severin.
Prin romanul ei, E. Lungu dădea un modell de femeie română, care
după concepţia aviansală a autoair,ei, trebuia să-şi aducă aportul la viaţ,a
socială, iar în sentimenite să manifeste statornicie.
O altă însuşi·re pe caif'e E. Lungu o cerea femeii române era aceea
de a-şi iubi neamul şi a-i cultiva limba şi cuHura. In nuvela „Contesa
Coriniarini" 52 , tinăr,a scriitoare caută să demonstreze că această trăsătură
de caracter este preţuită şi de străini. Unul din personajeile feminine ale
nuvei!ei, Pel!)ita, se încurrnetă să cînte în salonul strălucitor a/1 unui conte,
me:odia românească „La o umbră" pe versuri de D. Bolintineanu:
,,Pătrunsă de subliirrnitatea poeziei, ea dădea melodiei adevă·ratul colorit,
şi cînd slburară cuvintele din urmă, întoomai ca un plîns dureros un
aplal\.l.S general se auzi. Toţi alleflgaTă a face complimente junei copilliţe,
care într-un salon, într--0 mulţime străină, nu ui1tase naţiunea ei, ci cîntînd o cintaTe doioasă şi dullce - o aredica la naţi'll!IlHe ei sllirori" 53 •
In toate nuvelele şi schiţele sale E. Lungu crează personaje feminine cu trăsături de caracter C'are se bazează în esenţă pe mUTI1Că şi
cinste.
P,articiiparea la viaţ,a socială este prezentată de E. Lungu în nuveila
,,Corde1Ja""4, oa o binefacere pentru femeie, prin această particip.are,
femeia întregindu-şi personalitate.a.
Dar adevărata chemare a femeii este aceea de mamă. Femeii, ca
mamă îi îruchină E)milia Lungu un airtirol intiitulat „Miama"' 55 • Ea subliniază rolul pe care îl are mama în educarea copiiilor şi vonbeş,te în cuvin te elogfoase doopre „dragostea nesecată" a marnei faţă de copU.
Scriitoarea menţionează că femeia trebuie să-şi afle fericirea şi chem:1rea în sinu[ familiei, să se cuiI,tive pentru a putea cultiw pe ai săi şi
„să aibă Lntreag,a înfiluenţă a înrădăcina iubire şi virtUJte în inimi-le
copiil~"s6.
1

51

Ibidem,
Ibidem,
p. 253-,257; nr.
53 Ibidem,
5 ' Ibidem,
55
Ibidem,
56 Ibidem.
52

nr. 21, p. 251.
18174, nr. 19, p. 218-220; nr. 20, p. 230-233; nr. 21, p. 241-244; nr. 22,
23, p. 265-270; nr. 24, p. 277,;-281.
nr. 21, p. 241-244.
1880, nr. 16, p. 94; n,r. 17, p. 101; nr. 18, p. 106; nr. 19, p. 113-114.
1878, nr. 62, p. 397-399.
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In cuvinte calde vorbeşte E. Lungu despre femeie ca mamă în
- Din viaţa unei femei frumoase" 57 şi „Ochii cei mai

