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O CONTRlllUTIE CU PRIVIHE LA DATAREA VALURILOR DE
p;\MÎNT DIN VESTUL ŢĂRII NOASTRE
de EGON DURNER şi VASILE BORONEANT

În arheologia romii11f'aBcă privind milr-ninl I al erei noiutr~.
o prohlc;;1Ct i111porl,1nlii, !'l'-~i aşteaptă încă rezolvarea, o constituie
cercctan·a 1:1a;·:io!· valuri de pămînt cc st:-ăbat pc o distant!: <le
cca. 200 km terito,•;:d de vest al ţării noastre.
N-a:1 lipsit în trec:1t încercări din partea unor spcciali,;;ti
ror:uîni. şi străini de a emite ipoteze privind epoca în care ai, fo3t
făcute şi rostul pc care l-ar fi avnt aceste construcţii impunătoare
ele pămînt (I), care străbat teritoriul Crişanei şi al Ban.!tului în
două sau chiar în trei linii aproape paralele.
La noi interesul pentru cercetarea acestor valuri nu este de
clatii recentă, iniţiativa în a~eastă directie pornind <le mai bine <le
donă decenii <lin partea cunoscutului arheolog acad. Constantin
Daicoviciu (2).
Într-un studiu mai recent apărut (3), K. Horedt reia problema valurilor din Banat şi Crişana pe mai-ginea unor <late oferite <le o lucrare de ansamblu referitoare la valurile <le pămînt
l. C. Daicoviciu, Bănatul şi lazygii, în „Apulum", I, 1939-1942,
p. 107, unde sînt enumerate şi părerile diferiţilor cercetători. Idem,
Sicb€nbtirgcn im Allertum, Bucureşti, 1943, p. 99, nota 2.
2. C. Daicoviciu, în AISC, 1941-1943, p. 310.
3. K. Horedt, Cu privire la problema valurilor de pămînt din Banat şi Crişana, în „SCI\i;', nr. 4/1965, p. 725-730.
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dia cÎmpia Ti■ ei ( 4). In ace ■ t 1tudiu

1e emite părerea, cu totul

aouă faţă de cele cunoscute În trecut

(5), că valurile de pămÎnt

din vestul ţării noastre par să facă parte dintr-un ■ istem de apă
rare mai mare, în care ar intra eventual şi alte construcţii de
acest gen de pe cuprinsul ţării noastre. Date cartografice mai
vechi sau mai noi ar ajuta să dovedească că valurile din Banat şi
Cri,ana se prelungesc 11pre sud pe teritoriul iugoslav iar 1pre vest
,i nord trec prin teritoriul Ungariei. ln ansamblul lor valurile de
pămÎnt formează un arc ce începe din cotul Dunării mijlocii (la
nord de Budapesta) şi se sfîrşeşte în Iugoslavia, tot la Dunăre,
aproape de Întretăierea fluviului cu ramificaţiile Carpaţilor
(fig. 1).
Din diferite observaţii ~i cercetări de suprafaţă s-a putut
constata că, în general, valurile trec de-a lungul liniei interioare a
Carpaţilor, separînd şesul de regiunea colinelor. Ele au aproape
întotdeauna în partea de vest valul mai înalt, iar şanţul mai larg
,i mai adînc decît cele dinspre răsărit. Aceste constatări due la
concluzia că valurile au apărat cîmpia Tisei, fiind ridicate Împotriva unor atacuri dinspre est.

4. V. Balas in Acta Arch. XV, 1963. p. 309-336. Idem ln Regeszeti Ftizetek, Ser. II. nr. 9, 1961.
5. Valurile din vestul ţării. mai cu seamă cele din Banat, au intrat in aten\ia sau au formait obiectul următoarelor lucrări de sinteză.
sau studii speciale : Ludovicus Marsigli, Danubius Pannonico Mysicus . . . Tom sec., Hagae Amstelodami, 1726 (primă cartografiere a
lor); Franz Griselini. Geschichte des Temeswarer Banats, Wien, 1780
(Traducere în limba română : Istoria Banatului timişan, de Nicolae
r.~o:ocan, Bucureştii, 1926); Flo:r::5 Homer, Les fossees du diable, în .,Corn.
pte Rendu" II, Budapest, 1878, p. 39- 77, şi harta nr. 11: C. Schuchhardt,
Wiille und Chausseen im siidlichen und westlichen Dazien, în AEM,
II, Wien, 1885; H. Kematmtiller, Die Romerstrassen im Banat •..
în „Deut'5che Rundschau fur Geogr. und Statistik", 1892, p. 219:::20; A. D. Xeawpol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, vol. I, Laşi,
1896: Gr. Toci:lescu, Fouilles et recherches archeologiques en Roumanie, Bukal'est, 1900; E. Ni5Cher-Fa1kenihof, Historisch-kartographische Darstellungen der „Romerschanzen" im Banat, în „Mitt. Geogr.
Ges" Wien, 1934, p. 181-189 (Idem, în „Dolg. Szeged", 1934, p. 172182); Constantin C. Giurt5cu, Istoria Românilor, vol. I, 1935, p. 120;
V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane, 8u.OJreşti, 193'i', p.
158-160. La lua-ări!e d,e mai sus se ada,ueă şi oele aminJtite în rest.ul

netelor de

faţă.
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In studiul său, K. Horedt admite şi posibilitatea ca unele
linii ale valurilor să aparţină unor perioade diferite. Totuşi, socoate ca mult mai probabilă apartenenţa lor unui sistem defensiv
unitar. Susţine, folosind considerente de ordin isteric şi arhcolo&ic, că perioada de ridicare a acestor construcţii impunătoare de

Fig. 1. Valurile de pămînt din cîmpia Tisei. După K. Horcdt,
SCIV, Nr. 4.'1965.
pămînt ar putea fi restrînsă între secolele IV-VIII c. n. şi expune apoi pe scurt argumentele care ar pleda pro sau contra
posibilităţii atribuirii acestor valuri de pămînt sarmaţilor, impe-

https://biblioteca-digitala.ro

10

4

riului roman tîrziu , hunilor, gep r:i: ilor sau avarilor (6) .
Grentăţile în datarea exa c t ă, indep endent de considerentul că
ele au apar tinut sau nu unui sist em d efen siv m ai marc, sc datoresc
în primul rîn d lip sei de s ăpături care ar avea m cnirca nu numai să
co n talc in mai multe locuri s trn c tu ra valurilor, ci să elarificc pe
tem eiuri stratigrafice care sînt l e gă t urile dintre valuri, pe diferitele lor porţiuni, ş i ev e ntuale-l e urme de cu ltură materială arheologi că , constatate în în s u ş i corpul valului .

I

I

/
/

/

/

Fig. 2. Plan de s ituaţi e al să p ă t urii d e la Co.,,ăsînţ. cu t ra seu l
valului ce r ce ta t.
Cu ocazia un e i c e r cetă ri de t e ren, în pri măvar a anu lui
1966, s-au d escoperit în extremit a tea d e sud a hotarului comunei
Covăsînţ ( jud eţul Arad), p e locul nu m it „Pmta lui Desan u„
(fig. 2) , mai multe fragm ente ce ra mice gri lucrat•~ la roată (7) î n
im ediata apropiere de hotarul satului Cuvin.
6. K. Horedt, op. cit., p. 726- 730.
7. Locul a fost sezisat ca punct de interes arheologic,
anul 1952, de către V. Boronea n ţ, pe baza fragmentelor
Qbservate la suprafaţă.
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Este cunoscut eă teritoriul Banatului e s trăbătut în dir ec,ţia
eud-nord de trei linii de va luri distin c te. Porţiun e a d e te r en de la
CovăMînţ, p e care s-au găs it fragm entele ceramice, e s ituat ă p e
traseul liniei mijlo cii, ce vine din Banat ş i trece la nord de Mureş
prin hotarele comune lor Sîmb ă t e ni, Ghioroc, Cuvin ş i C o văs înţ , d e
unde se îndreaptă apoi p e lîngă l ocalităţil e Ş iria , Z ă rand , Sintea
Mare ş i Adea (8).
Lîng ă Sîmb ă t e ni se ve d e ş i azi o porţiun e n e arat ă de cca.
1.500 m a val-urilor, acestea formînd hotarul între comunele Sîmbăt e ni ş i Ghioroc (9). El e sînt tă iate de drumul ş i ca le a ferată
electrică ce unesc aceste dou ă lo ca lităţi. A ici se pot dis ti nge clar
3 valuri (fig. 3), dintre care cel dinspre vest este mult mai lat
d ecît celelalte două , iar î ntre valuri se văd 2 şanţuri.

Fig. 3. A spect al porţiunii de val între Sîmb ăteni ş i Ghioroc.
La iniţiativa Muzeului judeţe an din Arad s- a executat, în
septembrie 1966, o să p ă tură p e lo cul unde au fo st găsite cioburile

la

suprafaţă.

8. S. Marki, Aradvarmegye tortenete, I. Arad , 1893, p. 31-32 .
Vezi şi V. Bal,âs, Acta Arch. XV, 1963, p. 316.
9. S. Marki , op. cit., p. 32. Două fotografii ale valului de la SîmbMeni sînt repreduse la paginri.le 32 şi 33.
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ln hotarele l oca lităţi l or Covăsînţ şi Cuvin, pe locul amintit
la „ Pu sta lui D esa n u" şi împrej u rimi, valurile de pămî nt se mai
puteau ved ea cu v reo şase ani în urmă, cînd teren ul e r a folo sit
p entru p ăşu nat .
Lu cră ri l e s-au efect uat sub conduce rea In stitut ul ui de istori c ş i a rh eol ogie din Cluj, reprezentat prin prof. un iv. Kurt
Horedt. La ele au p articipat şi autorii acestui artico l. S-a urmă rit
clarifi carea u rmătoarelor problem e : a) dimen siunile şi st r uctura
valului , b) l egăturile dintre fragmentele ceramice găs ite la suprafaţă ş i val, c) da ta construirii valului.
P e nt ru a putea urmări dimensiunile întregului ansamblu .de
întă ritură a va lului s-a tra sat o secţ iun e orientată E- V, perpendi c ul a ră pe trase u l Sal valului (fig. 4). Secţiunea a at ins l ungimea d e 52 m cons t atîndu-se existenţa a 5 şanţuri, care au
l ă rgi m i ce variază între 5,00 şi 6,20 m cu adîncimi între 1,70 ş i

F ig. 4. Covăsînt. Aspect al secţi unii privită dinspre ves t.
2,80 m. Di s ta nţel e de l a un şanţ la altul sînt: 1-11 5,20 m ;
II- III 4,00 m; III- I V 2,60 m iar IV-V 12,60 m (fig. 5) . P e
aces te inte r vale t rebuie să fi fo st valurile de p ămîn t care acum
nu se mai ob servă .
Şanţurile, cu excepţia celui din extr emitatea d e est (2,00 m ),
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devin tot mai adînci înspre vest (1,70 - 1,70 - 2,60 - 2,80 m).
Trei şanţuri, anume cele ele la mijloc, an formă de vană, pe cînd
cele exterioare se termină într-un unghi ascuţit. Pe fundul şanţu
lui exterior s-a găsit urma unei gropi de par ce ne-ar îndreptăţi
ilă presupunem prezenta unui rîncl ele pari pe talpa acestui şanţ.
Comparîncl profilul săpăturii de la Covăsînţ, cu fotografiile
executate şi profilul rezultat clin măsurătoarele de suprafaţă ( tot
în septembrie 1966) a valurilor de la Sîmbăteni, comtatăm în
ambele locuri existenţa unui val mai lat decît celdalte, anume cel
dinspre ve!t. E1te neîndoielnic pentru noi faptul că porţiunea
întăriturii de la Covăsînţ face parte dintr-o linie de apărare ce se
prelungeşte peste Mureş venind din Banat. lu sprijinul acestei
păreri vin hărţile (10) eît şi profilelc unor măsurători de suprafaţă făcute îneă la începutul secolului nostru de G. Teglas în hotarul comunt>lor Alioş şi Pişchia (11), profih~ ce prezintă, de asemenea, mai multe şanţuri şi valuri, al căror număr exact va putea
fi stabilit abia prin săpături. O altă dovadă concludentă în susţine
rea acestei păreri o oferă prezenţa urmelor ele valuri pe aceeaşi
direcţie, pe locul numit „La drumul morii", lîngă şoseaua ce duce
ele la Zăbrani la Aluniş ( distanţă de numai 3 km, sud de Mure~)
şi detaliile de teren de pe locul numit „La Jocvis'', în partea de
peste Mureş a hotarului comunei Sîmbăteni.
Cu ocazia lucrărilor noastre de secţionare au fost găsite
materiale ceramice de importantă deosebită pentru datarea valurilor de pămînt. Aceste matniale sînt: a) un complex ceramic
găsit între şanţurile IV-V, h) fragmentele de vase scoase din
umplutura şanţurilor I, II, III şi IV.
Complexul ceramic i-a descoperit la o aelîncime ele 0,35-

0,50 m de la suprafaţă. Fragmentele ceramice clin aceat complex
erau îngrămădite pe o suprafaţă de circa 1 m. p. şi aparţin unui
număr de cel puţin 10 vase diferite (fig. 6). La reconstituire nu

10. Harta întocmită de Fl. Homer în 1877, reprodusă de V. Bal.-,
Regeszeti Ftizetek, Ser. II, nr. 9. 1961 (val. II). S. Marki, op. cit., p.
31-32. V. Balas, Acta Arch. XV, 1963,hărţile fig. 3 şi 4 de la p. 517.
11. Profile reproduse după cele publicate de G. Teglas în volumul
Ertekezesek a tortenettudomany korebol, Budapesta, XX, 2, 1904 tn broşura lui Al. Borz;a, Banatul în timpul romanilor, Timiş,nra,
1943, p. 99, fig. 30 şi 31, precUfl', ş1 m lucrarea lui V. Balas din
Receszeti Fiizetek, Ser. II, nr. 9, 1961, p. 76, fig. 7 şi 8.
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i-a putut întregi compl e t niciunul. Mai mult ca probabil acest
compl ex ceramic aparţinea un e i lo cuinţe d e s upr afaţă .
Ceramica co mpl ex ului se poate împ ă rţi în dou ă categori i :
una lucrat ă la roată iar alta cu mîna. Din prima categorie fac
parte : o ca n ă cu toart ă, 2 s trăchini , o oală şi o o Icu t ă ( fig. 7 /1-5) ,
toat e de culoare gri, bin e arse. lu categoria ce rami cii lu c rate c11
mîna, din paită gro olan ă , impură , se încadrează o oală mare, or-

Fig. 6.

Covăsî nţ .

Comp lex ul ce rami c în situ.

nam e ntat ă cu butoni rotunzi, brîu în r elief ş i buza cu adîncituri

(fig. 7/11) . Aceste ornamente se r e p e tă ş i p e alte fragm ente
(fig. 7/8, 10) . 1n complexul ceramic s-a gă s it ş i un prî sn el de
fus din lut ars (fig. 7/9).
Pe baza va selor lucrate cu mîna complexul ceramic poate fi
atribuit dacilor, încadrîndu-se dup ă toate probabilităţile în secolul I al erei noa stre. Dacă între ş anţul IV ~i şanţul V a fost
1111 va l, atun ci compl ex ul cera mi c indi că 1111 terminus post quem
de ridicare a aces tuia .
Alte mate riale ceramice sînt fragmentel e sco ase din pămîn
tul d e umplutură a ş anţurilor I- IV. P e ling ă material ele gri ,
lu cr a te la roată, ş i al tele neg re, făc ute cu mîna, se găs es c .iici,
!pre d eosebire de complexul ce ramic, şi fragmente de vase lu-
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unele n eg re cu lustru, altel e roşii-cărămizii vădind
iufl uentă romană . Toa te aces te cioburi au fo st găsite la cele mai
va ria te adîncirni ale ş anţuri lo r, un eori ch iar ş i pe talpa acestora
erate la

roată,

1 ·1g. 7. Covăsînţ. P1c~e ca :-a n cr is tice din complexul ce ramic.

(fig. 5). După factură ele sînt mai tîrzii decît co mplexul ceramic şi ar p11tra fi datat e în secol ele III- IV ale er ei noastre.
In diferent de felul în care ciob uril e au ajun s în umplutura valuri lor, ele ar putea indica un terminus ante qu.em al săpă rii
şanţurilor şi ridicării valurilor.
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Pe baza celor constatate cu ocazia săpăturii de la Covăsînţ,
nn putem deocamdată afirma cn certitudine că cele cinci şanţuri
ar alcătui o lucrare unitară. Cele trei şanţuri din interior par să
aparţină structural unui anumit sistem, pe cînd
celelalte două
şanţuri clin extremităţi, mai îndepărtate şi realizate în altă tehnică, ar putea să aparţină unei alte epoci sau să fi avut o funcţie
şi întindere cu caracter restrîns local,
poate legat de aşezarea
dovedită prin complexul ceramic. Rezervele noastre sînt explicabile clacă ţinem seamă că, pe locul săpăturii de la Covăsînţ, valurile, elemente importante în fixarea concluziilor, nu sînt observabile la suprafaţă, iar pe porţiunea de la Sîmbăteni se văd
doar trei valuri.
Pentru a elucida problemele ridicate de reznltatele cercetă
rilor de la Covăsînţ, socotim necesar o extindere în acest loc
■ săpăturilor spre vest, acţiune care în toamna anului 1966 nu
5-a mai putut realiza din lipsă de timp, dar mai ales de fonduri.
De asemenea ar trebui executate sondaje în interiorul aşezării şi
în alte puncte ale aceluiaşi traseu unde valurile nu întîlne1e
aşezări.

ln concluzie, credem că numai cercetări multiple şi complexe
vor putea dovedi dacă, la o anumită dată, ansamblul de valuri
din Banat şi Crişana a făcut parte într-adevăr dintr-un sistem
unitar de apărare. Prezentarea ele fată are doar caracterul unei
prime informaţii, ele aceea, în stadiul în care ne aflăm, nu socotim posibilă şi nici oportună expunerea aici ele argumentaţii
cn caracter istoric pentru una sau alta din ipotezele privind datarea sigură şi populaţiile sau puterea statală care a putut ridica
acest ansamblu de valuri din vestul ţării noastre.
Considerăm, în încheiere, de datoria noastră
să
atragem
atenţia tuturor forurilor competente asupra faptului că valurile
de pămînt clin Banat şi Crişana sînt pe cale de dispariţie datorită lucrărilor agricole în continuă extensiune. Cazul de la Cuvin
şi Covăsînţ este relevator în acest sens, iar peste cîţiva ani, probabil, vor dispare şi valurile de la Sîmbăteni. Măsuri urgente de
protecţie prin lege sînt indispensabile pentru
salvarea acestor
monumente de o deosebită valoare documentară privind iitoria
ţării noastre.
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EIN BEITRAG ZUR DATIERUNG DER ERDWĂLLE IM
WESTEN RUMĂNIENS

Zuswnmenf assung
Das Wcstgcbiet Rnmănicns wir<l von Erdwăllenresten clnrchqnert, clercn Datierung unei Rollc noch nicht geklărt wnr<lcn. Im
Banat kănneu drei verschicclenc Lăngswălle beohachtet wcr<leu,
<lie im allgemeiucn die Siid-Nor<l Richtnng einhalten. Die Trasse
cler mittleren Linie verlăngert sich anch iiber dem Mureşflnss,
wo eine Streckc des Erdwalles zwischen Sîmbătcui uu<l Ghioroc
lill schen ist.
Nănllich dieser Stcllc, auf dersclhen Wallinie fau<l im Herbst
] 966 iu <ler Năhc der Genwin<lc Covăsînţ (Arader Kreis) eine
11rchaeologischc Gralmng statt. Das Profil <les 52 Meter langen
Suchschnittes zeigte 5 Grăbcn, von <lencn dic crsten vier gegen
\Vesten zu immer ticfer wnr<lcn. Zwischen dem 4. mHl 5. Graben
ist cin grosses Interval (12,60 Meter) vorhanden. Hicr wnrde in
gcringer Tief<> ein Gefăsskomplex gefunden, das wahrscheiulich
ciuem OberflăchPnban angehărtc. Dcr handgearheiteten Kcramik
znfolgc gchărt cs 1ler dakischen Bcvolkcrung an mHl kann ins
I. Jahrhundert 11. Ztr. cingeonlnct werden. ln elen Grahenfiillnn~cn wurden vit•le Scherben gdnnden, einige warcn handgearbeiLet, andere scheibengedreht, unter ihnen anch rote Brnchstiicke
provinzialrămischer Prăgung. Die Scherhen in den Grabenfiillungen konnen in <las 3.-4. Jahrhundert u. Ztr. eingestnft werden.
W enn sămmtlichc fonf Graben einem einheitlichen W allsystem
angehăren, so wiirdcn sie fi.ir den Covăsinţer Abschnitt 4 Wălle
aufweisen, wăhrend auf derselhen Trasse, zwischen Sîmhăteni
nnd Ghioroc, an cler Oherflăche nur 3 Wălle sichthar sind. Zur
Klărung cler clurch clie Grahungen hei
Covăsînţ
aufgetretenen
Probleme simi nene Forschungen am Orte der Untersuchung, ■ li
auch an anderen Stellen dersclben Trasse, notwendig.