schiţele: ,,Bpisiod
frumoşi " 58 •

Go,ana unor femei după lux o determină pe E. Lungu să ia atitudine
împotriva acestuiia în articoluil „Luesul modern " 59 , preconizînd eduoarea gustului femeii .şi încurajarea îndeletnicirilor casnice.
In nuvela „Voluntarul'•u 0 E. Lungu descrie peri,peţii1 ;e unui iinăr
român din T1ransilvania plecat la studii la Budapesta. N eibuniile lin ereţii
îi aduc lui Iancu o serie de necazuTi. Acţiunea nuvelei este pa'lpiUmtă,
trezind interesul cititorului care astfel va urmări seriale1le nuvelei pină
la ferkilul deznodălmînit din final cînd tînărul revine p:rintre ai săi,
ocupă o poziţie socială de frunte prin activitatea lăudabilă pe care o
desfăşoară şi se căsătoreşte cu o tînăJră din neamu~ său. In concepţia
Emiliei Lungu, căsătoria tinerilor români nu trebuia să se facă cu străine
deoarece aceste,a nu puteau asigura o eduoaţie în spirit naţional, românesc, a copiiilor.
Interesante p:robleme ridică şi povestil"ea „O noia:pte de vară Reminiscenţe" 61 , în care autoarea subliniază foptul că un suflet curat
preţuieşte muTI1ca cinstită şi nu averea, iar „iubirea pref,a!ce pustiul în
paTadis" 62 •
Parcurgînd întreaga publicistică a Emiliei Lungu-Puha'llo ne dăm
seama că ea cunoaşte bine viaţa din România şi totodată o preocupau
oamenii şi cuiltura din „patr,ie" 63 •
ln în1 s·emnărille intitulate „O foaie de suvenire - din z1arul meu" 64 •
E. Lungu faoe o aspră critică la adiresa boierimii române, amorţită în
moliciunea dăunătoarelor tradiţii fanariote. Iancu, tînă,rul vlăstar al
unei astfel de familii boier.eş1 ti de lingă Iaşi, se de1Vo.şează de concepţiile
retrograde ale familiei saile. Reîntors de la studiile făcute la Paris, el
detestă prejudecăţfle vu1gare a1
l e părinţifor şi fratelui său considerînd
că supeirioritatea constă în cultura omului şi nu în aveireia sa. Fiillalul
tragic în cal"e Iancu esite împuşcat de propriul său frate şi ceia ca,re
urma să-i fie soţie moare în S:cuTt timp, aşterne o undă de durere în
suf~etul cititorului. O astfel de încheiere este mai puţin răi.s,piîndită în
creaţia Emiliei Lungu. Doar în traducerile sale o mai iintîlnim, aşia de
57

Ibidem, 1879, nr. 67, p. 440-441.
Ibidem, 1879, nr. 45, p. 302-304.
59 Ibidem, 1880, nr. 76, p. 478-479.
60 Ibidem, 1881, nr. 80, p. 546-547; nr. 81, p. 558-559; nr. 82, p. 570-571;
nr. 83, p. 582-583; nr. 84, p. 594-595; nr. 85, p. 606-607; nr. 86, p. 618-619.
61 Ibidem, 1880, nr. 41, p. 261--'262; nr. 42, p. 271-272; nr. 43, p. 279-280.
62 Ibidem, nr. 42, p. 272.
58

63 De obicei cînd E. Lungu-Puhallo se referă la România, foloo,eşte termenul
,,patrie".
64 Familia, 1878, nr. 24, p. 141; nr. 25, p. 148-149; nr. 26, p. 153-154; nr. 27,
p. 159-160; nr. 28, p. 167-168.
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exemplu în nuvela „Capela de ~a Marea .AJdriatit:ă" 05 • 1n prima parte a
acestei nuvele al cărei autor este indicat doar prin iniţiala „M" se aduc
elogii României. Se menţionează că ~pînirea turcă a înscris una din cele
mai negre ,pagilni din istoria ţării noastre, însă s-au iridicat tineiri rore
aşa „cum spune Ţiohindeal" 1pa~pită de a se umple de 1lumina ştiinţei şi
a libertăţii: ,,Dair noroicire ipenbru tine, dragă Românie, aceste .pagini ...
încep a se şter,ge, a dispare, căci 1S1piri1te noi care s-au deZNdlitat sub alt
cer, pe alte plaiuri, au pregătit generaţiunii actuale o oale, un drum neted, pe care păşind rcu zel şi devotament, vor conduoe ţaiia naţiunea b
fericire" 00 • Este sugerat asitfel 1I"o lu1l :pe care ~-,a, ,avurt J"evoluţia de 1a 1848
în mersul istoriei no3J.S1Lre şi ~urnrino,asa speranţă ~ cîştigarea indepen1

denţei.