VERZEICHNISS DER ABBILDUNGEN
Ahh. 1 Abb. 2 -

Die Erdwălle cler Theissehene, nach K. Horedt,
SCIV, 4. 1965.
Allgemciner Lagrplan mit dem Ort cler Ausgrabung bei Covăsînţ und dcr Trusse des untcrsuchten Erdwalles.
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Abh. 3
Abh. 4Ahh. ;)
Ahb. 6 Ahh. 7 --~

Teilausieht de~ Enlwalles zwi~cheu Sîmhăteui 11ml
Ghioroc.
Covăsînţ: Teilamicht clcs S11chgralw1,s vom Westen hcr gescl:en.
CovăsîHt: Siidlicher Profil des Suchgrabens.
Covăsînţ : Dcr Keramikkomplex in situ.
Covăsînt : Charaktnistichc Gdâsse aus dl'm Kc:-amikkomplex.
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DOCUMENTE DIN PERIOADA DUALISMULUI

OGLINDIND

LUPTA PENTRU ELIBERAREA TRANSILVANIEI

de IOAN NICJU

1n 1867 se încheie pactul <lualist. Beneficiarii acestei înţele
legcri politice sînt de o parte stăpînirea habsburgică, burghezia şi
moşierimea din Austt·ia, de altă parte burghezo-moşierimea maghiară. Imperiul habsburgic multinaţional, zguduit de frămîntări
Intern<·, făcea apel, prin diplomaţia lui, la burghezo-moşierimea
maghiară să vină la salvarea imperiului asignrîn<ln-şi prin acest
pact sprijinul atît <le necesar, în mijlocul evenimentelor grave
care sc conturează pe eşichierul politic extern al Austriei în
această vreme (ameninţările din partea Italiei şi a Prusiei, recent
intervenita unire a Moldovei cu Muntenia, din 1859). 1n
schimh, îi oferea acestei burghezo-moşierimi, care nu prea era
grăbitu la asistenţă, exploatarea liberă a maselor populare compuse din diferite naţionalităţi, îndeosebi a românilor care în
Transilv,mia formau majoritatea populaţiei.
B11rgl1ezo-moşierimea maghiară, conştientă de situaţia grea a
stăpîn!rii habsburgice şi profitînd de mina liberă ce i se acordase
în exploatarea naţionalităţilor, a pornit lupta de contrapon<lcrc,
împotr:va, în primul rîn<l. a românilor din Transilvania şi <lin
păr1i!e ungurcnc, adversarii cei mai numeroşi şi deci cei mai de
1c1:!11t. Ea va veni cu măsuri şi cn legi care vor scoate în relief şi
mai mult contradicţiile existente.
Astfel, prin „uni,mca ., T!"u:,~i!vanici, î1~trc 1865 ş1 1868, se
aplil:ă o serie de legi, între care legea naţioualităţilor şi legea în-
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văţămîntului, cu scopul ele a impune cu forţa arbitrarul guvernă
rii despotice, izvorînd din concepţia greşilă că în Ungaria există
o singură naţiune, naţiunea maghiară, concepţie care, mai tîrziu,
va duce pe rîpă conglomeratul austro-ungar.
Aceste măsuri şi legi. îndeosebi .. uniunea"' Transilvaniei. fără
consultare-a poporului, vor precipita evenimentele şi vor ascuţi
lupta politică.
Burghezia română va organiza masele ţărăneşti în jurul programului ei. Se va folosi deocamdată calea protestelor, 111
forme legale. l'n astfel ele protest este şi Pro111111cia111e11t1tl ele la
Blaj, din 15 mai 1868, opera unui grup de intt>lectuali din Blaj,
care protestează împotriva alipirii Transilvanil'i la Ungaria. Prin
protest se confirmă încă odată principiile şi revendicările formulate la 3-15 mai 18-18. Tot acolo se cere: autonomia Transilvaniei, rccunoaŞterea şi apliearea legilor Dietei de la Sibiu din
1863-] 86•1, redeschiderea Dietei Transilvaniei „pe baza unc1
adevărate reprezentări populare" ( l).
Protestul a apărut în presa româ,wască (Gazeta Transilvaniei,
Federaţinnea, Telegrnful Român). G11Hrn11l a dat în judecată pe
autorii şi răspînclitorii aeestui ael. tlar procesul a fost suspendat
la Tribunalul din Tîrg11-l\l11reş. Pentru a sr răspîndi conţinutul
protestului, în mase cît mai largi. s-au tipărit şi foi volante cu

acest cuprins.
O asemenea foaie volantă a fost publicată ele B. Surdu (2).
Amintim că un exemplar similar se află şi în arhiva
Judeţean Arad

Muzeului

(3).

Un cvenimcnt politic ele scamă se produce acum 111 sînul
naţiunii române luptătoare. mai al1·s în pătura condueăloare. Unii
sînt pentru o activitate colahoraţionistă cu autorităţile de stat
(,,activiştii"), iar alţii, majoritatea rnmânilor ardeleni,
pentru

1. C.
p. 266, 268.

Mureşan,

Din istoria Transilvaniei, voi. II, Ed. II-a, 1963,

2. B. Surdu, Anuarul Institutului de Istoric Cluj, VIII, 1965,
p. 206, Anexe.
3. Document original în arhiva l\luzeului Judeţean Arad, înregistrat sub nr. 1308. Textul este identic cu deosebirea c,i în rîndul al
25-lea în loc de : ,,ba, cerbicia şi barbaria acestora creşte din zi în
zi~ apare „ma cerbicia şi barbaria acestora creşte din zi în zi".
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pa s1v1tate activă: r e fuzul colaborării (,,pa s ivi ş tii") (4) .
Se fac în cercăr i ele a convinge pe fo ş tii frunta ş i să ia conducerea pol iti că, ba se s ug erează „convocarea congresu lui naţiof-
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Fig. 1. Fragment clin manu scrisul-manifes t care cerea
co nvo ca r ea Congresului Naţ ional

4. Iat ă cum caracteri zează ist oricul B. Surdu mom entul politic
îrr articolul să u „Co nf e rin ţa n aţi o nal ă de la Miercurea 1869", publicat
în Anuarul Ins titutului de Istorie din Cluj, 1965 , pag. 186: ,,In t a b ă 
ra ro m â n ească din Transilvania domn ea însă oarecare confuzie,
fiind că n ici unul din fruntaşii politici nu îndr ăzn ea să se pun ă,
pe
faţă , în capul miş că ril o r locale şi să canalizeze energiile spre o ţ int ă
clară ş i bine d e finit ă . C o ndu că to rii politici de pîn ă atunci ai n aţi unii
române stătea u în ex p ect ati vă, deoarece nu avea u s igur a nţa că v or
fi urm aţ i de masele poporului. Cei doi mit ro p o li ţi , Andrei Ş a guna şi
Ioan Vancea, erau convin 1i că nu vor putea s tă pîni noul curent din
sinul opiniei publice, ori ei nu voiau ş i nu puteau să du că o p o liti că
co ntr.ară opiniilor guvernului din Pesta, fă ră s ă pericliteze in s titu ţii şi
avantaj e, cîş tig ate cu atîta t rudă, pentru biserici le lor , în perioada
a b so lut istă şi în era co n stitu ţ i o n a li stă aust ria că. Al ţi fru ntaşi polit ici,
cum erau Gheorghe B a ri ţ i u ş i Ioan R aţ iu, nu puteau ni ci ei să ia
iniţiativa , fiind că acţ iunil e lor erau îndeaproape supraveg hea te
de
a ut o rităţi ".
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nai la Blaj". Din aceste frămîntări a răsărit mam1.~crisul-ma11ijest pe care-l p11blicăm, ca o continr,are a campaniei înct"putc
prin foaia volantă ~i care man11,-cris circula tot eI.1:HIPstin, clovadă nota ele a fi m11l!iplicat, ca şi foaia vo!ant.:i. Şi f'xcn1plarnl
acestui manuscris se găseşt•~ tot în arhiva Muzcl!lui Judeţean di:1

Arad (5).
Manifcst11I insistă asupra primc-jdici care amcni11iă cxi~t~!1ţa
„atacată prin clm.lism"'. Se constată conft:zia în care

naţională

se află conclncătorii politici şi se sp,E!c că aceasta fac('

!1:'1:1'Pa1·ă

convocarea unui congres naţional „singura mînt11irc cinel nn mui
sîntem reprezentaţi nicăieri"'. Constată, ele asemf'nca, că evenimentele se dezvoltă ca şi în trecut ,,în defavornl nostru, după
capriciul altora". l11 continuare, se ar.:t:: că n:nnai Î!l congres se
poate protesta vdid. Aici, în coHgrcs, să se ceară rcecmjwnsă
pentr:i sîngele vii;·sat pcnti·a tron de cei 40.000 în 1848 şi pc
c:irc astăzi „perfidia" Austriei l-a „prof:.:na(' (6).
Aceeaşi atmosferă

a lnptclor dintre .. activişti .. ş, .. wrnivi~ti""

o oglindeşte şi poezia : Ad t!eclamandwn care
;ml devenit foarte c11nosc11t în ac:·ic timp11ri :

începe

cu vcr-

,,Trecut-an umbra legii ~i darul 1111 mai v!ne
rn care se amtă ingratitudinea împărat:ilui fată d? români (7).
Dnpă ce se arată sacrificiile aduse în cur~nl v:T,nii <le că,,P
români şi ingratitudinea împăratului, se insistă asupra vrc<lnîcic~

5. Manuscris original în arhiva l\Iuzeului Judeţean Arad. înregistrat sub nr. 1309.
6. A se vedea anexa nr. 1.
7. La adunarea de la l\Iic-rC'l'.rea .. un discurs deosebit de Uiio,;
la adresa împăratului a pronunţat Ioachim l\Iureşianu. El a scos în
evidenţă sacrificiile poporului rom{m în l!l48 şi 1R66. Ca r5splată
spune el mai departe - s-a convocat dieta din Pe~ta. v.ncle rnmfmii
nu-şi pot trimite reprezentanţii pe picior de egalitate
C'll celelalte
naţionalităţi. Nemeşii nu au nevoie .. dedt ele o opincă şi un pidor
desculr', pentru a putea alege şi a fi aleşi. iar rom[milor li se pretinde un cens de 8 fi (oreni)". Cf. B. Surdu. op. cit., p. Hlt-195.
Ideile din acest discurs, care erau şi ideile curente ale vremii,
se cuprind concretizate în cele 13 strofe, de cite 6 versuri. fiecare.
ale poetului anonim, din acea vreme. Versul e de 14 silabe cu ritmul
iambic de largă răsuflare epică. Vezi textul manuscrisului (originalul
e înregistrat în arhiva Muzeului Judeţean Arad sub nr. 1307) la anexa nr. 2.
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Refe rirea }a ce i <loi lup tători din părţile Aradului ~i
dului poate fi ş i O indicaţie că poetul anonim a fo s t din
arădane .
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Documentele prez1•ntate au scopul dl' a contrilJ11i la oglindirea atmosft>rei ele luptă din epoca dualismului. moment important în străduinţele de eliberare a TransilnmiPi. manifeqat1· apoi
cu toată dîrzenia mai ales în 1918. cîll(I lupta n1·0,tc·nită a maselor populare a condamnat conglomeratul austro-ungar la dt·strămare dt>finitivă.

A1wxa nr. 1
CONGRESUL NA TIONALE IN DACIA SUPERIORA
ESTE NECESAR
Români!
Esistinţa nostră in Dacia Stl[H'rioră este atacată. Dualisn111l11
intr"un deceniu va aduce atâta strieăciune. că vom avea să repa·
răm mai urnite secuii, pentru că lovirea sistematică estP intirPJJ•
tată asupra firdor celor mai tlc-licatt'. -Limba pe eare
stralrnni
nostri ne-au transmis"o cu preţul sângelui este esilată. Religiunea,
singurul scut, la care alergam in timpuri grele, t'StP atacată, si
independintia ei osindita peirii. Viitoriulu junimei nostre eslt' inchi~ in Patria. Românescă, ceea ce me face să me eutremur cugetân<l la trecutul de trista memoriă, in care nobilimea n6stra intra
sub firmă străină. Fiori de mc'irte trelJ11e să cuprin<la pc ori ce
român vedend ca acel popor blând, din Dacia superi6ra va fi
osîndit a remânea acum fără inteligintia, pentru care si-a stors
tote puterile sale.
Periculu este imininte. Inimicul cu pasi cntecliatori inaintedă
~pre a-si muia mînilc sacrilcgic in sangele victimei inocente.
Confusinnea, in care ne aflăm oferind inimie11lui arme contra
nostră, cere de necesc
intrc·huintiarea 11ltimul11i midloc, cere
Congresul nationale. Acesta este ,ingura nostra mântuire in prc•sinte, când numai suntemu representati n1ea1ri. Evenimentele
desvoltate fără noi, dupe capriciul altora, se făcu toiu dc·auna
contra nostra, clupe cum scim acesta din trista esperientia a seeulilor ele suferintie. Deci treime sa ne luăm o atituclinP demna.
care să ne garentedie fiitorul; ~i aeesta nu ~c pote face, de cât
intr"nn congres national .Numai aici putem valida protestele fă
eutc tlin tote partile, putem protesta totă natinnea cu energiă
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contra barbarismului si perfidiei, ca osemintele nostre să nu fiă
('spuse blestemelor posteritătii; numai aci putem pretinde în virtutea dreptului moşia ingrasiata de sângele străbunilor, ca să nu
osindim pe urmasii inocinti la miseria proletariatului; numai iu
C'ongrcsnl nation~l putem prl'tindP drepturile răpite mist>lt>sce:
,·galitat<' politică si civili- in numele justitiei. civilisatiunii si dreptului gintilor, ca să 1111 devenim paria indiană in patria noi;tra.
A,a dar, Congresul 1wtio11al, in care sa cerem recompensa sangelui a 40.000 martiri versatu in 48 pentru tron si pc C'are astăcli
perfidia Austriei J"a profanat.
Ardeleni! a nu cere congresu national este a 1111 mai p111t·a
r~i din incurcaturilc presinte, este a ne da insine sentinta ele
111c'irte; este a lăsa pr fii nostrii legati de mâni si ele fHCtorr 111
lantiurile sclaviei.
Romani din tote partilr ! datine sucursul vostru. eac1 crsti1111ea 1·stc : .. dP treh111· sp mai traim ea Romani sau sa m· îngropăm in mormrnt in eontra drstin11l11i provt>ndentialu··.
Era Yoi betrâni, harhati, si tineri clin Dacia superiora cneti
Congresul national iufruntînd ori ce periculu, caci causa este
~anta si mulaces /ortuna adju1:at.
Fiti siguri de succt•s, caci nu sau născut încă tiranulu, cart'
se pc·,ta nălrnsi focul sacru in inima poporului, prin medu violinti.
nici sa pot a opri laerimilc mamPi, care-si plangr fi 11I ucisu de
mâna tiranului.
lnaint<' ! si posteritatea va conserva pentru voi loculn ct>I
mai adânc in mt·moria sa: era bine cuventarile ch•11l11i prott'ctor
al Roma11ism11l11i va încorona mormintt"le vostre !
NB. Toti Romanii in a caror mână va ajunge acesta scrisore
~1111t mgati a o cleeopia si lăti in tote partilt>.

X.
Arhiva Muzrulni JmlPtean Arad
Foml .,Palatul Cultural"', nr. 1309

Ant>xa nr. 2

AD DECLAMANDUM
Trecutau nmhra legii si darulu 1111 mai vin~; Forintii grasi de sange romanu, nevinovatu,
Ce au cursu intru sperantia, ca reniu va se aline
La popululu, ce piere in focu pentru lmperatu
Ceru dreapta resplatire, in ceriu si pre pamantn,
ln fapta in fiintia, earu nu'n desiertu cuventu,
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Romannlu. cc <lin secoli an fostu gonitu de soarte,
Se sufere ca vita, ea sclavnln maltratatu.
Acum va spune in fatia, ca nui pasa <le m6rte,
Cu care'n mii de easnri eroicu san luptatu; Ca"n Patria sa dulce va sci a se apara,
De ori ce Lrn, sau Tigru, ee «rn vrra alu s11lij11ga.
Roman11l11, ce din sccoli prin iutrigie d11si11111anl',
A fostu menitu de „Paria·· in estu pamantn frumosu,
Tr;ictatn ori cand11 c·n ura de cast!'le tirane.
R<'s 1Ji1:su dela cultura, rcs:1pt11 pa1:a la osu,
hi Cl'H' acunrn drc•ptate {J!' ora si minutu.
Dicancln. ca a Tiraniei ciulei visuri a:1 trrcntu.
Romam:lu. l'!' din s1·coli sciu pazi crcdi1:Lia
Monarclmlni si Cnrtii, la care au fostu supusu,
Fara a cerşi Diploml' la H(·gi - spn• adl'vrriatia.
Ca alui 1wrvi'lse hralil' victorii an produr,u,
Ncci acli 1111 de:-pPrrasa, cuci este susu in c1·ri;1.
Un11 Domnu, de a carni fatia snhjugatorii picr:1.
Reshdnlu, fomca, rnorbii si aitc rele urmate.
De an si trasu Romanimea. i11 stare ele snspii:11.
Sub masca de fratic, prctcstn si libertate,
VPclinclnsa d1·oda~a in clmmn rn peregrinu;
Ma. simti11l11 - barliatiri. virtutea de Rom.111i,
Si adi stralncc in fatia, la juni si H"tera:ii
ln satele i frnmose. acmnn ruigi tartitl'.
Se preumbla corhii sdhatcci din regit.ni pustii,
Servindu sprl' a lorn lliltrire, cadavrele strivitt·.
Cc diacu pre jmnetatf' afara - prin campii, --Si cata, ca Romanuln si adi nni desperatu,
Caci crede in Pronie, si in cugetu n!'patatn !
Asia c; Provedintin, la care elu se inchina,
lan intinsn pururea scut11l11 si mana dr ajuto.-iu.
De nan pcritu Romannln, candu nu vedea lumina,
Candu simtinlu lihertatci cr:1 ucigatoriu,
Ac1111111, candu Tirania se sbuciuma in dureri.
Tu bravule Romane mai credi ca o se peri ? -~
Dr nan pcritu Romanulu , candu onlelc varvare,
Venia ca si locuste in agri semanati,
Taindu fara de mila, rapindu fora crutian•,
Lipsincln pre fii dl' Tata si pre surori de fra ti,
Acumn, candu bratinit ageru in lume f' cunoscutu,
Tu bravule Romane mai crc<li ca esci pcrdutn?
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De nan pieritu Romanulu, canclu trei se oblegara,
Prin Bolc rusinosc, cu negru juramentn,
Salu tina in sclavie, a duce clile amara,
Lipsitu precum ele drepturi, asia si ele pamantu,
Acumu. candn Carta noa pre toti'i face frati
Voi siug;;:·~ ş::va t-•;::eii, ca vcti fi lapa<lati?
De'i dreptu, ca tote in lume au cnlme si c1m11na,
De care mai clP parte a tn·ce nni crtatu;
Atunci si tn Romane, cn fratiti clin prcnna,
Inchinate la sortc cu spiritu ele barbatu,
Caci tocma se te ingiti o bala11r11l11 ferosu,
In scurtu tcva n'S('ote intreaga si sanatosu !
Vcniva o di fatala. earnlu intriga fatio:-a,
Ce dese la cahal<', va pune larva josu,
Canclu pisma, nedreptatea, voru fi espuse afara;
Canclu fnlgernln Proniei cc sbora luminosu,
Va nemicii d11si11mani, cc pururea nrdicscu,
La pla:rnri, cum se pcara popornl ·: Ro•nanesc·n.
Prcvr<liu pre 111111 Alcsanclrn, erouln celu mai man·,
Ce "si tinsa drspotismnlu clin resari tu la apn~n,
Sili:idn popoara hrnve la juga de apasare;
Can<ln eata. dcotl.itiL suna un glasn de susu:
,Ajunge", si· tirannlu se intorce in pamantu,
Se stra la Trihnnaluin Cerescu, spre asi da c11vant11.
Pa,iti dari înainte; voi Grachii Romanimei
Barhati in graiu si in fapta, cn spiritu Romanu,
Voi Dcseane, Brandusiane, tesanrnlu Romanu,
Alesi de Provedintia, sc bateti pc clusinn:mrn,
Cn armele drr-ptatii, pe drnm:ilu Ir-ginitu,
Si rr:~<l~ti, .ca. alu vostru nume 1n ecru va fi. marilli !
Finis !
Arhiva l\lnzenlni Jmleţcan Arad
Fond .. Pah.t11l Culturar'. nr. 1307.
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DOC:UMENTE AUS DEM ZEITALTER DES OSTERREICH-UNGARISCHEN DUALISMU5 CBER DEN KAMPF ZUR
BEFREIUNG TRANSSYLVANIENS

Zusammen/a.~.m11g
Die Prriocle des iistrrreich-ungarisrlwn D11alis11111s he<lrntetl'
eine Verstărknng <ler sozialcn unei nationalen Untnilri·1t'k1111g
1lt·r R11111ii111•11 ans Transsylvanien.
Eine R1·aktion gegen cliese Lage iinsserte sich in <ln Bt>wegung. clie 1111ter clt>n Namen Pro111111ciame11tul de la Blaj di11 1868
lwkannt wunle. Es hanclelte sich 11m einen, in legalt>n Formen.
ansgt'clriickten Protest gegen <lie Missaehtung des Willt>ns d1·r
MPhrheit der Einwohner Transsylvaniens.
In vorliegen<ler Arbeit Wt'rclen clrei Dokumt>nte. von clt'nt'n
t:wei bishcr nnbekannt waren, vorgelt>gt unei nliiutl'rt. Von clit'sen haben <lic bereits friiher vrriifft>ntHchten Epistole 1·ola11te
(Flugbliitter) versncht, das Volk 11m clie ldeen cl1·s Pro111111,·iament-.~ zu soliclarisieren.
Als Wiclerhall des Protestes kann auch dii• spiitere Annahme
cler aktivistischen imcl besonclers cler passivistischen Position fuhrencler rumiinischer Politiker angt"sehen wer<len. Der Artikel
Congresul Nntio11al unei clas Poem Ad declamamlum - lwi<le
hisher unveriiffentlicht - simi Friichte derselLen Bewegnng, <lie
spiiter zum becleutsamen Akt <ler Vereinigung Transsylvaniens
mit Rumiinien. an; 1. Dezember 1918, fiihrten.

VERZEICHNISS DER ABBILDUNGEN
Ahh. l
Ahh. 2 •-

Teii clt's Manifestes mit cler Forderung znr Einherufung t>int>s Nationalkongresses.
~

Erste Seite des Poems Ad Jecfonwndum.
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MIŞCĂRI CU CARACTER

SOCIAL-AGRAR ÎN

FOSTUL

COMITAT ARAD LA SFIRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA
de OTTO GREFFNER

Spre sfîrşitul secolului al XIX-iea şi începutul seeol11l11i al
XX-iea, în părţile de vest ale ţării n?astrc se desfăşoară puternice mişcări sociale în mediul rural. Forţa motrice a acestor miş
cări a constituit-o proletariatul agrar, clar şi anumite pături ale
ţărănimii, în special cea săracă.
Cauzele acestor mişcări trebuie căutate în situaţia socialeconomică a vremii, precum şi în situaţia politică în care st• află
fostul imperiu austro-ungar la sfîrşitul secolului al XIX-iea.
După revoluţia clin 1848, care a desfiinţat iobăgia şi alte
cîteva privilegii feudale, observăm o pătrundere mai accentuată
a relaţiilor capitaliste în economie.
Pătrunderea relaţiilor capitaliste, mai ales în agricultură, a
fost favorizată şi ele patentele imperiale din 1853 şi 1854 care
au legiferat transformarea proprietăţii feudale în proprietate privată de tip capitalist (1). Aceste legi, ca şi cele urbariale
din
1848, nu au satisfăcut însă nici pe departe cerinţele maselor ţă
răneşti.

Pămînturile urbariale au fost eliberate de sub sarcinile feudale, dar în posesiunea nobililor au rămas şi pe mai departe pă
mînturile alodiale, precum şi fostele păduri şi păşuni comunale.