ln mul Le di,n creaţiile s ale literare, E. Lungu se referă ~a opere ale
scriilorilor şi compozitorilor rnmâni de peste CaTpaţi. Cei mai des pomeniţi sînt D. Bolintineanu şi V. Ailecsandri, dar î:ntNnim şi referiri la
opera lui B. P. Haşdeu 67 sau la muzica lui Al. Flechtenmacherr 68 , inspirată din folclor. Dar cea mai mare influenţă a exercitat asupra familiei
Lungu sorii l 0irul Nicolae FHimon, a cărui viaţă .rornanţa,tă ea o va sc1ie
şi publica mai tîrziu în nuveila „Nicolae ŢîricovnicUJl".
Unsprezece ani după publica['ea poeziei lui V. Alecsandri „Barbu
Lăutarul", E. Lungu :îşi publică şi ea nuvela „Barbu Cobzarul" 6\ care
prezintă viaţa .romanţată a vestitului lăutar moldovean. Scriitoarea bănă
ţeană îi crează o nouă biografie. Barbu este fiu de ţăran săirac, se bucură
de sprijinul tînărului boier Barbu de la moşia Inzu, dar după moartea
acestuia va cunoaşte năpăstuirea boierului bătrîn, ceea ce-l va determina
să fugă în codru devenind haiduc, ,,ca Jianu şi Tunsu" şi „era groaza
boierului .şi binecuvîntaJ"ea lipsitoriloa:-" 70 • In pagini sugestive este prezentată vraja muzi'Cii desprinse din cobza lui Ba,rbu Cobzarul care „Pe bătrîn
îl făcea iar tînăr, şi pe tînăr îl lăsa să ghicească, că mari şi nenumărate
sin t tainele vieţii " 71 •
In afară de producţii literare E. Lungu a publicat în „Familia" diverse materiale în care îşi prezintă impresiile şi părerile sale.
Cu prilejul morţii lui Paul Vasici, scriitoarea publică o emoţionată
relatare despre marcanta personalitate ştiinţifică şi culturală a celui care
„A fost luceafăr pe orizontul naţiunii noastre, a fost fala mai multor
generaţi uni " 72 •
1

1

1

05

1

Ibidem, 1875, nr. 1, p. 56; nr. 2, p. 18-19; nr. 3, p. ~6-30; nr. 4, p. 39-43;

nr. 5, p. 51-55.
00

Ibidem, nr. 1, p. 5-6.