1. Din istoria Transilvaniei, vol. II, ed. II,

Bucureşti,
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1n a dona jumătate a secolului al XIX-lea, majoritatea latifundiilor <lin fostul comitat Arad trecuseră la o (;o,;podărirc de
tip capitalist. Condiţiile de export însă erau foarte rele, de asemenea lipsea creditul şi capitalul comercial fapt earc împiedica
în mare măsură dezvoltarea unei picti inlt·rne stator11ice (2).
Lipsa capitalului şi a crc(litului loveau mai greu gospodă
riile ţărăneşti, <lecît marile n10~ii. Ţăranii erau lipsiţi de mijloace
băneşti, de unelte pcrfectionate, producţia lor na scăzută şi se
baza în multe locuri pe vechea telmieă feudali"i. lu co:!titatul
Arad, pe baza legilor Hrbaride sus muiutitc, iobagii an primit
d-0ar 2CO/o dii; t~talul de pămînt cnlti\ abil, iar majoritatt·a ţărani
lor nu posedau mai mult de ¼ sesie (3).
Prin încheierea pactului daalitit din 1867, Tramihauia a intrat îatr-o nouă perioadă a dezvoltări: sale. Inglobată din punct de
n•clcre politic ~i administrativ Ungariei, ea acum şi-a pierdut complet autonomia.
Clasele domiuanlP care au încheiat pactul 1!11alist erau pc de
o parte hnrghezia ~i uri,tocraţia anstriacă, pe de altă parte moşierimea m,ighiară susţinută de unele ek:1ie1:te din mare:t lmrghczie (-1).
Din punct de ved(•rt· economic, perio,:dn de d11pă încheierea
pactului dualist din 1867 mar~hcază în i, to;·; 1 Transilvaniei o dezvoltare mai acc('ntuată a relaţiilor capiLli.<c. Prin ac·onlul din
1867, burghezia austriacă şi-a asigurat poz tia 1 1 ou.:11a11tă JH' întreaga piaţă a monarhici, mai ales în ceea ce jJr:·, c~le proilmcle
industriale, în schimb moşierimea maghiară î:;;i a~;g,,.:; ;.it:da~i !acru pentru produsele sale agricole. Avîntnl economic general ele
la sfîrşitul secolului al XIX-iea, a făcut posibilă introducerea
mecanizării şi pe latifundiile arădene. S-au răspîndit noi tipuri
de pluguri, au apărut batozele şi alte maşini agricole. S-a început organizarea administrării moderne a moşiilor cn ajutorul tehnicienilor de specialitate. Drept urmare a crescut productivitatea
2. Gaal Jeno, Aradvârmegye es Arad szabad kiralyi varos kozgazdasâgi, kozigazgatâsi es kozmlivelodesi âllapotanak leirasa (Descrierea situaţiei economice, .administrative şi culturale a judeţului Arad
şi a oraşului libE:r regesc Arad), Arad, 1898, p. 120-lGO.
3. O sesie cuprindea 2G- 30 iugCire p[unînt arabil şi 6-10 iugăre
fineţe.

4. Din

isţoria

Transilvaniei,. vol. II, ed. II, p. 109.
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s-a marit producţia- Această modernizare a producţiei,
în comitatui Arad, a dus însă la un oarecare surplus ele k·aţe de muncă în agricultură, mărind consiclerabil pă
tura proletariatului agricol. Un alt fenomen important, care a
avut drept urmare îngroşa1·ea rîndurilor ţărănimii sărace şi a
proletariatului agrar, este conc11rcnţa exercitată de marile moşii
capitaliste asupra micilor producători.
1111mcii

şi

manifestată şi

Lucrînd cu o tehnică înapoiată, cu 1111 inventar agricol insuficient, preţul de cost al produselor ţărănimii era mai ridicat dccît cel al produselor similare ele pc moşiile capitaliste. Asistăm
la un proces de ruinare a micii gospodării. Marile latifundii sufocau micile gospodării ţărăneşti împiedicate în <h·zvoltarea lor. Pe
măsura creşterii considerahile a marii proprietăţi funciare, se acccnt11a procesul ele fărămiţarc a micii proprietăţi ţărăneşti. Totodată, pe la sfîrşitul secolului trecut, se constaiă şi o creştere a
nmnărul11i de gospodării chialrnreŞti, fapt care la rîmlul său
a
dus la ascuţirea contradicţiilor ele clasă în sînul ţărănimii. Producţia pc hectar a gospodăriilor tărăaeşti clin fostul u.mitat Arad
era aproape cu 30-40°/o mai scăzută faţă de cca de pe marile
domenii moşiereşti. De pildă, in com1mcle Pădureni, Vînători,
Adca şi în satele din jur, prodnctia me'.li(' pc iugăr era la ţărani
1lc 4-6 chintale grîu şi 6-8 chintale porumb. Pe locurile deluroase şi muntoast•, producţia era şi 11!:E slabă, atingîncl doar 3-5
chintale griu la iu:;ăr (5).
. ..

Situaţia gravă

.

.

ţărănimii

-

.--

..

, -.

~..-,

..,:.-.

- - .

reiese mai clar clacă analizăm proporţia dintre pămînturile ţărăneşti şi marile moşii. De pildă, domeniul arhiducelui Iosif clin Chişineu-Criş ocupa 420/o clin teritoriul a 11 com1mc, iar din hotarul comunei Tauţ, care cuprindea
12.670 iugăre, 5.300 aparţineau moşici Konigsegg, iar 3.332 moşici Gerhardt şi numai 4.038 iugăre reveneau comunităţii ţără
neşti din Tanţi (6).
a

1n hotarul comunei Curtici, moşia Almay deţinea 3.579 iuMocsony 2.312, moşia Purgly 1.465, iar cea a lui Vasarhclyi 1.220 iugăre (7). Moşii mai mari erau dcmeniul Wcnckgăre, moşia

5. Gaal I., op. cit., p. 135-159.
6. Gaal I., op. cit., p. 203.
7. Somogyi Gyula, Aradvărmegye neprajzi Ieirăsa (Descrierea etnografică a judeţului Arad), Arad, 1908, p. 160-162.
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heim de la Şebiş care m1măra 32.933 iugăre, mo~ta Sulkovsky
din Pincota cu 30.523 iugăre, moşia Karoly de la Macea cu 7.467
iugăre. Pe lîngă cele aminite mai <"Xistau în eomitatul Arad încă
numeroase moşii cu o întindere de la 500 pînă la 2.000 de iugăre
în hotarul diferitelor comune (8).
La înrăutăţirea situatiei ţăranilor, clar mai alt's la îngro,:;arca
rîndurilor proletariatului agrar, a contribuit în

mare măsură şi

~istemul de arendar<" a pămînturilor. ln general. proprietarul arenda pămîntul în paret'le mari art'mlatorilor cu posihilităti financiare buni', iar acolo uncie puteau ~i ţăranii ohţine în an·nclă
pămînturi. acest lucru se întî111pla în clezayantajul lor. Acr,tc
arendări

se făceau pc perioadt• seuri<", ele cite 2--3 ani. ~i

arendă ridicată
moşiile
ţărani

(foartl' rar art'ndărilP

depăşeau

Cil

--l---5 ani). Pc

contdui Karoly clin Macea. ~ircnclărilt' sr făceau

către

cu toate că, în general, arenclt'le nu clepăşt'au 8 florini în alte părţi. Această situaţie o 111tîlnim şi în alte părţi ale comitalului Arad (Pîncota, Scleuş,
Cil

13-15 florini pe

iugăr.

Ineu) (9).
O altă cauză can· a contribuit la sărăcirea 111a~elor tărăne~ti
înmulţirea

,:i la

pieţele

proletariatului agricol a fo,t
afluenţa
spre
ellropenc a cerralelor clin Amrrica. Preţul griului ame-

rican fiind mai scăzut a provocat o criză î•1 eadrnl agriculturii
clin Transilvania, agricultura devenind una din ramurile

puţin

rl'ntabile ale economiei. Părţile arădene. fii_ul E•,1ri proclul'ătoai·c
rle cert'ale, aveau în moci deosebit ele suf.Tit. ~Io:!inii. pentru
a

ieşi

din

criză,

căutau să

arunce

toată

greutatea

pe spinarea

ţărănimii, astfel se explică condiţiile grele de arendare stabilite

în această perioadă. Rezultatul a fost creşterea păturii ţărănimii
sărace

(10).

Intre anii 1890-1900, numărul muncitorilor agricoli s-a ridicat considerabil, iar numărul micilor gospodării a scăzut simţitor. Deci, arc loc un fenomen de ruinare a micilor gospodării

ai căror proprietari trec în rînclnrile proletariatului agricol.

ln

comitatnl Arad, numărul angajaţilor permanenţi (slugi) a crescut, în perioada 1890-1900, cu 13,70/o, iar numărul muncitorilor

8. Gaal I., op. cit., p. 204
9. Gaal I., op. cit., p. 55
10. Gaa.1 I., op. cit., p. 119
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agricoli zilieri cu 65,30/o (11).
Aceste cifre sînt revelatoare şi ne edifică pc deplin asupra
situaţiei sociale în mediul rural, în comitatul Arad, la sfîrşitul
secolului al XIX-iea. ln mod special, trebuie avută în vedere
creşterea masivă, într-o perioadă relativ scurtă, a numărului
muncitorilor zilieri, fapt care situează comitatul Arad printre
primele comitale, în această privinţă, de pe cuprinsul fostei monarhii austro-ungare.
ln general, venitul muncitorilor agricoli era redus şi oscila
ele la o lună la alta, de la o zi la alta, de la o moşie la alta.
La sfîrşitul secolului al XIX-iea, media generală a unei zile de
muncă la bărbaţi era de 59 creiţari, la femei de 40 creiţari şi la
copii de 23 creiţari pe zi. Cu această sumă de bani, muncitorii
agricoli abia puteau trăi de pe o zi pe alta, deoarece munca în
agricultură fiind sezonieră aceşti muncitori nu găseau de lucru
luni întregi (mai ales iarna) şi trebuiau să-şi agonisească cele trebuincioase traiului în timpul muncilor de sezon. Pentru a ne
face o imagine despre puterea de cumpărare a cîştigului realizat
de muncitorii agricoli, iată care erau preţurile principalelor produse agricole necesare traiului: griu 6-7 florini un chintal, orz
4-5 florini un chintal, porumbul 4-6 florini, finul 2-3 florini. Dacă aceste preţuri le comparăm cu venitul global al unui
muncitor agricol pc an, care oscila în jurul a 100 florini, atunci
ne putem da seama de nivelul de trai al acestor muncitori (12).
La nivelul de trai scăzut se mai adaugă şi condiţiile grele
de locuit. Deseori, familii cu cite 5-6 copii trăiau înghesuiţi
într-o cameră mică cu pămînt pe jos. Cit despre interior acestea erau insalubre, cu igrasie, ferestre mici. Despre asistenţă
medicală şi o protecţie a muncii nici vorbă nu putea fi.
Toate cele prezentate mai sus constituiau cauze obiective şi
un tărîm prielnic pentru izbucnirea unor mişcări ţărăneşti. Astfel,
la sfîrşitul secolului al XIX-iea, între muncitorii agricoli au început mari mişcări de rezistenţă faţă de clasele exploatatoare şi, în
general, faţă de regimul burghezo-moşieresc.

11. Cf. Magyar Statisztikai l{ozlcmenyck (Comunicări statistice
maghiare), voi. 46, p. 662-679.
12. Az Aradi kereskcdelmi es iparkamara jelcntesci (Rapoartele
camerei de comerţ şi industriaJLe din Arad), Arod, 1884-1888.
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Majoritatea acestor mişcări sînt spontane şi izvorîtc direct
din situaţia social-economică susmenţionată. ln cîteva comune
însă, se observă o legătură cu mişcarea socialistă ele la oraşe, fapt
care se oglindeşte şi prin creşterea numărului membrilor partidului social-democrat la ţară. ldl'ile socialiste au p1·ins teren mai
ales în acele localităţi unde exista o pătură numeroasă a ţărănimii
sărace şi în comunele mai mari unde legătura cu sectorul industrial din oraş era mai accentuată şi exista şi o pătură de mici
meseriaşi ruinaţi de concurenţa capitalistă. Nu trebuie uitat faptul că Aradul era pe atunci un centru important al mişcării
muncitoreşti din Transilvania. 1n 1891, Aradul era primul oraş
clin Transilvania unde exista o putl'mică organiz:itie locală a Partidului Social-Democrat care-şi extinde reţeaua organizatorică şi
asupra nediului rural (13). 1n COJ,111na Siria, ck pildă, se cunoş
teau, în anul 1891, 9 ~dcp'.i ai mişcării socialist'.' (14). Şi în alte
comune mai mari, ca Pecica, Semlac, Pîncota. s:- constată acelaşi
lncru : mişcarea social-democrată începea ,ă :.e intereseze din
ce în cc mai mult de clementele sărace din mediul rural.
1n vara anului 1891; mi~cări ţărăneşti se semnalează mai
ales în două regiuni ale fostului judeţ Arad. ll,:a c~tc rc3i11nca
Podgoriei arădene, cu ce!1!rul Î:J eoa~nna Ş:1•;a, i=:i· ah:1 este regiunea co1"!'l1mclor Scmlac, Pecica şi Pereg.
1n rc~iunea Podgoriei arădene, situaţia economică şi socială
mai su3 schiţată era mult =::;ravată de o cal.1mi!atc r::itnra!ă care
G-a abătut la sfîrşitul sccoh1h,i trc-cat asapra regiHnii v;ticolc
1'.:n aceste părţi : distrugerea viilor ele ciit;T filoxeră. Cfrea 8C¾
d:n întreaga suprafaţă viticolă din hotarul comunelor Şiria, Galş:1, Măderat a fost distrmă de această boală (15).
De pe urma acestui fapt sufereau mai ales tăranii săraci
care au obţinut nn venit foarte redus după recolta de struguri.
Fără lucru au rămas şi ziliei·ii, cei. crre formau acea pătură a
populaţiei rurale care se angaja cn ziua la muncile viticole, deci
proletariatul agrar.
Pentru a ne da scama de situaţia care s-a creat şi de gravitatea ei, iată cîteva date statistice
foarte relevatoare privind

13. Din istoria Transilvaniei, vol. II, ed. II, p. 255.
14. Arhivele comunei Şiria, Dosar 40/1901.
15. Arhivele comwiei Şiria, Dosar anul 1900.
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cîteva comune din Podgorie. Comuna Şiria avea o suprafaţă de
1.260 ha. vie, Pîncota 1.038 ha. (16). Această suprafaţă s-a redus
la sfîrşitul secolului la 420 ha., la Şiria, şi 310 ha., la Pî:ncota,
datorită stricăciunilor provocate ele filoxeră. Acest lucru a determinat o înrăutăţire a situaţiei economice a locuitorilor. Din
totalul de 6.696 de locuitori, cît număra comuna Şiria în preajma anului 1900, 1519 erau cotaţi ca zilieri în statisticile vremii.
O creştere asemănătoare se înregistrează în aproape toate comunele Podgoriei şi denotă un puternic proces de pauperizare mai
ales în rîndurilc ţărănimii sărace care, astfel, îngroşa mereu pă
tura proletariatului agricol ( 17).
ln sfîrşit, o altă cauză a mişcărilor de care ne ocupăm au
fost abuzurile administraţiei.
Proprietarii funciari, în majoritate maghiari, pentru a-ş1
păstra poziţiile lor economice, impuneau în
fruntea comunelor
oamenii lor care, bineînţeles, reprezentau interesele lor. Majoritatea fmicţionarilor erau maghiari, pc cînd marea majoritate .1
\iirnnilor erau români. lu urma acestei situaţii ţărănimea trehuia
să s:iporte pe lîngă oprimarea socială şi asuprirea naţională. De
aceea, aceste mişcări, de multe ori, pc lîngă revendicări economice, cer şi drepturi naţionale, ca recunoaşterea limbii române
în a<lministraţic, presă naţională etc.
Situaţia devine atît de gravă încît nici autorităţile nu
au
mai putut rămîne indiferente. ln acest sens, situaţia economicii
precară a unei părţi a populaţiei este adusă şi la cunoştinţa autorităţilor judeţene de către primpretorul plăşii Şiria
printr-un
memoriu detailat adresat prefectului comitatului Arad. In aceliit
raport se arată că pătura săracă a populaţiei este în continuă
creştere, mai ales datorită distrugerii viilor ele către filoxeră, şi
că îi lipsesc condiţiile cele mai elementare de trai.
De asemenea, se menţionează că nu există nici o posibilitate de lucru
pentru această armată de nevoiaşi şi că ca constituie o sursă permanentă de nelinişte pentru plasa Şiria (18).
16. Catalogul tîrgului de vin Arad-Podgoria din anul 1877, Arad,
1877, pag. 41.
17. Magyar Statisztikai Kozlcmenyck (Comunicări statistice maghiare), voi. II., pag. 674.
18. Arhiva prefecturii Arad, Acte administrative, pachet 3378/
1900,
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lntr-o altă adresă cătr e prefectura comitatului Arad, primpretura pl ăş ii Şiria vorb eş te de ac ţiuni sociale ale populaţiei să
ra ce î n to a tă r egiunea podgori ei a ră d e n e, centrul aces tei mi şcări
aflîndu-se în comuna Şiria . Aici, zilierii ş i ţără nim ea s ăracă ameninţă mo ş ie rii din aces te locuri ş i ţ ără nim e a bo gată că „ nu p es te
~--,r.-

Jr ·,,-4,,,m•:-1..:.,,
· .11
'
,p,,I; ~ţ.
~..... ')-.1

Fig. 1. Fragment din adresa prim pre torului pl ăş ii Şiria că tre
subprefectul comitatului Arad semnalînd mi şcă ri ţă ră n eş ti.
mult timp va sosi ziua cînd vom lua d e-a colo d e unde es te mult" .
Se reclamă ş i multe n es upun eri la lucru din pa r tea slujitorilor
ş i a zili erilor faţ ă de marii proprie t ari ele pămînt, care sînt ameninţaţi de c ă tre cei n e voi aş i (19 ).
Momentul culminant al a cestor m işcă ri cu cara ct e r agrar din
Podgoria Aradului are loc, în ziua d e 18- 19 iunie 1891, în comuna Gal ş a , unde un grup de vreo 60 d e ţă rani , ruinaţi în urma
di strugerii viilor, că rora li se al ă tură ş i un num ă r important de
zilieri, se îndre aptă înspre prim ăria comun ei. Alungînd autorită
ţile, ţăranii ocup ă incinta prim ă riei cerînd îmbună t ă ţire a s ituaţi e i
lor economice, acordarea de credite, d e ajutor material p e ntru

19. Ibidem, pachet 3379/ 1900.
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refacerea regiunilor viticole distruse, precum şi împărţirea marilor proprietăţi funciare în parcele mici în vederea arendării lor
către ţărani. Autorităţile, care s-au refugiat în comuna învecinată
Şiria, cer ajutorul primpretorului. Acesta, în clupă masa zilei de
18 iunie 1891, intervine cu ajutorul jandarmeriei şi împrăştie ţă
ranii. Cinci ţărani sînt arestaţi, fiind consideraţi conducătorii acestei răzvrătiri. Ulterior ei sînt însă eliberaţi, deoarece, la auzul
arestărilor, în seara zilei de 18 iunie, se adună în faţa primăriei
aproape toată comuna precum şi locuitorii din comunele învecinate (Şiria, Mîsca etc.) ameninţîncl autorităţile cu o nouă răz
nătire.

Spiritele se potolesc abia a clona zi, cînd autorităţile preturii
clin Şiria făgăduiesc că nu vor uza ele nici un fel <le represalii şi
nu vor Ina măsuri împotriva celor care an luat parte la răzvră
tire (20).
Acţiuni asemănătoare cn cea clcsc1·isă au loc în comunele Şi
ria şi Covăsînţ, nn<le ţăranii şi proletariatul agrar cer marilor moşi,·ri împărţirea moşiilor în parcele mici şi arendarea lor sărăcimii
satelor şi nu arendaşilor care, la rînclul lor, subarendau aceste
parcele ţăranilor, însă cu arendă mult mai ridicată. De asemenea
se cere ca arenda să fie uniformizată pe întreaga regiune a Podgoriei arădene. Cererea este înaintată atît autorităţilor comunale
locale cît şi moşierilor din partea locnlni. Cererile sînt însă respinse fără a se Ina în seamă doleanţele ţăranilor (21). Respingerea acestor doleanţe alr ţăranilor face ca în tot cursul verii anului 1891, dar mai ales cn ocazia strîngerii recoltei ele grîu şi porumb, să continue mişcările maselor ţărăneşti pe întreg cuprinsul
Podgoriei Aradului. O formă a luptei împotriva situaţiei economice existente, a fost atît rezistenţa pasivă eît şi refuzul de a
munci pe marile proprietăţi funciare. 1n acest sens, autorităţile şi
marii proprietari se plîng mereu de rezistenţa ţăranilor şi muncitorilor zilieri care refuză să lucrrze şi fac agitaţie împotriva bogaţilor cerîn<l o retribuţie băneascii de 1 florin pe zi la seceriş
şi la săpatul viilor (22).
20. Arhivele comunei Şiria, Acte ak r,rimpreturii Şiria, dosar
1890-1900.
21. Arhivele prefecturii Arad, Acte administrative, pachet
3378/1900.
22. Ibidem.
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lntr-un alt raport către prefectura judeţului Arad, primpretura Şiria descrie situaţia ca fiind deosebit ele serioasă pe raza
plăşii. Printre ţărani există agitatori veniti clin oraş, care încJe31nnă proletariatul agrar şi ţărănimea săracă la rezistentă faţă ele autorităţi şi faţă ele moşieri. Sînt amintiţi trei indivizi cu numele
ele Zsiros Ştefan, Ardelean Ioan ~i Frank Ioan, veniţi ele la Arad.
Ei pot fi văzuţi mai ales în casele ţăranilor săraci unele organizează întruniri la care vin în special zilierii, argaţii şi ţăranii să
raci. Se afirmă că aceştia an făcut agitaţie printre ţăranii din comuna Şiria şi comunele învecinate fiind, probabil, agenţi ai miş
cării socialiste (23). Printr-un ordin, Ministerul de interne de la
Budapesta dă o circulară specială în ziua de 23 mai 1891 prin
care autorităţile locale din comitatele Araci şi Bichiş au drept
să aresteze imediat orice persoană suspectă care ar face agitaţie
între ţărani. De asemenea, se prevede întărirea posturilor ele jandarmi cu un efectiv dublu, iar la rH·voic autorităţile locale vor putea folosi şi unităţile militare care se află în localităţile comitatului. ln acest sens, primpretnra plasei Şiria cere prefecturii judeţului, avînd în vedere situaţia socială tulbure, întărirea unităţilor
de jandarmi de pe raza plăşii pentru a face faţă situaţiei create
(24). Luarea acestor măsuri de siguranţă a însemnat, de fapt, accentuarea represiunilor. ln ciuda acestui fapt, abia clupă culesul
porumbului, deci în toamna anului 1891, spiritele se mai potolesc,
deoarece simbria unei zile ele muncă pentru hărbaţi s-a ridicat la
70 ele creiţari, iar pentru femei la 50 ele creiţari. Era, fără îndoială, o victorie parţială a ţăranilor, rodul luptei comune şi a per1tistenţei.

O altă regiune unde au avut loc mişcări cu caracter agrar în
vara anului 1891 este cîmpia Aradului, cu centrul în comunele
Semlac şi Pecica. Aici, mişcările ţărăneşti izbucnesc tot în luna iunie şi au aceleaşi cauze economice. Nemaiputînd suporta situaţia
economică creată, ţăranii din comunele Semlac, Pecica, Pereg hotărăsc să înainteze o petiţie autorităţilor judeţene. Fiind însă opriţi să facă acest lucru, ei se adună în număr mart' în comuna
Semlac unele izbucnesc tulburări aclînei în rînclurile ţăranilor.
Printr-un raport către subprefectul comitatului Arad, primpreto23. Ibidem.
24. Ibidem.
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rul plăşii Pecica descrie în felul următor tulburările care au izbucnit în comuna Semlac printre muncitorii zilieri şi ţărănimea
săracă: în ziua de 7 iunie, o mare mulţime s-a adunat în faţa
primăriei cerînd stabilirea zilei de muncă la preţul de 1 florin,
interzicerea săpatului de porumb cu plugul, recoltatul grîului să
se facă cu o retribuţie de 100/o din totalul recoltei, ajutor de iarnă (lemne) etc. (25). Aceste cereri au fost aduse la cunoştinţa autorităţilor judeţene. Neprimind însă răspuns,
ţăranii au
hotărît
înaintarea unei petiţii către Ministerul Agriculturii.
La cererea cdor din Semlac s-au alăturat şi comunele Pecica,
Pcreg şi altele. Văzînd că autorităţile tărăgănează răspunsul şi
ca se împotrivesc cererii muncitorilor agricoli şi ţărănimii sărace,
aceştia se răzvrătesc în ziua ele 27 iunie, înconjurînd primăria comunei Semlac. De abia clupă masă lumea a pntnt fi potolită, cînd
se fac promisiuni din partea autorităţilor că doleanţele lor vor fi
luate în scamă şi vor fi înaintate Ministerului Agriculturii. Ţăra
nii s-au împrăştiat spre ca~ele lor. După cîteva zile, în comuna
Semlac şi în alte comune clin împrejurimi, an fost aduse unităţi
ele jandarmi din Arad care s-au dedat la represalii împotriva
populaţiei locale, rămînîncl aici pînă în luna decembrie (26).
Timp ele 5 luni ele zile autorităţile au făcut investigaţii ş1
cucetări pentru a dt'scopcri cauzele adevărate ale acestor mişcări
precum şi pe cei care s-au făcut vinovaţi ele agitarea spiritelor. Cu
această ocazie," aşa clupă cum arată un raport înaintat prefecturii
clin Arad, s-a constatat că, pe lingă cauzele economice, care au
determinat mişcarea, ţăranii erau în contact şi cu ideile socialiste
ale vremii răspînclite printre ei de către aşazişii „agenţi ai mişcării
socialiste" care se deplasau destul clP frecvent <le la Arad. Sînt
semnalate cazuri cîn<l aceştia difuzau şi manifeste cu conţinut
politic şi ţineau adunări la care participau mulţi ţărani.
Au fost reţinuţi pentru cercetări în acest răstimp 127 de ţă
rani şi mici meseriaşi clin comunei<' Semlac, Pecica şi Pcreg. Dintre ei, 27 <le persoane au fost adus'.' la Araci, în luna septembrie,
unele au fost interogate <le instanţele poliţieneşti ale judeţului,
şi elibt'raţi clupă 12 zile cir cletenţinnt>. Autorităţile locale au pri-

25. Ibidem, pachet 1418 '1900,
26. Arhivele prefecturii Araci, Acte administrative, pachet 3378/
HJOO, f. 1410.
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ordin de a-i supraveghea în continuare pc cei care erau
ca fiind „elemente pnicnloase pPntrn siguranţa statului". Celor 27 de ţărani eliberaţi li s-a pus în vederc că vor fi
arestaţi şi deferiţi justiţiei la cele mai mici semne de agitaţie cart>
vor avea loc printre ţărani în comunele respective (27). 1n urma
acestor măsuri de represiune spiritele se mai liniştesc.
Liniştirea spiritelor nu a însemnat însă şi sistarea mişcărilor
ţiirăne~ti. Ele an continuat şi în anii următori, în forme foarte
variate, uneori chiar violente.
De menţionat că mişcările din fostul comital Arad nu sînt
lotuşi izolate, căci mişcări similare au loc şi în comitatele Bihor.
Timiş şi Bichiş. De asemenea, trebuit> să mai relevăm un aspect
important ale acestor mişcări şi anume că ele se deosebesc de miş
cările anterioare ţărăneşti prin faptul că în aceste răzvrătiri pătu
rile \ărănimii sărace dau dovadă de o oarecare maturitate politică
care se explică prin legăturile, semnalate mai sus, cu mişcarea socialistă din acea vreme.
consideraţi

Mişcările prezentate, pe lingă faptul că nan îndreptate împotriva moşierilor şi marilor arendaşi de la ţară, cerînd reglenwntarea situaţiei celor care lucrau cu ziua şi a arendelor, erau îndreptate şi împotriva puterii de stat, deci aveau şi un caracter
politic. De asemenea trebuie subliniat faptul că, pe lîngă ţăranii
români, la aceste mişcări au luat ~arte, avînd interese comune,
şi ţărani săraci sau zilieri maghiari şi germani. ln ·. concluzie, pntrm arăta că aceste mişcări se încadrează organic în lupta dusă de
proletariat, între 1890-1904, în Arad şi imprejurimi, pentru libertăţi şi drepturi democratice.

BEWEGUNGEN SOZIAL-AGRARISCHEN CHARAKTERS
IM GEWESENEN KOMITAT ARAD
AM ENDE DES 19. JAHRHUNDERTS

Zusammenfa.~.mng
Im Sommer 1891 spielten sich im Gebiet de11 friihcren Aracler Komitats măchtige Bewegungen sozial-agrarischcn Charaktcr,;

27. Ibidem, f. 1411.
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ah, an denen das landwirtschaftliche Proletariat, aber anch die
arme Banernschaft teilnahm. Ursache dieser Unruhen war die
wirtschafliche Lage dicscs Gebietes. Gegen Ende des 19. Jahrhnnderts verallgemeinert sich die Verbreitnng des Kapitalismns in
cler Landwirtschaft. 1n elen ackerbautreibenden Gebieten der
Arader Ebene werclcn nenc technische Mittel zur Bearbeitung des
Bodens eingefiihrt (Dresch- und Sămaschinen sowie Diingemittel),
clic cine Erhcihnng cler Produktion, besonders auf den grossen
kapitalistischen Giitern, ermogli~hten. Die Konkurenznnfăhigkeit
cler Kleinbauernschaft fiihrt zn einem Verarmnngsprozess in
ihren Reihen, clic Zahl der landwirtschaftilichen Proletarier
wăchst an.
Die im Sommer 1891 ansgebrochcnen Bewegungen konzentrierten ~ich in zwei Gcgenden: im Arader Weinbaugebiet (Mittelpnnkte Şiria nnd Galşa), sowie in cler Arader Ebene (Zentren
cler Unruhen: Semlac und Pecica).
1n cler Arader W einbaugegencl wurde clie wirtschaftliche Lage cler Bauern durch den Schaclen, den die Phyloxera angerichtet
hat, ver.;chlechtert. Die Weinbauer, zusammen mit dem landwirtschaftlichen Proletariat, begannen den Aufruhr gegen die Grossgrnndbesitzer nnd Staatsorgane am 19. Juni. Die Bewegung in
cler Arader Ebene brach ans gleichen Ursachen ans, hier gesellte
sich als Grund noch clas ungerechte System cler Verpachtungen.
Beide Bewegungen wnrden niedergeschlagen, sie hatten jecloch einige Konzessionen wirtschaftlicher Natur als Ergebnis. E:5
kann anch anf ihre Verbinclung mit den stiidtischen sozialistischen
Bewegnngen hingewiesen werden.
Die Niedefwerfung der Bewegungen zeitigte bloss eine kurze
Rnhedauer, in den folgenden Jahren brachen die Unruhcn wieder
811il,

VERZEICHNISS DER ABBILDUNGEN
ALb. 1

Bericht des Bczirksrichtcrs aus Şiria iiber
Bauernnnrnlu•n, an <leu Arader Vizegespann.
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DATE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA PICTURII
IN ORAŞUL ARAD ŞI IMPREJURIMILE SALE
IN SECOLELE AL XVIII-LEA ŞI AL XIX-LEA
de IRMA FERENCZ

Dezvoltarea artelor plutice şi, mai ales, a picturii, în părţile
Aradului, a fost foarte puţin studiată pînă în prezent. Cercetările
recente dovedesc că şi în aceste părţi a existat o intensă activitate artistică. Nu încape îndoială că prin această activitate, doveclită prin mulţimea şi valoarea obiectelor de artă, prin documentele de arhivă şi prin mărturiile presei contemporane, artiştii au
adus o valoroasă contribuţie la dezvoltarea patrimoniului cultural
şi artistic al poporului român.
lncă din secolul al XVIII-iea, dar mai ales
începînd din
prima jumătate a secolului al XIX-iea, Aradul devine un puternic
centru economic, politic şi cultural românesc, de unde pornesc
jnjţiative rodnice. Este suficient să amintim acţiunea
lui Moise
Nicoară (1815) (1), evenimentele revoluţiei din 1848 (2) sau marile lupte din perioada regimului dualist (3).
Desigur că studierea realizărilor artistice din părţile Aradului necesită încă un efort îndelungat, de aceea vom încerca să
dăm doar o scurtă informare asupra
evoluţiei artelor
plastice

1. Dr. Cornelia Bodea, Moise
2. Foaie pentru minte, inimă
3. Istoria României, vol. IV,

Nicoară,

Arad, f. d., p. 58.
anul 1848.
Bucureşti, 1964, p. 643.
şi literatură,
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<lin secolele al XVIII-iea şi al XIX-iea, urmînd ca ma tcrialul existent să fie dezvoltat şi completat într-un studiu mai amplu.
Sub stăpînirca otomană s-a manifestat tendinţa cnceritorilor
de a transforma bisericile în moschee, distrugînd zugrăveala existentă şi icoanele portabile ( 4); în consecinţă, clin arta fcuclală a
acestei perioade, ne-au rămas dovezi foarte pHţinc, cum este pictura murală a mănăstirii Hodoş-Bodrog, în apropierea imecliată
a Aradului, lucrările datînd, probabil, din prima jumătate a seco-

lului al XVll-lea (5).
După alungarea turcilor <lin părţile Araclului, în urma păcii
de la Karlovitz (1699) (6), se creează confiniife (regimente) militare mureşene care au cuprins şi populaţia română (7). 1n 1705,
f,trăvcchea episcopie ortodoxă română se mută <le la Ineu la Ara<l,
clar noua stăpîniic austriacă subord~ncază conducerea ei, ierarhilor sîrbi.
·.
ln aceste condiţii, se intensifică construirea clădirilor bisericeşti la Arad; astfel, pot fi menţionate biserica Sf. Petru şi Pa,cl, clădită între 1702-1706 (8), mănăstirea Sf. Simion Stîlpnicul din Arad-Gai (1760-1762) (9) şi capela romano-catolică Sf.
Florian, clăcli-tii în 1757 (10).
-Aceste construcţii au dat un deosebit avînt clczvoltării pictu1·ii bisericeşti în a doua jumătate a secolului al XV!ll-lea.
1n stadiul actual ni cercetărilor putem co!Ll: .~:.:: ci:, ~;1 iic:·ioada sus amintită,- atît în ju:·u! A::-:i<lubi cÎt 1:i Îl: _1\:·.::J, .!,l .:c~>:::.
numeroşi zugravi anonimi ţărani. Unele <lin operele lor se giiscs;:
în colecţia <le artă bisericească din Arad-Gai şi în cîtcva biserici
locale.
Alături de zugravii ţărani se ridică figura marcantă a pictorului Ştefan Teneţchi Ponerchiu, unul din cei mai reprezentativi

4. Ion Frunzetti, Pictorii bănăţeni din secolul al XIX-iea, Bucu1957, p. 7.
5. Victor Vlăduceanu, Mănăstirea Bodrog, Timişoara, 1939, p. 5.
G. Istoria României, val. III, 1964, p. 210.
7. Gheorghe Ciuhandu, Românii din cîmpia Aradl!lui, Arad, 1940,
p. 67.
reşti.

8. Lakatos Otto, Arad tortenete (Istoria Aradului), val. II, Arad,
1881. p. 64.
9. Gheorghe Ciuhandu, Schiţe din trecutul românilor addcni în
secolul ial XVIII-iea, Arad, 1934, p. 53.
10. l.Jakatos Otto, op. cit., val. II, p. 52.
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pictori din a clo11a jum ă tate a sec olului al XVIII-lca. E l se int itu la
„ pictorul episcopului din Arad", iar faima sa a depă şit cu mult
gra11iţ e l e oraşului de p e Mureş, ajungînd pînă în cetatea unită a
Blajului, und e a fo s t ch emat să zugrăvească catedrala mitropolitan ă . D e la el s-au păstrat o serie de ansambluri picturale cum
sînt: icono sta sul b i seri ci i-m ănăstire Sf. Simion Stîlpnicul de la
Aracl-Gai, fo s tă re şe dinţă de vară a episcopilor clin Ara d, pictată
în i!nul 1767 (11), biserica Sf. P e tru ş i Pavel din Arad, zug răvi tă
în anul 1772 (12) , iconosta sul bisericii din Lipova, între anii
1785-1787 (13), ş i o serie de icoane care se mai păstrează încă
în diferite alte biserici clin Arad şi împ ·ejurimi.

Fi~. 1.

Şt efan Teneţchi, Ma dona cu copilul.

Pictura bisericească a lui Teneţchi are un stil foarte apropiat ele cel apusean şi mai ales ele cel al re n a ş te rii italiene. 1n
opera lui apare o înfăţişare mai r e alis tă a chipului 11man, evidenţiindu- se sforţarea el e a depă ş i rigiditatea canoanelor bizantine.

11. Registrele de casă ale bisericii ortodoxe sîrbe 7ti din A.nicl,
1769.
12. Ibidem, 1772, fila 21; 1788, fil a 29; 1787, fila 139 .
13. Ion Frunzelti, op. cit., p. 10.
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Compoziţiile artistului sînt bine construite, încadrate în peisaj, cu
clemente realiste şi cu cromatică bogată, mergînd spre un stil
plastic propriu şi eliminînd aproape cu totul amintirile decorativismului oriental.
După cum reiese din documentaţia existentă,
în jurul lui
Teneţchi s-au adunat cîţiva elevi care au pictat în maniera lui.
Dintre ei se remarcă pictorul Dimitrie Bocorovici, care a depus o
activitate bogată în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea (14),
pictînd mai multe iconostase şi icoane pentru bisericile din ora1:ul Arad şi împrejurimi. Dintre operele sale trebuie să amintim
iconostasul vechii biserici din Pecica şi icoanele aflate în biserica
ortodoxă română din Arad-Gai şi în cea ortodoxă-sîrbă din Arad.
Tot lui Bocorovici îi aparţine şi pictura „Fecioara şi pruncul",
care se află la Muzeul Judeţean Arad.
Io jurul Aradului a lucrat învăţătorul Antonie Bila, probabil
un elev al lui Bocorovici. De la Antonie Bila s-au păstrat cîteva
icoane printre care cea a „Madonei", datată în ultima decadă a
&ecolului al XVIII-iea.
Contemporan cu Antonie Bila este o rudă a lui Ştefan Tencţ
chi, Dimitrie Teneţchi, care lucrează într-o manieră mai apro•
piată de arta bizantină şi de la care se păstrează
cîteva icoane
la biserica ortodoxă sîrbă din Arad.
Dintre pictorii formaţi, probabil, în şcoala lui Teneţchi şi
Bocorovici, se remarcă în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
preotul Gheorghe Bila din Pecica. De la el ne-au rămas atît
icoane cît şi iconostase, dintre care mai importante sînt cele 17
icoane zugrăvite în biserica Incului (15), precum şi o seric de
alte icoane ce se păstrează în biserica din Şimand, unde pictorul
s-a stabilit după anul 1856.
Gheorghe Bila, în afară de preocuparea pentru pictură, a
desfăşurat şi o susţinută activitate politică, fiind dintre cei care
au luptat pentru înfăptuirea unei biserici naţionale româneşti in-

14. Olga Dimitrievici, în lucre.rea Şt. Tcnetchi, în „Rad Voivodanski muzeia", 1957, p. 13, vorbeşte despre Bocorovici Mihai, elev al
lui Teneţchi. Pictura, aflată la Muzeul Judeţean Arad, e semnată de
Dimitrie Bocorovici şi e datată în 1775. Probabil că în familia Bocorovici au fost mai mulţi pictori.
15. Dr. Coriolan Petranu, Bisericile de lemn din judeţul Arad,
Sibiu, 1927, p. 25.
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dependente de ierarhia eîrbească (16). Pe acest Gheorghe Bila îl
reîntîlnim ca militant naţional şi lupt ăto r p entru revendicări social-politice în anul revoluţionar 1848. Pentru această activitate
autorităţile habsurburgice l- au îndepărtat din cadrul clerului (17).

Fig. 2. Gyiilai Gacil Mihlos, Cioplitori în

piatră.

16. Arhivele Statului Arad, actele comisariului imperial, nr.
6655/ 1850, 7300/ 1851, 7110, 4110, 40 59, 6120/ 1852.
17. Arhivele Episcopiei ortodoxe române Arad, grupa I, dos. 91 ,
grupa III, dos. 34 din 1857. (In anul 1856, Gheorghe Bila a fost repf'imi.It în funcţie).
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Un alt zugrav, originar tot din Pecica, poate colaborator sau
ele• al lui Gheorghe Bila, este învăţătorul Nicolae Prohab, des•
pre care se presupune că a participat la zugrăvirea bisericii din
Ineu, alături de Gheorghe Bila (18).
Drumul deschis de şcoala lui Tencţchi este continuat de şcoa
la lui Nicola Alexiei, care a contribuit mult la laicizarea artei
aridene. Nicola Alexiei (1808-1873) este unul din maeştrii de
11eamă ai clasicismului sîrb. După studii făcute la Viena şi în Italia
se 11tabileşte temporar la Timişoara, iar în anul 1841 definitiv la
Arad, unde desfăşoară o activitate foarte hogată pînă la moartea
sa, ■ urvenită în 1873 (19). Artistul vine la Arad într-o epocă în
care întărirea mişcării de unitate şi eliberare naţională a poporului român duce la creşterea conştiinţei naţionale, care se exteriorizează, printre altele, şi prin construirea a numeroase şcoli
şi
bi ■ erici (20). Faptul că Alexiei s-a stabilit la Arad, pictînd biserici
româneşti şi numeroase iconostase, îi conferă un rol şi în desă
vîrşirea procesului de laicizare a picturii româneşti. De la el ne-au
rămas iconostasele de la Cuvin (1841), Fibiş (1842), precum şi
cele trei lucrări din bisericile clin Aracl./ln anul 1845, el pictează
bolta bisericii Sf. Petru şi Pavel din Araci (21) care reprezintă 4
~cene biblice şi 2 scene istorice. Pictura murală a lui Alexiei se
caracterizează printr-o compoziţie bine construi tă şi printr-o armonie caldă de culori. 1n anul 1863, iconostasul bisericii Sf. Petru şi Pavel, pictat de Ştefan Teneţchi, a trebuit să fie adaptat
la dimensiunile noi ale bisericii restaurate şi de aceea el a fo1tt
înlocuit cu un non iconostas zugrăvit de Nicola Alexiei (22). Tot
de acelaşi pictor au fost executate, în deceniul al şaptelea din secolul trecut, iconostasul bisericii vechi din Arad-Micălaca şi cel
al noii catedrale ortodoxe române clin Arad, clădită în locul celei

18. Din acte, aflate la Parohia ortodoxă română din Pecica, reiese că învăţătorul Prohab e dintr-o familie localnică şi că a pictat
diferite icoane pentru această biserică.
19. Arhivele episcopiei ortodoxe române Arad, registrul de decese.
1873.
20. Arhivele Statului Arad, acte administrative nr. 5535/1851,
4597 /1850.
2:1. Arhivele bisericii ortodoxe sîrbe Arad, registrele de cheltuieli,
1845.
22. Ibidem, anul 1863-1864.

https://biblioteca-digitala.ro

-

51

I

vechi care a fo s t d emolată din ordinul autorităţilor habsbur, _ice (23).
Pe lîngă pictura bise ricea scă, Alexiei execu tă şi numeroa se_
portrete. Lucrăril e lui se caracteriz ează prin p recizia desenului şi

Fig. 3. Pictor necunoscut, Portret contemporan al
revoluţionarului

hunedorean din 1848,

Ştefan

Vitnn.

prin tendinţa de a r eda plastic fizionomiile, interpreta te cu pro funzim e p sihologic ă .
23. Arhivele episcopiei ortodoxe române Arad, grupa I, dos.
66/1857.
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ln jurul lui Alexiei se formează o adevărată şc oală . Printre
elevii săi r emarc ăm p e portretistul Novac Radovici ş i pc ceilalţi
membri ai famili ei Alexiei, deveniţi şi · ei pictori. Din prima generaţie amintim pe Duşan Alexiei, care d evine un bnn m cş te1; 11 gar,
fără a putea fi con siderat, totuşi, artist, iar din genera ţ ia a doua

F ig. 4 . Szamo ssy Elek, Po,uet de

pe

Ştefan

Alexiei (1876- 1923), care

bărbat.

dep ă ş e ş t e po s ibilităţi l e

artiitice ale lui Nicola l ă rgindu-şi totodată şi aria temat i că, executînd şi scene de gen, p e l îngă pictura bisericească ş i portrete.
După cum s-a putut r emarca din
cele de mai sus, Aradul
cunoa ş t e , la începutul secolului al XIX-lea, alături de pictura hi-
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sericească, o artă laică de şevale t. Pe lîngă proprietarii latifundiari, care îşi coma nd au portretele Ia Viena, se ridică şi negustori îmbogăţ i ţi care formează o bună cli en t e l ă p entru pictorii
portre tiş ti. Pentru a face faţă noilor comenzi, num er o ş i artişti
străini vin la Arad în prima jumătate a secolului al XIX-iea, con-

Fig. 5. Bolwi Pal, Portret de b ărba t.
tribuind prin activitatea lo r la dezvoltarea gustului p entrn artă
şi la formarea unor noi cadre de artişti arădeni . Dintre ei se remarcă ,

între anii 1840- 1845, Geltz Iosif şi ]ăge nnann Daniel,
pict~ri austri eci, ţ~re, pe l îngă activitatea portretistică, au d es fă
~urat şi o activitate padagogică primind în atelier ele lor mai
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mulţi

elevi pe care i-au iniţiat în tainele picturii şi, mai ales; în
istorice (24).
Revoluţia de la 1848 se resimte şi în pictură. Printre pictorii
arădeni care au activat în perioada anului 1848, luptînd în rîndurile revoluţionarilor maghiari, amintim pe fraţii Vizkeletr
Emeric (1819-1895) şi Adalbert (1825-1864), de la care ne-an
rămas nu numai portrl.'te ale revoluţionarilor, ci şi compoziţii cu
aspecte din evenimentele revoluţiei ungare (25).
Pe lingă aceşti pictori academici, trebuie să mai amintim şi
numele lui Parchetich Ilugo, pictor austriac, şi Gyulai Gatil Miklos
(1799-1854) care, după înăbuşirt'a revoluţiei ungare, au fost închişi în temniţa cetăţii Aradului, unde au pictat o serie de portrete ale revoluţionarilor întemniţaţi ,i cîteva compoziţii cu tem.11ociale (26).
compoziţiile

In a doua jumătate a secolului trecut,

pictura arădeană se
în genere printr-o mai vizibilă înţelegere a vieţii
poporului şi, în special, a realităţilor din viaţa ţărănească. Mulţi
artişti, preţuind posibilităţile de activitate ce li se
deschideau
aic~, se atabilesc temporar în Arad (27).
Printre cei care au depus o activitate artistică sau didactică
trebuie să amintim pe pictorul academic Szamossy Elek (18261881) originar din Deva, care lucrează cu unele întreruperi la
Arad, ca portretist, între anii 1859-1862 (28). Portretele sale ie
caracterizează prin grija unei obsnvaţii atente şi a unei aprofuncaracterizează

24. Marki Sandor, Arad varmegye tortenete (Istoria judeţului·
Arad), voi. II, 1895, p. 826.
25. Tortenelmi es regeszeti ertesito, Timişoara, 1909, p. 73-78.
26. Dintre lucrările lui Gyulai Gaal Miklos remarcăm Cioplitorii
în piatră, aflată la Muzeul Judeţean Arad, înfăţişînd un atelier din
vremea sa. Tabloul este apreciabil nu numai prin calităţile sale picturale, dar mai ales prin faptul că el constituie un document istorico~ocial. Portretele revoluţionarilor de Parchetich Hugo au mai multă
valoare documentară dedt valoare artistică, dar prin faptul că au
popularizat chipurile revoluţionarilor au dat portretului un sens politic şi mobilizator.
27. Printre artiştii stabiliţi temporar în Arad amintim pe Csillagi
Ludovic, în jurul anului 1857, pe pictorul austriac Swoboda Eduard,
tn 1870, şi pe pictorul olandez Van der Venne, în jurul anului 1857.
28. Scrisoarea lui Szamossy Elek către istoricul de artă Onnos
Zsigm-0nd publicată în Tortenelmi es regeszeti ertesito, Timişoara,
1909, p. 98.
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· dări-

p sihologice. Numele !ai Szamossy es te important şi p-entru
faptul că el d esc operă talentul pictorului Mihai Munluicsy (18441902) ca r e, între anii 1858- 1860, a fo st ca lfă d e tîmplar în Arad

Fig. 6. Eduard Swobo da, Portret de femeie.