Ibidem, 1880, nr. 1, p. 4 (în relatarea intitulată „In ajunul anului nou").
Ibidem, 18811, nr. 44, p. 278-279.
eo Ibidem, 1078, nr. 91, p. 573-5,74; nr. 92, p. 581-582; nr. 93, p. 5119-590;
nr. 94 p. 599-601; nr. 95, p. 605-606; nr. 90, p. 613-614; nr. 97; p. 621-622.
70 Ibidem, nr. 96, p. 612.
71
Ibidem, nr. 97, p. 621.
72 Ibidem, 1881, nr. 47, p. 304.
87
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O excursie la I3ăHe Herculane, îi prilejuieşte Emiliei Lungu publicarea impresiilor sale sub titlul „Mehadia"' 3 • Ceea ce o incintă mai mult
este natura şi cimpoiul ţăranului român care cîntă „de dor, inimă şi frunză verde"i4.
Despre bucuriile naturii şi binefacerile mişcării în aer liber, E. Lungu
ne vorbeşte şi în „O excursie de iarnă" 75 „Patinatul în Timişoara" 76 ,
,,Pe ghiaţa din Timişoara"n.
Viaţa culturală a românilor din Timişoara a preocupat-o foarte mult
pe E. Lungu. în articolul „Teatru român în Timişoara" ea face o amplă
relatare despre reprezentaţiile trupei de teatru I. D. Ionescu la care participă cu însufleţire „Un public neaoş român, din loc şi provincie, inteligenţă şi popor, industriaşi şi ţărani, un public mare aşa cum nu se adunase de mult, asculta cu dor la aceea ce n-a avut de vreo cîţiva ani, adică
a vedea şi a auzi pe scenă: limba, moravurile, virtuţile şi scăderile sale" 78 •
Despre balurile organizate de intelectualitatea română din Timişoara
E. Lungu sorie în r--epetate rînduri. Ea îndeamnă tineretul român să cultive dansurile naţionale „Căci dacă nu vom cultiva noi jocul şi muzica naţională şi nu o vom .arăta noi în forma şi proprietatea sa originală va
rămîne obscură străinilor, ·şi mai timpuriu sau mai tîirziu le vom pierde
şi noi prin uitare şi nepăsare" 79 • 1n societatea aleasă caire se intrunea h
aceste baluri „răsuna ca o armonie vorba neaosă a românului 80 • Cind
din programul balului lipseşte jocul „Romana", E. Lungu adresează o
aspră critică la adresa or,ganizatorilor: ,,E urît păcatul generaţiunii tinere,
în a că~ei resort cade îngrijirea jocului - că dau aşa puţină valoare „Romanei" care în felul ei nu are rivală" 81 •
1n alte articole publicate în „Familia", E. Lungu insistă pentru simplitate în ţinuta femeii 82 , pentru întemeierea căsătoriei bazate pe iubire,
dar şi pe stimă şi prietenie 83 , iar în articolul „Catastrofa de la Seghedin" 3 •l
pledează pentru ajutorarea populaţiei afectată de inundaţiile care au avut
loc în Ungaria.
O interesantă meditaţie asupra noţiunii de fericire o prezintă E. Lungu
în articolul „Ce e fericirea?". Aici ea arată că fericirea nu o aduce nici
aurul, nici renumele, nici plăcerile, ci „fericirea o poartă fiecare în sufletul său. Prin un trai moral, viaţă activă, credincios chemării şi drep3
'
Ibidem,
p. 501-502.
74
Ibidem,
75
Ibidem,
76
Ibidem,
77
Ibidem,
78
Ibidem,
70
Ibidem,
80
Ibidem,
81
Ibidem,
82 Ibidem,
83 Ibidem,
u Ibidem,

1078, nr. 72, p. 461; nr. 75, p. 477; nr. 77, p. 489-490; nr. 79,
nr. 77, p. 490.
1879, nr. 6, p. 44-46.
1880, nr. 6, p. 36-37.
1881, nr. 8, p. 48-49.
nr. 59, p. 384-386.
1879, nr. 12, p. 82.
1880, nr. 18, p. 108-109.
1882, nr. 7, p. 81-82.
nr. 3, p. 311-32 (în schiţa „O icoană de carnaval").
1880, nr. 57, p. 363-364 (în „Monachia sau căsătoria?").
1879, nr. 2'1, p. 140-142.
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tăţii, ţinînd cumpănă
conştiinţei va revfusa