(29) ·. R emarcînd talentul excepţ.ional al tînărului Munkacsy, Szamo ss y l-a luat cu sine, dînd u-i prim ele iniţi e ri în pictură. Ei au
·Jncrat împreună la "Aradul ou ş i la Buzia ş, unde Munkacsy a
pictat o seri e de portre te ş i sc~ne de gen inspirate din viaţa fă
ranului rom ân (30).
29. Munkâcsy Souvenirs, Paris, 1897, p. 8-15.
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In anul 1862 se stabileşte în Arad pictorul orădean Bohm Pal
(1839-1903), care popularizează la Arad genuri noi ca peisajul,
natura moartă şi scenele <le gen, în care re<lă imagini din viaţi,
omului simplu. Stilul lui dovedeşte o bună cunoaştere a operelor
clasice. Pe lingă activitatea creatoare, Bohm Pal depune şi o activitate didactică deschizîn<l, în anul 1862, o şcoală de pictură şi
desen, care a fost prima şcoală organizată sistematic, ele acest
~en, în oraşul Arad (31). Printre talentele tinere care se formează aici este şi Ladislau Paal (1846-1879), originar din Zam
(judeţul Hunedoara), care a devenit un peisagist de renume.
Tot în această perioadă se stabileşte la Arad şi pictorul
Mihai Şerban. Cercetările efectuate recent au <lat la iveală cîteva
documente despre acest pictor, al cărui nume pînă în prezent a
fost necunoscut. Pe baza documentelor putem preciza că Mihai
Şerban a fost un pictor academic, care s-a stabilit în oraşul său
natal, Arad, după studiile făcute la Pesta şi Viena. 1n această
vreme, pictorii români, avîud de luptat cu condiţiile grele ce
le erau impuse de politica imperiului austro-ungar, sînt nevoiţi să
1e ocupe îndeosebi cu zugrăvirea bisericilor.
Din această cauză,
Mihai Şerban printr-un anunţ de ziar îşi oferă serviciile şale artistice publicului român. 1n acest anunţ el subliniază că este pictor arădean, care recent a deschis un atelier şi primeşte orice comandă din cadrul picturii pentru biserici, castele, sau alte
1euuri (32).
Faptul că pînă în prezent nu s-a depistat nici un tablou al
pictorului Mihai Şerban, precum şi faptul că există, încă, fie pe
la diferite bi1erici, fie prin colecţii particulare, o serie de alte
lucrări necunoscute ale pictorilor amintiţi mai sus, sau poate şi
ale altora, încă neindentificaţi, confirmă şi mai mult necesitatea
de a se întreprinde cercetări sistematice, pentru depistarea, stu'dierea şi valorificarea operelor de artă create de înaintaşii noştri.
30. Dintre lucrările lui Munkacsy executate în această perioadă,
amintim portretul unei tinere fete (Muzeul Judeţean Arad) şi compoziţia înfăţişînd o familie de ţărani români la odihnă
(Muzeul de
Artă din Budapesta).
31. Alfold, Arad, numerele din 10 nov. 1863, 21 oct. 1864, 19
mart. 1865, 15 oct. 1865 şi 23 dec. 1866.
32. Biserica şi Şcoala. Foaie bisericească, şcolastică, literară şi
economică, Arad, 17 mart. 1878, p. 79.
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DONNtE-'3 CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DE LA
PEINTURE DANS LA VILLE D'ARAD ET SES ENVIRONS
AUX XVIIl-r - XIX-e SIECLES

Resumi

Le developpement des arts et surtout celui de la peinture <le
par la region d'Ara<l a ete peu dudie jusqu'a present. Les recherches d'archives, les kmoignages de la presse contemporaine,
le depistage et l'identification des oeuvres d'art prouvent qu'il a
cxiete une intense activite artistique dans cette region aussi.
L'ouvrage fait ressortir le mouvement artistiquc local ain1i
que la contribution fournie, aux XVIll-e et XIX-e siecles, par
des artistes tels que : Ştefan Teneţchi, Nicola Alexiei, Gheorghe
Bila. Y figurent egalement les peintres revolutionnaires - Ies
freres Vizlcelety ou Ies peintres Băhm Pal et Mihai ŞerlJan - qui
ont deploye dans la secon<le moitie du XIX-e siecle une riche activite <lidactique par laquclle ils ont contribue eux-aussi au developpement du patrimoine culturel ct arti11tiquc de la viile J'Arad.

U:GENDE DES FIGURES
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 -

Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6 -

Ştefan Teneţchi, La Vierge ct l'enfant.
Gyulai Gacil Mi/dos, Les taillcurs <le picrre.
Peintre Anonyme, Portrait contemporain <lu
revolutionnaire de Hunedoara en 1848, Ştefan
Vitan.
Szamossy Ele!., Portrait.
Băhm Pal, Portrait.
Eduard Swolwda, Portrait.
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NOI DATE CU PRIVIRE LA FAMILIA LUI IOAN SLAVICI

de GEZA KOVACH

şi

OVIDIU OLAR/V

Despre I. Slavici s-au scris mai m1,1lte studii, cîteva monografii, dar, cu toate acestea, există încă pete albe sau 11emne de
întrebare în biografia sa. Ele pornesc, deseori, de la memoriile
flcriitorului, nu totdeauna confirmate de documente. S-au constatat, nu odată, inadvertente, puse, de unii - tentaţi să găsească
justificări pc seama scrierii tîrzii a amintirilor, cînd scriitorul
nu ar mai fi avut siguranţa datării exacte. Astfel, s-au încetăţenit,
fiind admise de comentatori, din lipsă <le alte probe, greşeli ele
datare chiar a unor momente <lin viaţa scriitorului de un răsunet
social mai larg, cum, de pildă, a fost revolta ele la Păuliş notată
greşit de Slavici, în 1872 (an acceptat de toţi cercetătorii vieţii
şi opr:rei lui Slavici), şi corectată (18 februarie 1873), abia în
1963, de prof. Ioan Niciu (1).
Din aceleaşi motive, unele date privind familia scriitorului
sînt fie greşit notate, fie omise în diverse studii. De pildă, P.
Mareea, în monografia închinată lui Slavici - altfel utilă şi interesantă trece cu uşurinţă, poate din lipsă de documente sau
din reţinere faţă de amintirile lui Slavici despre care, desigur,
otic, că, pe alocuri, sînt pasibile rectificării, peste unele amănunte
legate de părinţii scriitorului şi de locul de obîrşie al acestora.
De exemplu, despre f' amilia mamei scriitorului, Elena Borica, în
1. I. Niciu, Un moment din
Păuliş,

în

„Limbă-şi-literatură",

viaţa

lui Ioan Slavici : Revolta de Ia

vol. VII,

Bucureşti,
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alara unei note de subsol (2), criticul nu aminteşte mm1c, neputîndu-se de aici deduce dacă P. Mareea acccrtă spusele lui Slavici, care susţine migraţia familiei mamei sale din Moldova, sau
îşi însuşeşte un alt punct de vedere, bunăoară cel formulat
de
V. Vintilescu (3), după care familia Borica ar fi de prin părţile
podgoriei arădene. De altfel, documentele resping, în parte, teoria
lui Slavici, potrivit căreia „străbunii răposatei mele mame, Borlcştii, au venit de la Borleşti din judeţul Neamţului, în timpul lui
Grigorie Ghica Vodă" (4) (sublinierea noastră), pentru simplul
motiv că, înainte de domniile ÎQ. Moldova ale lui Grigore G~ica
I (1764--1767 şi 1774-1777), familia Borica este atestată la Şi
ria. Dar, chiar dacă „migraţia" ar H foet reală - ea putîndu-sc
petrece şi înain'te de mijlocul secolului al XVIII-iea - discuţiile
sînt inutile cită vreme transhumanţa a avut loc cu un secol înaintea naşterii scriitorului, timp suficient pentru ardclenizarea familiei Borlea. · Şi, cită vreme arhiva furnizează ac'este date, ultimul
cuvin t trebuie să fie, desigur, al documentului. Spunînd acestea,'
ne referim şi la prezentele rînduri care sînt dictate tot de vechi
arhive, ele venind să sublinieze şi originea şiriană - sau cel
puţin vechimea în comună, între primele stabftitc - ~ fa1~iliilo~
Slavici şi Borlea. 1n piu~, ele vin eă atenuez~ -~ păr~re acreditată:
fură să fi fost suficient verificată, cu privire la starea materială
înfloritoare a familiei lui Slavici, propunîndu-şi totodată şi să
clarifice problema, cunoscută destul de vag, pînă astăzi-şi mimai
după declaraţiile, de altfel unilaterale, ale lui Slavici ·din memorii
- dar susţinută cu convingere, de unii biografi.
Astfel, încă din 1940, Gh. Ciuhandu (5), publicînd cele mai
i·echi urbarii din Arad (6), din 1746, documentează existenţa
acestor două familii, prin Slavici Arsen te (Szlavyt Arszint~ )',' Borica Ion (Borla loon), Borica Vid (Borla Vid) şi Borica Antoriiu

2. P. Mareea, Ioan Slavici, Bucureşti, 1965. p .. 9-10.
3. V. Vintilescu, Ioan Slavici, în „Orizont~, nr. 2, 1965, p. 53.....:. 7::!.
4. I. Slavici, Literatura „r-omânească" şi d-nul · Duiliu Zamfirescu,
în I. Slaviai, Amintiri, 1967, p. 565.
5. Gh. Ciuhandu, Românii din cimpia Aradului de acum două
veacuri cu un excurs istoric pînă la 1752 şi însemnări istorice-politice
ulterioare, Diec~na, Arad, 1940.

_ 6._ Ur,~u

~

tq,Dscripti<f iobăge~ă.; . ......... :.~ -,·-~~ ,, ·.
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Fig. 1. Pagină din con s cripţia urbarială , p c anul 1772, a
comunei Şiria în care apare familia Slavici.
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Fig. 2. Pagină din conscripţia urbarială, pe anul 1772, a
comunei Şiria în care e menţionată familia Borlea.
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(Borla Antoni) (7). Neobservate sau pierdute undeva în urniţi
mea datelor, !ltatisticilor ioformatei cărţi a lui Gh. Ciuhan<lu, ele
i!Înt regăsite şi confirmate de cercetările lui V. Vintilescu (8) car<'
încearcă să închege şi o genealogie după mamă a scriitorului, <lin
păcate incompletă.

Datorită informaţiunilor lacunare, o genealogie completă

şi

exactă

nu se poate încă nici astăzi stabili, dar, din diferitele
<'Onecripţii urbariale din Şiria, exi!ltente în arhivele arădene, găsim
o serie de date care ne permit să urmărim, cu destulă precizie,
dezvoltarea stării materiale a acestor familii, de la 17 46 pînă la
1848. Aceste date sînt interesante nu numai din punct de vedere
genealogic, ci şi pentru cunoaşterea relaţiilor economice din sinul
comunităţii ţărăneşti din Şiria, stabilind, astfel, şi locul familiei
Slavici, respectiv Borlea, în societatea satului.
Spuneam mai sus că, în 1746, la Şiria, existau ambele familii
prin Slavici Arsente, Borlea Ioan, Borlea Vid şi Borica Antoniu;
amîndouă familiile, după cum arată amintitul urbariu, din 1746,
figurează ca iobagi cu sesii (9).
ln conscripţiile urbariale din 1772, efectuate în timpul Mariei
Tereza, găsim ştiri mai amănunţite. Există deja două familii Slavici : Slavici Nicola (Szlavity Nikola), iobag cu 1/s de sesie, şi Slavici Ştefan (Szlavity Sztepan), iobag cu 2/s de sesie, amîndoi iobagi ai familiei Bohuş (IO). Slavici Nicola dispune de ½ iugăr intravilan, 3 şi ¼ iugăre arătură, I şi 1/2 iugăre fîneaţă, după care
serveşte 13 zile de robotă cu palma, dînd şi 1 florin darea de fum,
a şaptea parte a recoltei ca dijmă şi alte dări mai mărunte. Sla,ici Ştef an - dispunînd de 2/s de sesie - posedă din toate (pă
mînturi şi obligaţii) de două ori mai mult.
Familia Borlea (Borlya), pînă la 1772, se ramifică în şapte
familii. Astfel, în conscripţiile urbariale din acel an, găsim familiile Borlea Nicola, Borlea Mihu, Borlea Mihail, Borlea Anton,
7. Oh. Oiuhandu, op. cit., p. 162-165 (anexe).
8. Vezi nota 3, p. 68-69, cu menţiunea că V. Vintilcscu îi omite
pe ultimii doi (Borlea Vid şi Borlea Antoniu).
9. Sesie - lot iobăgesc (delniţă), la Şiria echivalent cu 2.0 de iugăre de arătură, 10 iugăre de !ineaţă şi ½ iugăr intravilan, fragmentat proporţional în funcţie de starea familiei.
10. Arhivele Tribunalului din Arad, acte urbariale, dosar Şiria,
1772.
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iobagi cu 1/a de sesie, Borlea Petru, cu 2/s de sesie, precum şi Borlea Ştefan şi Borlea Teodor, cu 4/a de sesii. Ultimii doi dispuneau, pe familii, de ½ iugăr intravilan, 13 iugăre arătură, 5 iugăre fîneaţă, după acestea servind 52 de zile de robotă cu palma
şi dînd dijma cuvenită, darea de fum şi alte dări mai mici (11).
Pentru a ne da mai bine seama de locul familiilor Slavici şi
Borlea în comună sînt necesare şi alte date cu privire la Şiria.
Astfel, în comună, pe domeniile Bohus, gospodăreau 175 de familii de iobagi pe 41 3/a de sesii, la care se mai adaugă 7 jeleri cu
casă şi 2 jeleri fără casă. Cele 175 de familii au dispus de 53:;/s
iugăre intravilan, 1155½ iugăre arătură, 794 iugăre fîneaţă, după
care serveau 5340 de zile de robotă cu palma, dînd, peste dijmă,
şi 175 de florini darea de fum, 57 iţii (12) de unt, 102 cocoşi,
102 pui şi 616 ouă. Din aceştia, 70 de ţărani mai dispuneau, la
un loc, de 16 iugăre prunişte, iar 158 de familii de 209 11:! sape
ele vii (13). Studiind stratificarea ţăranilor observăm că, din cele
175 de familii de iobagi, 99 de familii sînt cu 1/s ele sesie, 8 familii cu 4/s de sesie, 6 familii cu 5/s de sesie şi 2 familii cu G/s
de sesie.
Tabloul satului va deveni integral numai <Iacă analizăm şi situaţia celei de a doua parţi a comunei, şi anume
partea de pe
domeniul cameral, unde 320 ele familii de ţărani gospodăreau pe
112 1/a ele sesie, avînd, în total, 1025./s iugăre de intravilan, 2908
iugăre arătură şi 1341 ½ iugăre fîneaţă. După acestea, ci an servit 11.661 de zile de robotă cu palma, fiind obligaţi să dea şi 320
de florini darea de fum, 112½ iţii de unt, 224 ele cocoşi, 224 de
pui şi 1345 de ouă. Din aceştia, 133 de familii de iobagi au mai
dispus de 27 1/4 de iugăre de prunişte şi 224 de familii de 445 1/l
de sape de vii (fossores). Au mai trăit pe domeniu 1 jeler cu
casă şi 4 jeleri fără casă.
Cele 320 de familii de iobagi se ijtratifică astfel : 126 <le familii aveau 1/a de sesie, 73 de familii aveau 2/s de i;esie, 85 <le

11. Ibidem.
12. Iţia - unitate de măsură de cub, echivalentă, aproximativ,
cu 1,5 1.
13. Sapă - unitate de măsură cadastrală, reprezentind suprafaţa
pe care un om lucrează într-o zi, echivalentă, aproximativ, cu 96--104
stinjeni pătraţi
.·. .,___ '-
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familii ". 's de sesie ş i 36 de fami lii a ve:1 ~: poses i11?1i_ m 2·i e:ia ri (14).

Fig. 3. O

pagină

dintr-o conscripţi e urbarială, pe anul
1834, a comunei Şiria.

14. Arhivele Tribunalului din Arad, acte urbariale,
dosar Şiria, 1772.
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Analizîn·d, 'după această succintă situaţie comparativă, locul
familiei Slavici în societatea satului, constatăm că ea făcea parte
din norodul sărac ( cei cu 1/ s sau cu 2/s de sesie), iar din : familia
Borlea, cei mai mulţi (5 familii) făceau parte tot dintre să raci
( 1/p,-2/s de sesie), doar două familii (Borlea Ştefan ş i Borlea Teodor) intrînd în rîndul mijlocaş~or (4/s de sesie) . Comparînd datele din 1772 cu cele din 1746 obs e rvăm că cele două familii
Borlea s-au ridicat cu trudă deos ebită, prin defri şări şi des ţ eleniri,
de la starea de iobagi cu optimi de sesie pînă la starea de mijlocaşi, asigurîndu-şi fiecare loturile necesa re p entru trai, deşi, în
această perioadă, în multe locuri se face simţi t şi procesul de
jelerizare.
Noi conscripţii urbariale sînt efectuate la Şiria în 1834. Cu
această ocazie, la nr. 705, apare o singură familie Slavici, Slavici
Gheorghe (Szlavity Gyorgye), fiul lui Ioan, iobag cu 2/s de sesie,

Fig. 4. Fragment din conscripţia şiriană din 1834, în care
figurează Slavici Gheorghe, frate cu bunicul scriitorului.
de iugăr intravilan,
neaţă, 198 de stînjeni pătraţi
pruni şte. Probabil este vorba
(cel care îl adoptase pe tată l
spunea că ar fi fost „cel mai
avînd

3/s

64/s iugăre arătură, 2 7/s iugăre fî.
cînepişte şi 550 de stînjeni pătraţi
de unchiul după mamă al tatălui
lui), despre care, mai tîrziu, Slavici
îrrsemn,at dintre p ărinţii mei sufle-
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teşti"

(15). Intre timp, în familie, a apărut meseria de cojocar,
de ocupaţia de agricultor, deoarece lotul amintit abia
dacă asigura traiul în condiţiile gospodăriei cu trei tarlale. Lucrul
acesta reiese şi mai clar dacă luăm în considerare că Slavici Ioan
şi fiul său Gheorghe aveau în condiţiile stării materiale a comunei
Şiria, numai 4 boi, 1 viţel şi o vacă, fără porci şi fără oi.
Deşi în conscripţiile urbariale
nu figurează, este luat în
evidenţă, cu ocazia recensămîntului animalelor, şi un Slavici Ilie,
cu un singur cal, probabil jeler fără pămînt (16). Credem că nn
greşim dacă aici l-am căuta pe bunicul lui Slavici, feciorul căruia
fusese adoptat de unchiul mai bogat (Slavici Gheorghe).
Dacă în ramura tatălui originea scriitorului pare să fie în
bună măsură clarificată cel puţin din punctul de vedere al stării
materiale, situaţia se prezintă mult mai încurcat în ramura familiară a mamei. Astfel, în conscripţiile urbariale din 1834, există 7
familii Borlea cu cîte 1,'4 de sesie (Pera, Pavel, Todor, luon, Petru, Mitru şi Ilie), 2 familii cu ½ de sesie (Pavel şi Costea), care
sînt dijmuite cu a şaptea parte (septima), şi încă 3 familii Borlea cu ¼ de sesie (Avram, Teodor şi Pavel), care sînt dijmuite
cu a noua parte a recoltei (nona). 1n afara acestor 12 familii
Borlea, menţionate mai sus, se mai adaugă încă 2 familii de jeleri
(Borlea Pavel şi Borlea Moise), care îngroşau numărul celor 270
de jeleri cîţi erau, atunci, în total, în Şiria.
1n conscripţia animalelor din 1833 mai apar Borle Iova, Borle
Floare, Borle Mihail, Borle Filip, Borle Gavril şi Borle Litva,
poate feciori despărţiţi de casa părintească.
După şeptelul de animale, între familiile numite mai su11, 11e
prezintă drept cei mai înstăriţi Borlea Teodor (cu 2 cai, 4 boi, 2
viţei, 3 vaci, 2 porci şi 15 oi) şi Borlea Petru ( cu 2 cai, 2 boi,
2 vaci, 7 porci şi 8 oi) (17). Comparînd situaţia acenor 2 faalături

15. I. Slavici, Lumea prin care am trecut, 1929. p. 16; Vez,i şi
Amintiri, 1967, p. 190.
16. Arhivele Tribunalului din Arad, acte urbariale, conscripţii
din 1834, dosarul Şiria. Potrivit părerii lui D. Vatamaniuc, autorul
unei masive monografii Slavici, aflată sub tipar, poate ~i vorba şi de
o transcriere greşită, deoarece Slavici Ilie a murit în U nartie 1829
(a se vedea Registrul nr. 1037, de morţi, al comunei Şiria pe anii
lb27-1831, poziţia 139, 1829, păstrat la Arhivele Statului din Arad).
N--0r fi exclus însă, să fi existat un al dwlea S.iavici Ilie.
17. Arhivele Tribunalului din Arad, procesele urbariale, 1834.
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milii cu situaţia gcncrală a comunei, putem trage concluzia că
făceau parte dintre familiile mai înstărite. Astfel, dintre 1.076 <le
familii <le ţărani, 303 nu aveau vite <le jug sau cai. De altfel, şep
telul total <le animale, ale celor peste 1000 de familii, s-a ridicat
numai la 526 boi, 531 vaci, 92 viţei, 833 cai, 570 porci, 2966
oi şi 87 <le capre ( 18).