între minte şi inimă, noroc (şi) nenoroc, liniştea
peste ei căldura adevăratei fericiri; ce nu se îndoaie de vînt, nici se poticneşte înaintea altora. Astă fericire durează
pururea, din copil pînă la bătrîneţe albe ... fiind fericirea cea mai temeinică şi mai curată! ... " 85 •
In viaţă ferickea nu poate fi o deviză, pentru că viaţa îţi oferă surprizele ei: ,,A trăi nu este a fi fericit, a trăi este a lupta şi a se frînge
pentru un scop, care nici odată nu se mai ajunge ... A trăi, înseamnă a
crede, a spera, a visa şi a iubi; a plînge, a fi înşelat şi a suferi groaznic.
Şi iarăşi a se ridica, a iubi din nou şi a se înşela din nou şi tot aşa
pînă la moarte ... " 86 • Pentru a evita decepţiile în viaţă, E. Lungu ne îndeamnă să „Te deprinzi a-ţi mărgini idealităţile şi vei fi scutit de multe
desamăgiri. Tot dorind ce nu avem, dispreţuim ce am cîştigat cu multe
chinuri" 87 •
Pe lingă revista „Familia" scriitoarea mai colaborează şi la alte pubHcaţii din Transilvania88 •
O interesantă schiţă publică E. Lungu în revista „Amicul Familiei"
intitulată „Portrete". Aici ea reuşeşte să impresioneze pe cititor în special
prin prezentarea durerii tăcute a fetiţei care cîştigă cu greu un ban împărţind ziare, pătrunsă de frig şi foame. Din această brumă de bani agonisiţi cu trudă, ea socoteşte mereu ce poate cumpăra penbru bunici, deşi
zilnic se opreşte în faţa unei vitrine şi priveşte o păpuşă. Cînd mama ei
o întreabă dacă nu doreşte şi pentru ea un cadou, fetiţa răspunde că singura ei dorinţă este „să fiu mare, învăţată; - să lucru eu pentru tine ... " 8 '.l.
în anul 1887 Emilia Lungu se căsătoreşte cu ofiţerul croat Isac Puhallo
şi pleacă cu soţul său la Sarajevo, în Bosnia, unde acesta îşi avea garnizoana. Aici continuă să siarie la revista „Die Post" din Sarajevo, în special impresiile sale despre oamenii şi locurile pitoreşti din Bosnia, apoi
Herţegovina, deoarece soţul ei a fost transferat ulterior la Mostar. Despre
perioada aceasta, se păstrează la Arhivele Statului Timişoara o bogată
colecţie de scrisori, vederi, fotografii şi alte materiale documentare.
Cu prHejul aniversării a 25 de ani de apariţie a revistei „Familia",
în 1890, E. Lungu-Puhallo işi trimite şi ea salutul accentuînd asupra a
ceea ce considera ea că este această celulă a societăţii care se numeşte
familie, în care trebuie să domneas1că iubirea, căci „Iubirea familiară
e temeiul vieţii întregi - pe ea se zideşte onoa~ea, virtutea şi progresul
unei naţiuni" 90 •
85

Ibidem, 1882, nr. 16, p. 194.
Ibidem, 1881, nr. 36, p. 229 (în „Gîndiri")
Ibidem, nr. 40, p. 254.
88 Tipuri, în Noua Bibliotecă Română, 1882, tom. I, nr. 22, p. 508-509; Dumineca, în Ibidem, nr. 2,3, p. 534-535; Prorocirea, (via·ţa romanţată a losefinei, soţia
lui Napoleon), în Ibidem, 1883, tom. II, nr. 3, p. 58-60; El şi Ea, în Ibidem, nr. 9,
p. 164-173·; Elisa Regep·, în Biserica şi Şcoala, 1879, nr. 48, p. 393; Femeia română,
în Ibidem, nr. 44, p. 358~361; Icoane, în Amicul Familiei, 1884, nr. 7, p. 98-100.
89 Amicul Familiei, 1884, nr. 2, p. 29-3,1.
9 Familia, 1890, nr. 23, p. 279.
86
87