1n stabilirea corectă a locului familiilor Slavici şi Borlea în
cadrul satului trebnic să ţinem seama şi de conscripţia generală
a ţărănimii. Din acest punct de vcclt'rc întîlnim 270 ele familii eh·
jeleri, fără pămînt, şi 753 ele familii (19) ele iobagi cu sPsii, cart'
se stratifică astfel: 666 ele familii cu 1, -1 <le scsie, 2 familii cu :l/8
<le sesie, 80 <le familii cu 1,'2 de sesie, 2 familii cu ~/4 <le sesie şi
3 familii cu 1 sesie întreagă.
Din celr văzute pînă acum, datcle extrase din urbarii, c11
mici excepţii, susţin în prea mică măsură afirmaţia potrivit căreia
starea materială a familiilor Slavici şi Borica ar fi fost dintre
cele mai bune. Mai mult, slaviceştii conscripţiilor din 1834 - adică cei mai apropiaţi de <lata naşterii scriitorul11i, deci şi ca
grad de rudenie - apar ca iobagi (Ion şi Ghcorghc) sau jeleri
(Ilie), iar dintre numeroasele familii Borica apărutt' în acelaşi
urbariu (12 familii cu părţi de scsie, 2 familii ele- jPleri şi alţi 6
Borica mai dificil de identificat, prohahil ndamilişti), numai 2
familii intră în rînd11I celor mai înstărite. După toate acestea, evident, este cel puţin nesigură tragerea unor concl11zii <ldinitive
ele tipul celor acceptate pînă nu demult, acest lucru fiind posibil
numai datorită nPc11noaştnii situaţiei realt' şi admiterii fără
raportare la <locumc-nte - a celor sp11st' cit' Slavici în amintiri.
De altfel, credem că ceea ct' intenţionăm să schiţăm în continuare
- fără a intra în amănunte - va mai contribui, poate, cu ceva,
la elucidarea problemei, subliniind şi alte aspecte, puţin cunoscute, cu privire la familia Slavici.
1n perioada întocmirii ultimelor conscripţii urbariale (1834)
- deci în timpul vieţii hunicilor lui Slavici - are loc la Şiria
procesul ele formarP a marelui domeniu alodial al familiei Bohns.
Cu această ocazie sin t efcctuate mai multe hotărniciri terminate

18. Ibidem.
19. Diferenţa de 53 de familii (pînă la 1076) reiese din conscripţia
posesorilor de animale, netrecuţi încă cu gospodării aparte.

https://biblioteca-digitala.ro

I1

1i

cu rap1rea unor pămînturi iobăgeşti, în total 301 4/s iugăre ară
tură, provenită din diferite defrişări şi desţeleniri, şi 12 iugăre de
prunişte. Cu ocazia remăsurării păşunilor, păşunea cea mai bună a
ţăranilor a fost, de asemenea, Inată şi preschimbată cu păşuni
slabe, de pe munţi şi dealuri (20). Comuna, în consecinţă, intentează un proces care a ajuns pînă la curtea din Viena. 1n toate
aceste acţiuni au fost cointeresate atît f amiliilc Slavici cît şi familiile Borlea.
Deoarece arăturile şi păşunile răpite de la ţărani nu au fost
restituite, în 15 martie 1835 a izbucnit la Şiria o răscoală la care
a participat întreaga comună. Pentru potolirea răscoalei, fişpanul
(21) Bohns, care era şi stăpînul feudal al comunei, aduce în comună o companie de lăncieri, iar a doua zi, pentru mai multă siguranţă, încă 50 de soldaţi de la Sîntana, care după 4 zile an izbutit să înăbuşe răscoala (22).
La toate aceste mişcări ţărăneşti au luat parte şi bunicii lui
I. Slavici.
Considerăm că cele aduse de acest material completează şi
rectifică uncie elemente de biografie, avîndu-şi locul lor modest
într-o viitoare monografie Slavici, ele contribuind, indirect, la corelarea şi explicarea unor momente din viaţa sau opera
scriitorului. ln ce ne priveşte ne limităm numai în a le scoate la
lumină, lăsînd pe seama altora judecăţile definitive, concluziile şi,
·desigur, cercetarea faptică în ce măsură toate aceste evenimente
din viaţa bunicilor şi părinţilor scriitorului, starea social-economică a acestora, amintirea vieţii iobăgeşti, truda ţăranilor în vederea măririi suprafeţelor arabile, lupta împotriva abuzurilor domneşti şi împotriva tendinţelor de ciuntire a posesiunilor iobăgeşti,
cît şi alte amănunte din viaţa familiei an izbutit să îmbogăţească
imaginaţia vie a scriitorului, să trezească ataşamentul cald manifestat cir Ioan Slavici în scrierile sale faţă de oamenii pămîn
tnlui.

· 20. •-Arhivele Tribunalului din Arad, acte urbariale. dosar Şiria.
· 21. Fişpan - comitetele suprem al comitatului (al judeţului).
22. Arhivele Tribunalului din Arad, ac-te urbariale, dosar Şir~a.
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NOUVELLES DONNEES CONCERNANT LA FAMILLE
DE IOAN SLAVICI

Resume
Le present onvrage - fruit des recherche ■ de certaines archives locales - s'est propose de confronter les sources achivistes avec Ies donnees memorialistes. Dans ses memoires, publies
i;ous le titre „Lumea prin care am trecut" (Le monde par leqnel
j'ai passt'·), Slavici nons fait croire que sa Camille aurait eu une
sitnation materielle florissante. La plupart des chercheurs de la
vie et ele l'oeuvre ele Slavici ont puise aux memoires cette affirmation, mais laqnelle, jnsqu'a present, n'avait point ete confirmec par des clocnments.
En vertn cl'un riche et inedit materiei informatif, trouve dan ■
Ies Archives cin Tribunal d'Arad, Ies auteurs prouvent que les
Slavici, ainsi que la majeure partie des Borleşti (la Camille de la
mere) appartiennent au bas peuple, ayant ete serfs ou vilains a
Şiria, son village natal. En meme temps vient egalement se clarifier le probleme ele la position sociale des deux familles dans la
dite commnne.
A l'appui des affirmations de ci-dessus, Ies auteurs fourni■sent des donnees-concernant la situation materielle du village
ct des familles Slavici (Szlavyt ou Szlavits) et Borlea (Borla,
Borlya ou Boric) - extraites des conscriptions de serfs de lacomm11ne de Şiria au cours des annees 1746, 1772 et 1834.
L'importance des docnments mis en discussion reside encore
dans le fait qu'ils nous fonrnissent certains addenda a caractere
genealogiqne et aussi dans ce que - en passant du domaine inexact du sonvenir dans celui du document plus precis - ils attestt>nt l'anciennete de la Camille de Slavici dans la commune, y
presente an moins un siecle avant la naissance de l'ecri·nin.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4

Page de la conscription des serfs en 1772, de la
commune de Şiria ou figure la f amiJle Slavici.
Page de la conscription des serfs en 1772, de la
commnne de Şiria ou la Camille Borlea est mentionnee.
Une page d'une conscription de la commune de Şi
ria de l'annee 1834.
Fragment de la conscription de la commune de
Şiria ou figure Slavici Gheorghe, frere du grandpere de l'ecrivain.
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DIN CORESPONDENŢA INEDITA A LUI IOAN BIANU
CĂTRE

I. SLAVICI (1887-1889)

de PARASCHIVA KOT,OSVARI

In colecţia de documente ,i manuscrise păstrate la Muzeul
memorial „1. Slavici" din Şiria, se găseşte şi o parte din cort>spondenţa acestui însemnat scriitor transilvănean.
Acest fond conţine scrisori de la diferite persoane cu care
Slavici a corespondat în perioada anilor 1887-1889, timp în
care el a fost redactorul Tribunei de la Sibiu.
Scrisorile, care pma acum sint inedite, au fost donate muzeului din Şiria, în anul i959, de către fiica scriitorului, Fulvia
Struţeanu.

Dintre scrisorile amintite, mai valoroase prin conţinutul lor
sînt cele adresate lui I. Slavici de către Ioan Bianu, unul din cei
mai de seamă cărturari ai vremii (1).
Prietenia lui Bianu cu Slavici se cimentează după ce acesta
din urmă esle numit secretar al comisiunii pentru publicarea documentelor copiate din Arhiva de la Viena privitoare la istoria
românilor, colecţie iniţiată şi patronată materialiceşte de cătrt>

1. foan Bianu (1856-1935), profesor

1a Universitatea din
membru al Aoodemiei Române, a fost organizatorul
Bib1iotecii Academiei şi pionul principal al Bibliotecii româneşti, începînd cu anul 1880. Impreună cu Nerva Hodoş a publicat, între altele, ,,Bibliografi.a românească veche" şi „Catalogul manuscriselor ruBucureşti şi

mâneşti".
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Eudoxiu de Hurmuzaki (2).
La această muncă deosebit de importantă privind strîngerea
şi editarea de date din izvoare străine despre trecutul neamului
românesc, Slavici a lucrat timp de peste douăzeci de ani, traducînd în româneşte documente maghiare, germane, italiene şi
latine.
lncepînd din anul 1887, aceste documente au început să fie
publicate de către Academia Română.
Ideile comune de care erau animaţi au făcut din Bianu un
preţuit povăţuitor, care îi dădea deseori îndrumări lui Slavici privind prelucrarea ştiinţifică a documentelor găsite, sfăhiindu-1 îo
privinţa traducerii şi sistematizării lor.
lntr-una din scrisori, Bianu îl îndeamnă pe Slavici să continue
cercetarea manuscriselor pe care acesta le-a descoperit în Arhivele Saşilor din Sibiu, documente care, deşi prezentau o importanţă deosebită pentru istoria Transilvaniei şi a legăturilor Sibiu.
lui cu îa,ra Românească şi Moldova, au fost neglijate de alţi
cercetători.
·
Pe lingă faptul că, din cînd în cînd, îi cere lui Slavici diferite exemplare din ziarul ce-l redacta, Bianu îl îndeamnă ca, în
ciuda tuttiror piedicilor, să continue importanta acţiune la care
s-a angajai, să nu se lase influenţat de sfaturile altora, care îi
propun o tactică nouă, şi să aibă în vedere totdeauna 'faptul de a
manevra în aşa· fel în conducerea ziarului incit să asigure Tribunei continuitatea de apariţie. Bianu înţelegea prin aceasta evitarea din partea lui Slavici de a-şi pierde libertatea personală, în
urma articolelor găsite de cenzură ca fiind prea violente.
Legat de problema traducerii şi publicării documentelor Hurmuzaki, în scrisoarea din 30 aprilie (12 mai) 1887, Bianu îl înştiinţează pe Slavici despre expedierea unor documente scrise în
limba latină, privind anii 1575-1600, provenite clin arhivele poloneze. Totodată îi dă îndrumări amănunţite : ,,Trebuie multă
băgare de seamă ca să nu se facă greşeli la tipărire ... " (3). Bianu
îi dă indicaţii precise lui Slavici în privinţa metodologiei pe care
acesta s-o urmeze în legătură cu clasarea şi păstrarea preţioaselor
manuscrise după tipărirea lor : w,.lipre a se şti în viitor care unde

2. P. Mareea, I. Slavici, Bucureşti, 1965. pag. 59.
3. A se vedea Arhiva Muzeului Judeţean Arad (A. M.A.) nr. ~82.
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(4).
In alte două scrisori, trimise în anul 1889, îi aduce cuvinte
<le landă: ,,Eşti aplaudat pentru căutarea în Arhivele saşilor sihicni ... " (5). Aici Bianu scoate în evidenţă faptul că Slavici este
aproape unicul intelectual român carf' a început cercetarea sistematică a documentelor în aceste importante şi bogate arhive din
Sibiu. ,,Mă bucur foarte de cele• cc-mi seri despre arhiva de acolo··, scrie Bianu arătîndu-i lui Slavici cum să facă clasificarea documentelor găsite : ,,Acest indice să fie în două părţi, una pc-ntru
clocmncntelc privitoare la relaţiile co Moldova şi Muntenia, alta
pentru documentele privitoare la relaţiile românilor <le acolo"

(6).
Prin munca depusă la traducerea acestor documente, Slavici
avea legătură permanentă cu cei de la Bucureşti, trimitea copiile
inventarelor şi rapoartele către preşedintele comisiei documentelor Hurmuzaki ,, ... pentru ca pe baza acelui raport să se faci:i cuvenitele însărcinări oficiale" (7).
Datorită acestei munci de lungă durată, Slavici a avut posibilitatea să cerceteze şi să adune foarte multe <late, pe care le-a
folosit apoi pentru romanele şi piesele sale istorice (8).
In scrisoarea <lin 24 aprilie (6 mai) 1889, Bianu îi arat:i lni
Slavici greutăţile legate de aprobarea subvenţiilor propuse- pentru
documentele Hurmuzaki, subvenţii veşnic pri:'.Jlcjduite de a fi reduse : ,,Muri asalturi se fac împotriva bietului buget a lui Hurmuzaki", remarcă cu amărăciune Bianu (9) .
Mai departe, îl informează pe Slavici despre activitatea lău
dahilă a lui Kogălniceanu, care şi el era membru în comisia documentelor : ,,. .. este puternic apărător, sperăm că toată suma va
fi salvată; <lar chiar comisia bugetară a lăsat 15.000 lei în buget,
i;i poate să puc iarăşi şi pe celelalte 18.000 cari mai erau" (10).
Din scrisori se poate trage concluzia că, pentru această lucrare de cercetător şi traducător, Slavici primea periodic o anu-

4.
5.
6.
7.
8.

Ibidem.
A. M. A. nr. 393.
A. M. A. nr. 392.
Ibidem.
P. Mareea, op. cit., pag. 50
9. A. M. A. nr. :l96.
10. Ibidem.
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de bani, care îi era trimisă personal de Bianu. Astfel,
prietenul bucur eş tean , îi scrie într-o scrisoa re din anul 1887 :
0, Alăturat acesteia îţi trimit lei 360 {trei sute şase zeci) şi te rog

Fig. 1. Fragment dintr-o scrisoare a lui Ion Bianu
către Slavici.
nu lua în nume de rău că ţi-i trimit aşa tîrziu, dar nn-mi era cu
putinţă a ţi-i tl'imite mai înainte" (11).
11. A. M. A. nr. 379.
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s-a luat înţe
legerea definitivă să ţi se dea o mie de la partea traducere" (12),
s11u : ,,Mânc cred că-ţi trimet ceva sunător" (13).
Pe lingă „diurna" trimisă, Bianu l-a sprijinit pc Slavici din
punct de vedere moral şi material în momente grele, trimiţîndu-i
bani de nenumărate ori. Astfel, în anul 1889, Bianu îi scria : ,,Io
Întîia jumătate a lui Maiu al nostru - dacă nu pe la început îţi
voiu trimite deosebit vre-o mie de florini în contul meu separat;
pentru cura, aerul şi verdeaţa după care îţi arde inima" (14).
Tot în această scrisoare, care a fost scrisă, probabil, imediat
după ieşirea lui Slavici din închisoarea de la Vac (Ungaria), îi
comunică : ,,La Sibiu sper mult că îţi voiu putea şi eu, cu greutăţi dar sper că va fi cu putinţă - să-ţi trimet vreo sută de
florini lunar, ca să poţi să-ţi faci faţă trebuinţelor traiului cit
timp va ţine starea de lucruri de acuma" (15).
Semnificativ este faptul că perioada în care au fost redactate scrisorile lui Bianu către Slavici corespunde cu anii În care
s-a intensificat lupta românilor din Transilvania împotriva asupririi naţionale.
Ziarului Tribuna îi revenea sarcina de a lupta pentru unitatea culturală şi politică a românilor transilvăneni.
Ca director al Tribunei, Slavici întîmpina multe greutăţi din
partea autorităţilor maghiare, avînd mai multe procese de presă
pînă în anul 1888, cînd a fost condamnat la un an de închisoare la Vac (16).
Pe lîngă faptul că era văzut foarte rău de autorităţile ungare,
Slavici avea de înfruntat şi pe adversarii politici români care,
prin ziarul Luminătorul, editat la Timişoara, luptau : ,, ... pentru
noua direcţiune care va trebui luată de Tribuna" (17).
1n legătură cu aceasta, Bianu îi scria lui Slavici care se afla
în închisoare : ,,Oh! de ai fi afară, la Sibiu am fi mai liniştiţi,
mai siguri ... " (18).
1n ciuda faptului că era întemniţat, Slavici, în acest timp, lu-

1n alte scrisori din 1889, Bianu scria :

12.
13.
14.
15.
16.

A. M. A. nr. 3~3.
A. M. A. r.r. 392.
A. M. A. nr. 396.

Ibidem.
P. Mareea, op. cit., pag. 95
17. A. M. A. nr. ,388 .
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era, în continuare, la documentele Hurmuzaki, scria şi public.!
articole la Tribuna.
Scrisoarea din 20 noiembrie (2 decembrie 1888) ne arată că
Bianu îl ţinea la curent pe Slavici cu diferite probleme, îi trimitea la închisoarea din Vac calendare, broşuri şi n•vistc.
Faţă de greutatea de a lua o hotărîre în lt•gătură cu situaţia
sa, după ieşirea din închisoare, Bianu îl încurajcuză : .,să-ti cauţi
mai întîi de sănătatea d-tale şi a lor d-tale; apoi să te întorci la
Sibiu, unde vei hotărî ce este de făcut". ,,Pînă a lunci nu te shuciuma, căci este în deşert; o deciziune pripită de a părăsi frumoasa acţiune de acolo s-ar putea să regreţi foarte urnit dar va
fi atunci prea tîrziu" (19.)
Ultima scrisoare a lui Bianu, din 2-1 octombrie 1889, lămu
reşte întoarcerea lui Slavici la Sibiu şi reluarea activi tă ţii acestuia
la Tribuna.
Legat de aceasta, Bianu îi scrie : ,,Singur ~tirea că în orice
caz s-a asigurat ieşirea Tribunei pe la 1 iulie 1890 este mai îmbucurătoare în toate cîte îmi scrii" (20).
Bianu era aclînc legat de Slavici, pc care îl preţuia ca pc 1111
susţinător înflăcărat al cauzei românilor clin Transilvania. Aceasta
reiese şi din următoarele rînduri : ,, ... dacă veţi sta la postul pc
care l-aţi ocupat şi ţinut cu atîta stăruinţă şi eroism în vremi aşa
de grele", ,, ... să ţineţi sus aceasta lampă a Tribunei spre a lumina
căile oamenilor nepricepuţi" (21).
Bianu vedea în ziarul Tribuna şi în adepţii săi o făclie care
avea menirea să ţină trează conştiinţa românilor transilvăneni :
,, ... trebuie să vă păstraţi ca un grup care vede clar şi lîngă care
să se grupeze iar oamenii cînd trîmbiţa cea mare va suna aşa ca
toţi să audă şi să priceapă" (22).
Din cele arătate mai sus reiese faptul că Ioan Bianu, I. Slav1c1 şi nenumăraţi slujitori ai scrisului românesc au reuşit, în acest timp, să dea un impuls publicării unor documente româneşti.
Scrisorile lui Bianu confirmă şi puternicul ataşament al lui
Slavici faţă de Tribuna. Fiind unul dintre întemeietorii ci, Slavici

18.
19.
20.
21.
?2.

Ibidem.
A. M. A. nr. 396.
A. M. A. nr. 390.
Ibidem.

Ibidem.
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a lucrat cu toată pasiunea sa pentru a face clin acest ziar purtă
torul ele cuvînt al românilor transilvăneni în lupta acestora pentru revendicări naţionale şi culturale. ln plus, deşi puţine la număr, aceste scr,wri, aduc totuşi, unele completări de amănunt,
privind biografia scriitorului arăclan.

AUS DER UNVEROFFENTLICHTEN KORRESPONDENZ
IOAN BIANuS AN IOAN SLAVICI (1887-1889)

Zusammen/asiung
Im Gcdenkhans „Ioan Slavici" aus Şiria wird cin Teii der
Korrespondenz von Ioan Slavici aufbewahrt. Zwischt'n elen Handschriften befinden sich anch sichen Bricfe von Ioan Bianu, <lie in
cler Periode von 1887-1889 an Ioan Slavici gesenclet wurclen.
Dicse Briefe enthalten Ratschlăgc unei wertvollc Hinweise des
Bukarester Frc1111cles. Sie beweisen gleichzeitig clic moralische
und materiellc Hilfe, clic Bianu Slavici in eincm bewegten Lebensabschnitt des hekannten transsylvanischen Schrifstcllcrs an~eclcihen licss.
1n elen Bricfen ratct Bianu Slavici an. clic Aktion fiir Entdcckung unei Obcrsetzung einiger Dokumcntc zur Geschichte des
rumănischcn Volkes fortzusetzcn. Da dieses Unternehmcn von
grosser Wichtigkeit fi.ir clic HerausgaLe cler Dokumenten-Kollektion Hurmuzaki war, wircl Slavici aufgefordert, besonclere clic
Hanclschriften des Săchsischen Nationalarchivs in Sibiu (Hermannstaclt) zu erforschcn.
Beziiglich der zeitgeniissichen politischen Lage ratet Bianu,
Slavici miige, in seiner Eigenschaft als Direktor cler Zeitung
„Tribuna" (Sibiu) dcn Kampf gegen clic nationale Unterdriickung
cler Rumănen Transsylvaniens fortsetzen unei dieser rumănischen
Tageszcitung die ununterbrochenc Erscheinung sichern.