°
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In anul 1891 se reîntoarce la părinţii e1 m Timişoara deoarece aş
teptă să devină marnă. La numai 10 zile după naşterea fiului ei Eugeniu,
primeşte trista veste a morţii neaşteptate a soţului ei. Dar lovitura cea
mai groaznică i-o pregăteşte destinul ei tragic peste o lună ~i clteva zile
cînd ii moare unicul fiu. Urmează o perioadă de depresiune sufletească
~i tristeţe fără margini în care condeiul ei nu mai dă nimic pentru nici
o publicaţie.
Din anul 1896, ne reintîlnim din nou cu producţiile sale literare,
semnate cu numele E. Lungu-Puhallo91 •
Din amintirile sale de la Sarajevo, Emilia Lungu-Puhallo publică un
întreg seric1l sub titlul „Amintid" 92 • Ea redă sugestiv pitorescul oraşului
şi a împrejurimilor pe care le admira din vîrful muntelui ce străjuia oraşul: ,,Sveltele minarete ale mulţimii de djamii, biserici cu cruci - arbori
uriaşi; parcul cu tufiş şi morminte cu stî1pi turbăniţi. Palate lingă
hanuri surpate şi case turceşti cu cuiburi lipite pînă sus pe flancul munţilor. Orientalism şi modernitate, progres cultural şi patriairhalice strade
cu zeci de trepte C'llprinse de muşchi. Şi printre acestea fluctuanda omenime! tipuri originale în port, în limbă şi credinţă! apoi ovalul întreg
poleit de soare sudice străjuit de munţi înalţi. .. " 93 •
Un interesant tablou al vieţii din Sarajevo ni-l prezintă scriitoarea în
lucrarea intitulată „Pomenind morţii", aceasta fiind ultima ei contribuţie
la revista „Familia". Aici redă pulsaţia străzii la ora prînzului: ,,Din
bastiunea citadelei, tJunul vesti: amiazul! Şi ca un sunet după alt sunet,
porni lugubra melodie a clopotelor de la biserici, din cînd în cind auzindu-se şi glasul muezililor de pe minarete recitind o strofă a coranului.
Ca dintr-un porumbar, ieşiră droaiele de prin şcoale, cantore şi diferitele
dicasterii. Tineri, bătrîni, studenţi şi oficianţi civili şi militari" 94 • Din
şir\ll mulţimii atenţia ei se opreşte asupra unui ofiţer care îşi salută soţia
aflată la fereastra unei case cu etaj. Salutul, acel „selam", are o tîlcuire
plină de liirism: ,,Arătînd cu mina spre pămînt înseamnă: eu sărut pulberea de sub piciorul tău; aducind palma spre pept, apoi degetele către
buze e: ce inima doreşte, o spune gura - şi giura te salută! Numai Orientul cu vraja florilor şi al visurilor, a putut născoci acest salut, fără pereche"9;;. E. Lungu-Puhallo, în ,amintirile ei, nu omite de a pomeni şi
despre acele momente dnd, deşi era rprintre străini, găsea prilejuri de a se
manifesta ca ,româncă, preţuindu-şi neamul şi cultura sa. Acest fapt era
apreciat de cei din jur.
91 Toamna, în Dreptatea (Timişoara), 1896, nr. 252, p. 1-2; lntîia neauă, în
lbidem, nr. 279, p. 1-2 şi Foaia de Duminecă (Timişoara), 1896, nr. 52, p. 2-3; Ea
şi El, în Revista Ilustrată, 1898, nr. 5-6, p. 100-101; Cuiu cu cui se scoate, în
Poporul, (Budapesta), 1899, nr. 6, p. 92-94.
82
Dreptatea, 1896, nr. 40, 4il, 412, 43.
83 Ibidem, nr. 40.
84
Familia, 1904, nr. 28, p. 327.
85 Ibidem.
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In anii 1905-1906, E. Lungu-PU1hallo

desfăşoară o bogată activitate
în coloanele gazetei timişorene „Dreptatea Poporului". Aproape
în fiecare număr al ziarului găsim articole publicate de E. Lungu-Puhallo,
cu pseudonime sau nesemnate. Pseudonimele ei obişnuite erau Bănăţea
nul, Bănăţeanul tată, Bănăţeanul călător, Bănăţeanul fiu. În „Dreptatea
Poporului" ea publică articole politice, povestiri şi nuvele 96 • Soarta românilor din provinciile asuprite de Austro-Ungaria o îngrijorează pe
E. Lungu-PuhaHo. Ea publică o serie de artkole în care vorbeşte despre
originea ~omânilor, răspîndirea lor în mai multe provincii, despre datinile
lor şi despre graiul lor „cu sunete dulci, şi tropi de cuvinte, pline de
fannec versuitor" 97 •
Descrierile de natură din povestirile publicate în „Dreptatea Popo,rului '; au în ele ceva straniu şi deosebit de trist: ,,Nori g,rei şi suri scuturau
vîrteji de fulgi albi, iar vîntul cu suflări gheţoase mărea pustiul întunericului, ce scoborîse, atît de repede şi timpuriu. Pe cimpia întinsă zăcea
zăpada, ca joljul mormîntului" 98 •
In anul 1905 ii apare la Timişoara broşura „Doina" în care ridică un
imn de slavă doinei populare care atunci cînd se aude orice freamăt amuţeşte, căd ea este „doina Românului prigonit de duşmani, păgîni şi surpători ai dreptăţii ... Intonarea adînc pătrunzătoare a redeşteptat chinuri
şi dureri vechi clocotirea sîngelui străbun, pentru ca limba şi legea
să fie urmaşilor moştenire vecinică ... " 99 •
La 16 decembrie 1932 se stinge din viaţă, la Timişoara. E. Lungu-Puhallo se fosorie printre publiciştii de talent din Banat din ultimul sfert
al veacului al XIX-lea şi de la începutul secolului XX. Ea se remarcă
printr-o bogată activitate literară desfăşurată în coloanele unor reviste de
prestigiu din Transilvania, dintre care „Familia" deţinea un rol de frunte.
Romanul „Elmira". precum şi nuvelele, schiţele şi alte producţii literare
ale ei, au fost primite cu interes de publicul cititor. în lucrările sale literare, Emilia Lungu-Puhallo a prezentat aspecte reale inspirate îndeosebi din viaţa intelectualităţii române bănăţene. E. Lungu-Puhallo scrie
într-o limbă literară accesibilă, dar ortografia veche şi fonetismele latinizante, îi îngreunează cursivitatea 100 •