VERZEICHNISS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1 -

Ein an Slavici gerichteter Brief von Ioan Bianu.
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PREOCUPARI PENTRU LIMBA ŞI LITERATURA
IN PUBLICISTICA LUI G.

COŞBUC

de OVIDIU OLAR/V

Potrivit convingerii lui George Coşbuc, ,,1mprema putere a
artei va fi întotdeauna adevărul". Iar „adevărul în artă e una cu
frumosul". ln plus, împletirea adevăr-artă trebuie să fie dictată
de un puternic deziderat : identificarea scriitorului cu sufletul
poporului său. Ideea, exprimată într-o prefaţă la un volum de
versuri ale unui tînăr poet (1), este o oglindă a credinţei lui
Coşbuc cu privire la menirea artistului în societate. Este însă necesar să adăugăm că, în cazul lui G. Coşbuc, concepţia despre
literatură este o parte integrantă a convingerilor sale, mai largi,
a opticii sale asupra vieţii, în ansamblul ei. Ea se reflectă în întreaga sa operă şi este greşit a pretinde că se poate formula conceptul de gîndire al unui scriitor luînd în scamă doar o singură latură a activităţii sale cum, uneori, se mai obişnuieşte. Precizarea ne
pare necesară deoarece judecăţile critice asupra lui Coşbuc s-au
limitat, în general - ca şi în alte situaţii asemănătoare - la lucrările beletristice, în cazul de faţă asupra poeziei.
Ori presa
1. I. Costin, Spre primăvară, Versuri, cu o prefraţă de G. Coşbuc,
Bucureşti,

Editura Carol Muller, 1896. Vezi, sub titlul Adevărul în artă,
în Tribuna, XIII, nr. 134, 18/30 iunie 1896, p. 533. Cu titlul-Contra
poeţilor farisei articolul este, de asemenea, reproclus în microantolo,gia G. Coşbuc, Despre literatură şi limbă, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1960,
p.29-32. Referinţe l-a articol fac şi G. Scridon, I. Domşa în George Coş
buc. Bibliografie, Editura Academiei, Bucureşti, 1965,p. 90-91 şi 137-138.
şi
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timpului oferă posibitatca cunoaşterii unei prezenţe spirituale cu
de o mare varietate, a unei personalităţi de o curiozitate puţin obişnuită în cercetarea omenescului, socialului, stăpî
nită de o vie inteligenţă, de o atentă observaţie şi echilibrată în
aprecieri. Toate acestea - însuşiri definitorii în formarea artistului autentic sînt prezente în paginile atît de variate ale
articolelor sale care izbutesc să completeze într-un mod surprinzător, oarecum inedit, imaginea acceptată despre poet. Se poate
spune, cu alte cuvinte, că publicistica lui Coşbuc care, prin
cîteva articole, se află în atenţia rîndurilor de fată impune
preocupări

modificarea portretului scriitorului, conturat, după cum se ştie,
de-a lungul timpului, printr-o largă (poezia) !;'i, totuşi, nu îndeajuns de cuprinzătoare selecţie. Trăsăturile caracteristice ale scrirnlui său concură la identificarea în aceste pagin} de proză a
creatorului de larg orizont, posesor al unor cunoştinţe temeinice,
bogate ţi de adîncime, a scriitorului care deşi încă în
bună
măsură ignorat sub acest aspect se afirmă cu dezinvoltură
printr-o judecată literară solidă, densă în idei şi de o certă on1inalitatc (2). lată ceea ce ne face să anticipăm că publicistica
~a promovează, incontestabiL 1111 alt Coşbuc, despre care s-a amintit mai rar, şi numai în treacăt, un Coşbuc ale cărui aceste
calităţi, mai puţin cunoscute, 1111 numai că nu au fost evidenţiate
ci, dimpotrivă, au fost puse, prin însăşi ignorarea lor, ele către
unii la îndoială (3).
Colaborator la zeci de reviste şi ziare ( 4), autor, uneori neacmnat, a sute de articole (5), unele dintre ele (majoritatea) aproape uitate, altele (nici acestea puţine) pierzîndu-şi cu timpul
pînă şi paternitatea, G. Coşbuc se prezintă deşi nu mulţi 8Înt
2. Asupra multilateralităţii [11i G. Coşbuc s-au mai rostit. cu diferite prilejuri. opinii. dar rareori au fost ,aduse argumente din afara
beletristicii sale sau traduce:-ilor, care să justifice şi să însoţească acest
punct de vedere.
3. Nu s-ar putea. totuşi. spune că G. Coşbuc nu s-a bucurat. fie şi
15por,adic, de recunoaşterea şi a acestor merite. Intre preţuitorii săi, dintre
contemporani de pildă, s-au numărat I. L. Caragiale, Ion Bi3nu ş. a.
Vezi în această problemă Cuvîntul introductiv al lui Al. Duţu la G.
Coşbuc, Despre literatură şi limbă, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1960, p. 6.
4. G. Scridon şi I. Domşa, în .,Lista periodicelor la care a colaborat G. Coşbuc", publioată în op. cit., p. 29-31, indică 41 de ziare şi
re-.iste.
5. In amintita Bibliografic (vezi notele 1 şi 4), un instrument
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,----------------------------------cei convinşi întru totul de o asemenea părere - drept tipul
scriitorului complet.
Din păcate, cele mai multe din articolele sale au rămas înmormintate în publicaţiile timpului fapt ce explică insuficienta
lor cunoa1ftere ( 6). Nu s-a realizat încă adunarea acestora într-o
cuprinzătoare culegere ceea ce, evident, ar fi redat, într-o mă
sură mult mai mare, multitudinea şi valoarea acestor preocupări.

indispensabil de lucru în cercetarea vieţii şi operei lui George Coş
buc - în afana a 85 de titluri de schiţe, de povestiri autobiografice, istorice, didactice sau literare (p. 82-90, porziţiile
520-604) şi în afara altor cîtcrva zeci de proze, de asemenea
nominali2Jate,
cuprinzînd
scrieri
atribuite
(p. 120), incluse
în volume (p. 135-138) sau în culegffi (p. 138-141), traduceri (p.
149-150), corespondenţă (p.119-120) - sînt amintite peste 250 de
titluri de articole (p. 90-118, poziţiile 605-861) care, în cuprinsul
lor, i.iu în dezbatere multiple şi variate problieme pe teme din cele
mai interesante, uneori chiar curioase.
Aceeaşi Bibliografie, în „Indicele alfabetic al operei pe tiitJ.urj de
lucrări" (p. 257-275), la subcapitolul Proza cuprinzînd scrieri beletristice (inclusiv volumele) şi publicistice - citează 430 de titluri.
6. Surprinde faptul că publicistica lui Coşbuc lipseşte chiar şi
din cuprinsul celor mai de seamă istorii ale literaturii române. Autorii lor, fără excepţie, se limitează la poetul şi traducătorul Coşbuc,
f(1ră a aminti, fie şi sumar, de publicist. Se comentează, uneorn, prooa
literară deşi aceasta este sub nivelul celor mai bune şi sînt multedin art.icolele lui Coşbuc. Asemănătoare este situaţia în studiile, mai
vechi sau mai noi, consacrate activităţii scriitorului. O monografie.
clliar şi de mici dimensiuni, intitulată George Coşbuc - cum, bună
t1ară, este, spre a da un exemplu luat din ultimii ani, cea semnată de
D. Micu - obligă la prezentarea întregii activităţi. Din păcate însă. lucrurile nu se înfăţişează, în cele mai multe cazuri, aşa. Iar în
editări de genul celei amintite mai sus, cînd prefaţa unui volum de
Versuri (E.P.L., Bucureşti, 1961) se transformă într-un studiu intitulat
George Coşbuc (Editura TJneretul,ui, Bucureşti, 1966), ar fi fost mai potrivit ca editura să procedeze nu la o însemnare pe reversul copertei interioare care să ateste - preventiv - un lucru ce, oricum, s-ar fi observ,at. ci să fi În{)ercat o re a 1 ă cd1aborar,e cu 1autoru1 în scopllll. aducerii unui minim de completări sau al stabi:lirii unui titlu adecvat
conţinutului.

Cit despre lucrări care efectiv să-şi fi propus discutarea scrierilor publicistice ale lui Coşbuc sau cel puţin a unor probleme ridic.ate
de ,ele, aoestea, deşi s~au înmulţit în ult:imllll. ,nimp, sî!llt încă, din păaate,
cit se po,aite de Tare compairaitLv cu 1alit,e ,aprecieri pe milirgiin,ea opc,rei,
poetice spre exemplu, a lui Coşbuc (spre edificare a se consulta
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Tot ce s-a făcut a fost gruparea, încă din 1897, a unui număr de
proverbe şi zicători ca parte a unei cărţi de conţinut mixt (7),
precum şi editarea, în 1960, sub îngrijirea şi cu prefaţa, la obiect, a lui Al. Duţu, într-o selecţie de dimensiuni relativ ·modeste, dar fiind judicios gîndită şi avînd un caracter antologio
(8), a unora dintre articolele scrise de Coşbuc între anii 18951913 şi apărute în Tribuna poporului, Tribuna şi Românul, Semă
nătorul,

Universul literar,

şi Viaţa literară. Deşi

la

Flacăra,

Vatra, Epoca, Familia, Albina

apariţie ediţia

a umplut un gol care,
în treacăt spus, din nou se face observat, ea nu reuşeşte,
din cauza specificului colecţiei în care a apărut şi proporţiilor
·acesteia, să dea o reprezentare cu adevărat reală asupra volumului publicisticii coşbuciene şi, poate, chiar şi asupra forţei ei de
expresie. ln ansamblu însă, editorul urmează principiul impor•
tanţei articolelor. S-a avut, totodată, în vedere şi cuprinderea în
această microantologie, pe cit posibil, a cît mai multe :periodice
la care a colaborat G. Coşbuc.
In prodigioasa sa activitate, scriitorul a risipit - iar publicaţiile menţionate mai sus nu sînt decît o parte din periodicele
la care a colaborat (9) - nenumărate pagini de istorie şi, mai
astăzi,

Bibliografia lui G. Scridon şi I. Domşa care trimite la scrieri de şi
despre Coqbuc pe nu mai puţin de 1734 de poziţii !).
Amintim. îrutre ele, studiile lui Gavril Scridon oare, în cartea sa
,,Pagini despre Coşbuc" (Bucureşti, Societatea de Ştiinţe Istorice şi Filologice, 1957, 230 p.), a consacr<1t un întreg capitol - Coşbuc şi pro'blemele limbii - unor aspecte de natură lingvistică ale publicisticii
s:Tiitarului, şi Cuvîntul introductiv ,ail !lui A.:l. Duţru Ilia ouh:.1g211'1e1a de lairmult aşteptata ediţie critică George Coşbuc (Opere alese, I, Po~ii.
E.P.L., Colecţia „Scriitori români", Bucureşti, 1966), a stabilit, deşi
prezentării prozei iLiter,a:re şi publiaistice i-a rezervatt: numa:i cîteva
pagini (XXXIX-XLIII), cu precizie şi mult simţ al echilibrului - ordonînd valorile - însemnătatea, limitele şi locul prozei în opera
lui Coşbuc.
De reţinut, înscriindu-se între primele analize mai detaliate şi
oare ,a acordat, de asemenea, publicisticii locul binemeri1m în opera
scrHtorului, şi Cuvîntul introductiv al lui Al. Duţu 1a ,culegerea de articole Coşbuc pe care a publicat-o (vezi nota 8).
7. G. Coşbuc, Versuri şi proză, Editura Biblioteca noastră, Tipografia diecezană, ~anse~. 1897.
8. G. Co~buc, Despre literatură şi limbă, E.S.P.L.A., Colecţia
.,Mica bibliotecă critică", Bucureşti, 1960.
·9. Vezi nota 4.
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de critică literară, articole privind probleme de limbă litepe marginea unor proverbe sau zicători, interpretări şi prelucrări ale unor tradiţii sau legende,
aprecieri referitoare la diferite alte specii ale creaţiei orale sau judecăţi de ansamblu privind folclorul literar românesc şi universal, precum şi
articole cu conţinut social-cultural, cu caracter de combatere a
superstiţiilor, de medicină populară sau, în general, de
ştiinţă
rară, rellecţii

popularizată.

Dar referinţele de faţă nu intenţionează o tratare exhaustivă
a problemei. Luînd ca punct de plecare articole pe această temă,
în care prezenţa judecăţii critice a lui Coşbuc se face simţită,
ne-am propus - limitîndu-ne l<t periodicele arădane Tribuna poporului, Tribuna şi Românul - să scoatem în relief unele trăsă
turi ale personalităţii scriitorului, în scopul întregirii, după cum
spuneam şi mai sus, a unui necesar dar insuficient cunoscut portret al său, în scopul apropierii de chipul real al poetului.

Prin conţinutul lor vrednic de interes, am remarcat cîteva
ar,ticole (10) - semnificative în privinţa modului în care priveş.te scriitorul problemele limbii şi literaturii precum ~i

10. Nu ,a fost în i1111tienţia aiu:toruJui acestor ,rînduri discuk1irea tu,uror articolelor publicate în presa arădană. Din destul de numeroasele (chiar multe, de domeniul zecilor, dacă ţinem seamă şi de fragmentele de proză literară) prezenţe în cele trei publicaţii locale, ne-am
'>(iri,t - potrr,Lvirt: unor eritieid.i de apneci€'J1e $1i.Clt personale - a!Supra
unui restrîns număr de colaborări care, deşi nu doresc să stabilească,
prin excludere, ieraiihii valorice, izbutesc, credem, să se înscrie între
cele mai grăitoare articole ale lui Coşbuc apărute în periodicele ar~danie. Ne""'<l!~I stalt, .astfel, Î!n atenţie 9 a11,lica1e, d~ntire aalI1e 2-3 au tast
prezentate doar în treacăt, aa lucrări corelative. Din cele 9 articole, 7
au apăiiut în Tribuna poporului, 1 în Tribuna şi 1 în Românul. Pentru
a uşura uiimărirea lor în oontinuare, dăm, mai jos, grupate - în ordinea apariţiei lor în 1uerare - titluriJ.e acestor.:i :
A prins prepeliţia de coadă, Tribuna poporului, Ared, II, nr. 64,
4/16 apnilie 1898, p. 306 (a aipărut inde!)f'ndent, dar cu J»"€Cizair,ea apem!lenienţ,ei lia uin cU111Josaut cicllu: Din vorba ăluia. Zicători explicate); Zicători explicate I. .Asvîrle cu bairda-n lună, II. Marea ou sare.a, III. A
vorbi de călai'e, Tribuna poporului, II, nr. 2, 3115 1anuarie 1898, p. 78; Ursul, Tribuna poporului, II, nr. 67, 11/23 aprilie 1898, p. 328;
Absurmtatea unei esplicaţiuni, Tribuna poporului, III, nr. 70, 10/22
aprilie 1899, p. 4-5; Babele sfinte în mitologia noastră, Tribuna poporului, IV, nr. 60--65 (exceptînd nr. 62), 29 miartie/11 april.iie-5/18
april)e 1900; Leacurile poporale, Tribuna, VIII, nr. 243, 25 de<.-embrie
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proze conţinînd diferite jocuri de int elige nţă , d e limbă ş.a . Dar,
pentru că în intenţia noa s tră nu a fo st cuprinderea a tot ceea ce
a publicat Co ş buc p e această t e m ă nici m ăca r a tuturor colaborărilor din presa ară dan ă (11) ş i , în consec inţă. discutarea
detaliată , ş tiinţifică , ana liti că' a acestora, rînduril e el e faţ ă an drept
ţel ! între alte le, ş i să co nsemn eze , aici, un ele din gîndnril e atît
de actual e ale marelui scriitor, să IC' r edea circulaţi e i lit era r e. n

Fig. 1. Tribuna poporului

(] 897-1903)

Fig. 2. Tribuna (1904-1912)

Fig. 3. Românul
(1911- 1916 ; 1918-1919)

Fig. 1- 3. Ziare arădane al că ror colaborator a fo s t George Co ş buc.
1904/ 7 ianuarie 1905, p. 9- 10 ; Curiosităţi de-ale limbii româneşti, Tribuna poporului , IV, nr. 90, 14/ 27 im01i. 1900, p . 2- 3; Ticuri literare.
Tribuna poporului , III, nr. 102 , 26 m ai 'J i tmiie 1899 , p . 2- 3; Latin ori
slav, Românul, II , nr. 40 , 19 febru arie/ 3 m ar tie 1912, p. 1- 3. Dintre acestea , 3 ar t icole (Absurditatea unei esplicaţiuni, Ticuri literare,
Latin ori slav) au fost reeditate în culeger ea : G. Coşbu c, Despre literatură şi limbă (Bu cu r eşti , 1960).
11. O m od est ă şi su ccirută-dar utilă-contribuţie în ac eastă proWe.
mă , n eincluzînd, din păcat e, t oate scrierile apă rute în periodicele locale,
e~te articolul lui I. iciu, Coşbuc şi Aradul (în Ziridava. tudii şi cercetări, I Arad , 1967, p. 73-81). Autorul şi ~a propus
să marcheu
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alt rost al lor este, totodată, acela de a dezvălui varietatea interesului manifestat de G. Coşbuc faţă ele actul cultural-artistic,
faţă de fenomenul literar şi lingvistic, de a pune în lumină ceea
ce am subliniat, la începutul acestor însemnări, că oferă, cu dăr„Momentele mari de contact, manifestate fie prin prezenţa personală a
poetului la Arad, fie prin colaborarea mai stăruitoare ia presa de
aici".
Colaborarea lui Coşbuc la presa locală durează, cu intermitenţe,
peste 15 ani. Primul arr'ticol apare in Trihluta poporului la 23 ianuarie
1897, i,ar u,Ltimul în Românul La 28 aprilie 1912. In tot acesit inltel!"'Val
de timp, semnătura lui Coşbuc poate fi întîlnită - după cwn reiese
din atitico~ul ciitat - în paigimle z~,a['eilor airădan:e şi, nu od,a;tă, în aJe
caleod.arelor editate de acestea, sub poezii, proză, traduceri, de
peste 130 de ori dacă socotim şi apariţia, pe părţi (fragmente),
a scrierilor literare în proză
(Din
Războiul
nostru pentru
neatîrnare se publică, sub titlul Pagini din istoria României. Luptele
românilor din 1877-78, 23 de fragmente, iar din Povestea unei coroane de oţel 42 de fragmente).
.
Cu toate că I. Niciu afirma că va înfăţişa ambele feţe ale legiI urblor Lui Coşbuc cu Aradul (prez,etnţă şi co,Laiborări). artico1Lul dezvo.ltă
- exceptînd dteva referinţe generale cu privire la popasurile arădane
ale ser.ii.torului - în spedail colaborarea lui Coşbuc La presa loo~ă.
Mai puţin amintită, dar nu lipsită de interes - pentru care dăm aici
cîteva date de tiradiţie orală neconsemnate de I. Niciu - prezenţa poetului în Arad aduce şi ea citev,a ştiri puţiin cunosmte din vi.aţa Lui
Coşbuc. Memorta oraşului îl reţine fie înconjurat de stima. preţuirea
şi afecţiunea grupului ,de redactori şi scriitorii locali grupaţi în jurul
periodicelor aici apărute, fie singur sau în tovărăşia unor scriitori
din Romilnia - între care mai des e pomenit numele lui Caragiale aflaţi în trecer-e sau vremelnic stabiliţi în Arad. Coşbuc obişnuia
să
tragă la fostul hotel şi restauriant „Cornul vînătorului" situat pe
actuala s,tr. Eminescu, colţ cu b-dul Republicii - loc de refugiu şi
preferat, se pare, în scurtele sale opriri.
Cinstindu-i numele şi opera, în iunie 1929, la pest.e un deceniu
de la moartea scriitorului, arădani.i îi dezvelesc, în cel mai pitoresc şi
central loc al oraşului - piaţa Palatului Cultural - bustul, creaţie a
sculptorului Gh. Groza (vezi, în afara articolului lui I. Niciu-p. 81şi Ovidiu Olariu, In legătură cu statuile lui Xenopol şi Coşbuc de la
Arad, comunicare - Jn manuscris - prezentată la a II-a sesiune de
comunicări ştiinţifice a Muzeului Judeţean Arad,
10-11 decembrie
1966, şi 1a a III-a sesiune pe ţ,,ură a muzeei}Olr, Buoureşt~, 20-23 deot-mbrie 1966). La festivităţile prilejuite de acest eveniment a conferenţiat prietenul lui Coşbuc, profesorul G. Bogdan-Duică, cel dintii
spirit rritic care i-<a pătruns şi înţeles opera, care i~a încur,ajat începuturile sibiene, acelaşi oare, împreună cu arădanul Slavici şi părinte
le Galaction, l-a condus, în 9 mai 1918, la cimitirul Bellu.
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nicie, studiul p resei epocii : multilateralitatea direcţ iilor sale de
;icti vitate publici s tică, fondul temeinic al întin selor şi feluritelor

Fig. 4. Bustul lu i George Co şbuc din faţa Palatului Cu ltural
din Arad.

aale cuno ş tinţ e, diversitatea p erceperii, s tru c tu rată - în
unei activităţi dim e n s ionată pe coordonatele r ea liz ăr il or
ciene - p e mai multe profil uri intelectuale.

caz ul
co şb11-

E ste inter esa n t d e observat că poetul co n versează p e ma rginea unor variate probleme, bunăoară ele limb ă, argume ntel e fo losite - ele formaţi e te ore tică, uneori, ca împreunare a ideilor, ele
natură pnr inte l ectua l ă dovedin d o se rioa să ş i prelungită aprofnnclar e a ches tiunilor care ît inte r ese ază , în acest caz lingvis tîce.
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dar izvorînd, în acelaşi timp - latura practică, reală a lucrurilor - clin tradiţia populară cunoscută de scriitor încă clin primii
ani de viaţă, din contactul cn realităţile locale ardelene. Aspectul
intelectualizant corxistă în acestr scrieri în cel mai reuşit mod cu
cel tradiţional, popular. ExpunC'J'ea utilizează însă limbajul mediu
de prezentare, aclaptînclu-se, cil' fil'care dată, necesităţilor ele lectură ale cititorului lipsit ele pretenţii. Altfel spus, ea se adresează
unui larg public, este pe înţelesul tuturor, dar - condiţie sine
(JLUl 11011 ~ este şi înarmată cu o ireproşabilă logică şi cu o conduită de judecată dictată ele bunul simţ, de dintotdeauna, al
poporului. De aceea, chiar şi atunci cinci unor păreri li se poate
imputa lipsa, chipurile, a 1mci armuri ştiinţifice, cu greutate pot
fi respinse formulările, exemplificările lui Coşbuc, Lazate pc cel
mai firesc şi clar rationament. lată ele ce opiniile, punctele sale
de vedere îl conduc mereu pe lector la reflecţie, îndemnindu-1
să-şi caute singur exemplele, mobilizîndu-i putrrea ele înţrlcgere.
Coşbuc însă nu emite
niciodată
pretenţii
savante, nu
adoptă tonul academic al unei inexpugnabile catedre didactice. Scriitorul gîndeşte asupra problemelor ridicate. Dialogheazii,
îşi pune întrebări, caută explicaţii, realizează teze comparate, inluicşte originea străveche a unor expresii, precum şi înţelesul lor
primar. E necesar să menţionăm că mobilul înţelegerii îşi găse~tc
întotdeauna sursa în învăţăturile poporului. Avîncl cunoştinţă,
spre exemplu, că singurul rînd al unei zicători, al unui proverb
exprimă sau, mai corect formulat, ascunde, în el, concentrarea
maximă a unor idei verificate şi de aplicabilitate imediată, Coş
buc încearcă, şi de cele mai multe ori reuşeşte, să lege finalitatea
proverbului de gîndul ele început al creatorului său, sau, altfel zis,
să parcurgă drumul apei ele la vărsare spre izvor.
Un proverb - gîncleşte ţăranul, iar scriitorul transcrie este „vorba ăluia", clar ăla, clupă cum de repetate ori în istoria
sa folclorul românesc a dovedit-o, nu aruncă niciodată „vorba" în
vînt. Iar cînd o „zice", ,,ăla" are convingerea adevărului cuprin~
în cele cîteva cuvinte, spune involuntar, şi totuşi conştient, o zicătoare. Să luăm, spre exemplu, unele din rostirile cărora Coşhuc
, le dezvăluie tîlcul.
„A prins prepeliţia ele coadă" (12) este, ca cele mai multe

12. Tribuna poporului, II, nr. 64, 4/16 aprilie 1898,
p. 306.
Inaint~ de apariţia în publicaţia arădană, zicătoarea a fost tipărită în

https://biblioteca-digitala.ro

90

10

expresii de acest gen, o zicătoare deja încetăţenită în popor. lşi
are, precum şi cclelaltr, înţelesul ei, acc<'ptat de trecerea anilor
şi de cei care, în vorbi1·e, folosesc zicătorile.
Dar, cu scurgerea
deceniilor, nu odată tîlcurile pot fi pierdute sau, în cazuri fericite, substituite altora de care sînt, eventual, legate prin formă
sau prin conţinut. Şi, atunci, scriitorul, făcînd o adevărată istoriologie a proverbelor şi zicătorilor, le dă înţelegere:>a fundamen•
tală, de la origine, le exprimă echivalentul, indică şi elementele
judecăţii cit> înrudire:> cn alte asemenea „vorbe", le arată pe cele
care pot duce la confuzie - tocmai în scopul e:>vitării acesteiaexplică în ce constă apropierea, prin argumente
logice, sociali.",
istorice, lingvistice.
Ce înseamnă, pe limba tuturor, ,,A prins prepeliţia de
coadă"!?