ziaristică

96
Noi Românii! ... , în Dreptatea poporului, 1905, nr. 26; Graiul bătrînesc .. .,
în Ibidem, nr. 27; Bănăţenii, în Ibidem, nr. 24, Tot noi, Bănăţenii ... , în Ibidem,
nr. 29; Caisînele, în Ibidem; Bănăţenilor noştri ... , în Ibidem, nr. 40; Alegerea deputaţilor pentru Congresul naţional-bisericesc, în Ibidem, nr. 43, Scrutinul . .. , în
Ibidem, nr. 45; Se scumpesc banii! ... , în Ibidem, nr. 46-4,7; Călindarul în Ibidem;
Sfîntul Nicolae, în Ibidem, nr. 48-4Q; Ajunul Crăciunului, în Ibidem, nr. 52; Apucături mirşave, în Ibidem, 1906, nr. 2; Sfat bun la timp potrivit, în Ibidem, nr. 8.
97 Ibidem, 1905, nr. 27.
88 Ibidem, nr. 48-49.
09
E. Lu n g u - P u h a 11 o, Doina, Timişoara, 1905, 11 p.
100
In transcrierea citatelor cuprinse în lucrare am înlăturat unele fonetisme
greoaie.
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Referindu-se la opera Emiliei Lungu-Puhallo, N. Iorga sublinia că
aceasta „arată o inspi•raţie realistă. Cu toate greutăţile de stil, ea a dovedit fără îndoială talent!" 101 •
E. Lungu-Puhallo a militat pentru educarea femeilor şi participarea
lor la viaţa socială. Prin străduinţele ei a luat fiinţă prima şcoală de fete
din Banat.

EMILIA LUNGU-PUHALLO - COLLABORATRICE DE BANAT
A LA REVUE „FAMILIA" (LA FAMILLE)
(Resume)

L'ouvrage present la vie et l'activite d'Emilia Lungu-Puhallo (1863~1932), ecrivaine roumaine de Banat. Elle a ecrit des poesies, des nouvelles, des essais ct le
roman „Elmira", publie en 1882.
E. Lungu-Puhallo a publie la plupart de ses oeuvres litteraires dans la revue
,,Familia" d'Oradea.
Par son oeuvre, l'ocrivaine lutte pour le progres, pour le developpement de
l'enseignement en langue roumaine et pour l'emancipation culturelle des femmes.
Elle a ete la premiere in.stitutrice roumaine en Banat ă la premiere ecole de filles
d'ici. Entre 1905-1906, elle a deploye une large activite de journaliste dans la
feuille „Dreptatea poporului" (La Droit du Peuple) de Timişoara.

101 N.
I org a, lncă un nume literar: Emilia Lungu-Puhallo, in Cuget clar,
1940, an. IV, nr. 127, p. 418.
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