Mulîndu-şi cu iscusinţă gîndirea
după
judecata populară,
George Coşbuc, prin explicaţia sa, încearcă disimulat - cu .copul
de a provoca cititorului aprecieri proprii, asemănătoare sau chiar
identice cu ale acelora care întrebuinţează această vorbă populară în mod obişnuit sau cu ale acelora care o citesc în pauza
dintre două munci - să impună şi ideea că nimic nu este mai
simplu decît a-i găsi înţelesul real. De aceea, tălmăcirea dată de
&criitor porneşte, de foarte multe ori, de la o primă enunţare,
extrem de lapidară, într-o propoziţie, cîteodată eliptică, a semului general al zicătoarei şi, cuprins în acesta, al celui final. Abia
apoi, după traducerea directă şi fără echivoc a proverbului sllu zicătoarei, urmează explicarea genezei expresiei populare.
ln cazul de faţă, ,,înţelesul" este (a se observa notaţia simplă
- nu simplistă - şi, pe linia înţelegerii antonpanneşti a zică
toarei, găsirea cu uşurinţă a corespondentului adecvat) de „a fi
lăudăros peste măsură, închipuit din calea afară" (13).
Nu vrem să spunem că ne aflăm în faţa singurei sau a celei
mai potrivite explicaţii, clupă cum nu putem decreta obligatorie
însuşirea celor spuse de Coşbuc. Ne găsim însă, cu siguranţă, în
faţa unei explicaţii apropiată ele adevăr, dată în spiritul fclnlui
ele a gîndi al poporului, a cărui experienţă dP viaţă o include ~i

Vatra (nr. 1, 1895), în ciclul „Vorba ăluia", împreună cu alte „Zică
t iri cxp,icatc·', şi în culegerea G. Coşbuc,Versuri şi proză (Caransebeş, 189î) (vezi G. Scridon şi I. Domşa. op. cit., p. 95).
13. Tribuna poporului, II, nr. 64, 4/16 .aprilie 1898, p. 306.
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care îi dă viabilitate şi drept de legitimitate. Trebuie în acelaşi
timp să remarcăm că formularea - prin folosirea puterii de su~estie, de asociabilitate, de corelare a cuvintelor zicătoarei ori,
uneori, chiar_ a· acesteia luată, în întregul ei, global - este însoţită, întotdeauna, de o abundentă de argumente împrumutate din
aceeaşi lume a zic"ătorilor sau din a altor producţii populare, înrudite cu acestea, în general din lumea creaţiilor orale. Procedeul
de Anton Pann, dar pe o altă treaptă a utilizării exemplelor, la Coşbuc primind, în locul naraţiunii şi anecdoticului,
argumentul de natură intelectuală.
Pornind de la cnvîntul „coadă", clin proverbul amintit
(,,A prins prepeliţia de coadă"), Coşbuc amintPşte şi alte vorbe
populare cu caracter aforistic pe această temă, preluate fie, direct, din „gura" poporului, fie, indirect, din „Povestea vorbii".
Legătura este firească, logică şi concluziile apar ele la sine: «Coada animalelor a dat prilej la naşterea multor proverhii şi zicători,
aşa bună-oară : ,,Din coada de pisică nu faci sită
de mătase";
,,Coada cîinelni nouă ani să o îndreptezi, că ea tot colac rămî
ne"; ,,Caprei îi cade coada de rîie, şi ea tot în sus o ţine"; ,,D-aia
n-are ursul coadă"; ,,Şi-a făcut coada colac"; ,,A plecat cu coada
între picioare", etc.» (14). Observaţii la prima vedere naive. stîrnind un zîmbet reţinut, clar 1111 lipsite de inten·s şi inteligenţă,
comunică, scoţînd expresia clin banalitate, o judecată, în afan
oricărui dubiu, originală, care, la drept vorbind,
în caz de eliminare clin discuţie a glumelor - ele altfel autentice - generate
de cuvîntnl coadă şi ele prezenţa sa în cele mai curioase îmbinări
de cuvinte (15), nu a mai fost, pînă la Coşbuc, în modul în care
aceasta apare în Zicătorile mie explicate, de nimf'ni formulată.
Avînd ca punct de plecare un proverb notat ele Anton Pano
(16), precum şi constatarea că „prepeliţei!' n-au coadă de loc",
amint<>şte

14. Ibidem.
15. Cele cîteva zicători citate mai sus îi prilejuiesc lui Coşbuc,
pe bună dreptate, inedita remarcă : ,,Lipsa cozii i s-a părut Românului c1şa de caracteristică, în cit a făcut-o termin de comparaţie~.
16. Coşbuc transcrie proverbul cu fidelitate după „Povestea
vorbii" (vezi A. P.ann, Scrieri literare, volumul II, E.P.L., Bucureşti,
l 9G3, p. 130). Observăm, totuşi, omiterea din textul dat de către Coş
buc -- pnate fi şi o eroare tipografică - a pronumelui ea: ,.Prepeliţ&
se ţine că e cu coadă, şi (ea) îi e numai pină la noadă·•. Şi, în s!irşit,
c, remarcă de formă : la Antcm Pann proverbul e orinduit in versuri.
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George Coşbuc, folosindu-se de o comparaţie al cărei obiect este
luat tot din lumea prepeliţelor fără de coadă (,,prepeliţa n-o poţi
prinde de coadă, fiind că nu are de loc"), demonstrează că, tot astfel, ,,Lăudărosul şi inchipuitul ( ... ) e în stare să ţi se laude, că
poate face şi acest lucru" (17). Ideea este su11ţinută şi printr-o
altă rostire populară, din aceeaşi familie: ,,Ehei! Au făcut multe,
au prins chiar şi prepeliţia de coadă!" (18), expresie notată de
11criitor şi care - consemnează el - poate avea, potrivit unor
păreri, şi sensul de „a fi turtit de băutură" (19). Dar, această
ultimă şi discutabilă posibilitate de interpretare provine,
apreciază Coşbuc, dintr-o confuzie sau, se pare, dintr-o substituire, dintr-un transfer de înţeles : ,,a prinde purceaua de coadă" (=,,a fi beat'') (20).
Asemănător procedează Coşbuc şi în descifrarea semnificaţ1e1 unei alte zicători de circulaţie : ,,Asvîrle cu barda-o lună"
{21). lnţelesul general, şi cel mai simplu, nu poate fi decît acesla : ,,Se zice despre omul cu fire iute, omul cu capul a mînă,
care se duce orbiş spre primejdie şi cu care nu e bine să te
prinzi tovarăş" (22). De notat că, mergînd pe linia populară
- în dosul vorbelor de tîlc folclorul ascunzînd profunde cugetărÎ
asupra vieţii şi naturii, învăţături - scriitorul, în acelaşi spirit,
atrage atenţia, în vederea sublinierii caracterului educativ al zicătoarei, asupra pericolului unei astfel de tovărăşii.
Ca şi înţelepciunea poporului, izvorâtă din experienţe repetate, seculare, sensului dat de către poet i. se găseşte sorgintea în
vremuri îndepărtate. lnaintînd pe firul străvechi care duce, în
mod sigur, la geneza expresiei populare, el dă lămuriri ou privire la etimologia cuvîntului, la obîrşia antică a obiceiului. Se
face totodată relaţia cu cealaltă zicătoare : ,,dă cu barda-n Dumnezeu" (23) care - arată, în continuare, Coşbuc - ,,se raportă
17. Tribuna poporului, 11, nr. 64, 4/16 aprilie 1898, p. 306.
18. Ibidem.
19. Ibidem.
20. Ibidem.
21. Tribuna poporului, II, nr. 2, 3/15 i:anuarie 1898, p. 7-R.
Oda1,i cu aceasta, făcînd obiectul aceleiaşi ceroetări, sînt comentate
alte 2 zicători. Titlul complet al :articolului este : Zicători explicate I.
Asvîrle cu barda-n lună, II. Marea cu sarea, III. A vurbi de călare.
22. Ibidem.
23. Ibidem.
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resvrăteştc contra tuturor legilor somorale, la anarchist".
Acela~i este procesul logic şi în zicătorile „Marea cu sarea"
(24) sau „A vorbi de călare" (25).
Asociaţii mai interesante sînt făcute pe marginea celei clintii.
Rezultenla - cînd scriitorul echivalează zicătoarea înţelegerii
generale - es-te însă, ca deobicei, de o simplitate dezarmantă ti,
prin cuprinsul ei precis exprimat, voit clar, din care se elimină
orice posibilitate de echivoc, stîrneşte, la cel ce o ascultă, o impresie similară, prin francheţea soluţiei date, celei lăsată de legende oului lui Columb. Dar simpla formulare a zicătorilor nu
duce la descifrarea sensului lor. lnfăţişate aşa, izolat, ele, de11eori, nu vorbesc orişicui. Lasă, paradoxal, impresia unor întrebări,
chiar dacă, în fond, conţinutul lor este enunţiativ. Cu alte cuvinte, ele cer ·dezvoltarea şi explicarea ideii prezentă în formă
concentra'tă. Iar răspunsul lui Coşbuc pare, de fiecare dată, deci
şi în acest -caz, cit se poate de firesc; el împrăştie nota aparentă
de dificultate dirijînd cititorul spre credinţa că numai acesta putea fi cel aşteptat.
Care este, aşadar, accepţia care poate fi dată expresiei populare „Marea cu sarea"?
Gîndul lui Coşbuc, pe care ne limităm în a-l consemna lă
,;.îndu-i -lectorului satisfacţia de a-i aprecia sau nu justeţea, înclrnmă spre „cel-ce face făgădueli peste măsură (s.n.) de mari şi din
capul locului cu intenţiunea de a nu le ţinea". Interesantă şi conFtituind un îmbietor punct de plecare pentru schimbul de idei, ni se
.pare convingerea lui George Coşbuc potrivit căreia „Marca cu sa·rea"' îşi ere originea în „marea cu z a r e a, adică cu toate îndepărtările, cu tot cuprinsul orizontului" (26).
Cit despre cealaltă vorbă cu tîlc, ,,A vorbi de călare", ca sr
traduce prin „a vorbi cu mîndrie, cu dispreţ (s.n.), a vorbi de sus şi a
te ui:ta (în text a te uite, n.n.) peste umăr la cel cu care vorbeşti"(27).
Avînd aceeaşi provenienţă şi explicaţie genetică, şi un conţi
nut tematic vizibil legat de al acestei ultime zicători menţionate,
este citată de Coşbuc - cu tentaţia de a afişa pînă şi greutatea

l.i omul nebun, fa -cel-ce se
ciale

şi

2~. Ibidem.
~- Ibidem.
26. Ibidem.
27. Ibidem.
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stabilirii primatul ni- şi expresia (,,tot de origină română", rectc
romană!) ,,A-şi juca calul" (28).
Discutarea zicătorilor este, prin urmare, şi în cxcmpl,•lc dl'
mai sus, o ocazie pentru scriitor de a face - fără să pară, totuşi,
o~tentativ - dovada erudiţiei sale, a multilateralităţii cunoştinţr
lor sale şi, mai cu seamă, a capacitălii de a provoca, deseori În
nuante aproape imperceptibile, relaţii între lucruri, fenomene,
idei de conţinut oarecum corelat. Discutarea zicătorilor este însă,
fără îndoială, şi un fericit prilej de a pune
în valoare o altă
faţă a originalităţii lui Coşbuc, iar conţinutul asemănător al unora dintre zicători cu scrieri similare ale lui A. Pann nu o ştir
beşte cu nimic. Ba, dimpotrivă, dacă luăm în considerare că este
vorba numai de identitate de preocupări şi nu de similitudini de
tratare. Ceea ce îi deosebeşte, totuşi, pe cei doi scriitori cu nebănuite afinităţi este că, atît prin textul popular, cît şi, în special, prin interpretare, Coşbuc aduce clemente complet noi. lu
privinţa interpretării, el s-a detaşat de A. Pann făcînd nu atît o
operă literară, cît una filologică şi, deseori, mai ales dacă lărgim
sfera aprecierilor şi la celelalte studii care au ca obiect folclorul,
una filozofică.
Exemplele, împrumutate clin această literatură comentată •
proverbelor şi zicătorilor, s-ar putea înmulţi şi ceea ce merită a
fi reliefat este modul în care înţelege scriitorul să tîlcuiască vorbele „ăluia". Eliminînd caracterul diletant în analiza conţinutu
lui, interesat de găsirea argumentelor logice şi de a da - într-o formă de prezentare accesibilă - ţinuta adecvată, G. Coşbuc
îşi face o adevărată plăcere din descifrarea, clin pătrunderea sensului real al zicătoarei. De altfel, pasiunea pentru folclor, manifestată aici în haina cercetării lucide, a fost una din preocupările
ele prim plan ale activităţii sale literare prilejuindu-i, în articole
lipsite de intenţia de a se face remarcate ori de pretenţia de a
imprima linii directoare, aprecieri care au depăşit nivelul de înţelegere al amatorului, intrînd în sfera interesului de specialitate.
Retine, deseori, nota de pitoresc a observaţiei, reflecţia nu odat5.
de caracter inedit, asociaţia, uneori curioasă, stabilită între obiecte, apropierea de tip spectaculos.
Nu intră însă în atenţia noastră evidenţierea tuturor acestor

28. Ibidem,
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aspecte şi cu atît mai puţin cuprinderea tuturor preocupărilor
folclorice ale scriitorului, mai ales că G. Coşbuc s-a ocupat de
majoritatea speciilor literaturii noastre populare, unora dintre
ele - de pildă bocetului, descîntecului, proverbelor, ghicitorilor,
baladelor şi altor creaţii orale-consacrîndu-lc pagini interesante,
prezentări analitico-sintetice. Credem, totuşi, avcnită precizarea că
la G. Coşbuc forma de prezentare nu se înfăţişează, întotdeauna,
în forme identice. Nu odată scriitorul renunţă la etimologii, la
teze comparate, la istoriologia expresiei populare, împrumutînd
clementele povestirii cotidiene, anecdoticul de factură orală, îosemnurile snoavei sau legendei. Şi acestea sînt valabile, în mod
firesc, mai cu seamă în cazul acelor specii ale folclorului litnar
care au foE-t amintite mai sus şi, în special, atunci cîncl este vorba
de legende.
Curiozitatea, instinctul orientativ, capacitatea de pătrundere
a stărilor de lucruri şi de determinare a elementelor de echilibru
şi de legătură totodată, de stabilire a punţii între gîndirea populară, în aparenţă simplă, dar, în fapt, profundă, şi realitatea de
viaţă înconjurătoare, toate acestea nu-i îngăduie însă lui Coşbuc
să rămînă prea mult timp la nararea obişnuită, rezumativă a unui
conţinut. De altfel, după cum s-a străduit să dovedească, de cele
mai multe ori printr-un stil indirect, în creaţia orală simplitatea
- lucru, astăzi, bine cunoscut, clar, la timpul acela, mai puţin
afirmat - este, fără îndoială, aparentă căci, în realitate, folclorul este rodul unei gîndiri înţelepte, a poporului, gîndire concentrată la maximum şi care, tocmai prin densitatea de
cxprc8ie, îi lasă ochiului neformat o impresie superficială, dar evident
nereală, de simplitate. lată de cc Coşbuc simte nevoia să intre
în miezul conţinutului, mai bine zis în ceea ce se ascunde în spatele cuvintelor, în ceea ce a vrut sau nu să spună, iniţial, creatorul popular. Şi dacă, spre exemplu, legenda „Ursul" (29) păs
trează caracterul textului folcloric, de simplă povestire, de prezentare a unor întîmplări de pe vremea cînd Dumnezeu umbla
cu Sfîntul Petru pe pămînt „şi se uitau la munţi şi la văi; şi dacă
nu erau munţii potriviţi cu făptura, îi mai îndrepta pe colea şi
29. Tribur.a poporului, II, nr. 67. 11/23 aprilie 189B, p. 328. Antei i:.r ·1 dpăn.:,t în Albina (nr. 24, 1898). Transilvania (nr. 65, 1898).
Tclcgrafol român (nr. 37, 1898) (vezi G. Scridon şi I. Domşa, op. cit.,
p. l 02).
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pc colea", autorul anonim explicînd cum a ajuns, datorită albinelor, de „a rămas ursul fără urechi şi fără coadă" (30), în alte
lucrări, cum ar fi, de pildă, ,,Absurditatea unei esplicaţiuni" (31),
G. Coşbuc, pornind de la o legendă şi folosindu-se cu multă largheţe de cunoştinţele sale teoretice, de logica firească dictată de
evoluţia naturală şi de raţiune, dă textului popular, care, în cazul de faţă, este povestea Dochiei, un alt alt sens decît cel curent. Dar şi aici, ca şi în alte scrieri, logica şi bunul simţ îi
călăuzesc orice interpretare. El foloseşte materialul faptic oferit
de această improvizaţie populară - ,,cunoscută pretutindeni între Români" - şi pe care o numeşte simplu „a babei Dochia cu
noră-sa". Coşbuc intuieşte punctele puţin rezistente
ale acestei
creaţii orale şi le supune judecăţii sale critice, fără a simţi în
sine acea putere „de a explica legenda", tărie trăită, după cum
însuşi afirmă, de „Toţi culegătorii" (32).
De la început, prin expresia tipic populară „Ferească Dumnezeu!", Coşbuc combate ceea ce au numit unii „o închipuire a
cucerirei Daciei", apreciind că povestirea, ,,cum o văd publicată, c
absurdă", iar „Explicarea ei (interpretarea dată de către diferiţii comentatori, între care se afla şi G. Asachi, n.n.) şi mai absurdă" (33).
Adevărata traducere, adevărata
transpunere a conţinutului
operei la realitatea omenească de viaţă „Nu e aşa". ,,E nenatural
aşa" ne încredinţează scriitorul. Iar accepţia, înţelesul pe care,

30. Nu se poate vorbi în această legendă despre o analiză a
de idei, despre o interpretare. Contrastind cu obişnuita
vervă a articolelor sale pe teme de limbă şi folclor, Coşbuc nu aduce
aici nimic deo9ebit. Analiza rămîne doar o intenţie, cititorului înfăţi
şindu-i-se o banală re-zumare a cuprinsului legendei.
In ,aceeaşi perioadă se ocupă de această legendă, încerdnd, în
plus faţă de Coşbuc, fixarea ei în corsetul unei specii literare - deceul - şi B. P. Haşdeu. In Etymologicum Magnum Romaniae, eruditul filolog oferă specialiştilor o variată şi interesantă gamă de consideraţii pe mariginea basmului şi a creaţiilor înrudite cu ,el, în rindul
cărora figurează şi legenda „Ursului", argument epico-folcloric - suigcn0ris
a aa11.1Z1Ci pen'tlru cwe „n....ar;e ur:sul coa:dă". Anialim pe
care o face Haşdeu basmului est.e, de altfel, cea mai cuprinzătoare şi
cea mai documentată din cultura românească de pînă 1a el.
31. Tribuna poporului, III, nr. 70, 10/22 aprilie 1899, p. 4-5 .
.'mtedar a apărut în Familia (rnr. 14, 1899) (vezi G. Scwidon şi I. DomŞJ, op. cit., p. 103).
::i2. Ibidem.
33. Ibidem.
rnnţinutului
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in continuare, el le dă, au fost dictate de două considerente, ambele logice şi vădind pe de o parte preţuirea acordată tradiţiei
orale, pe de altă parte aprecierea culturii popoarelor : ,,Aşa ştiu
eu povestea, nu numai auzită de la mama, ci aşa am citit, că o
~pun litvanii, sîrbii, bulgarii, ruşii, polonii şi chiar ungurii" (34).
Cu toate că exemplificările limitează cadrul aproape numai
la popoarele slave, Coşbuc consideră că circulaţia motivului eetc
mult mai largă : ,, ( ... ) povestea nu e românească - vreau să zic,
nu e numai a românilor - şi, după cit e dovedit pin acum, o cunosc mai toate popoarele din Europa" (35).
Greşeala făcută de cercetarea anterioară în strădania de aflare
a adevăratei semnificaţii a acestei istorioare rezidă, apreciază scriitorul, şi din despicarea firului în patru sau, nu odată, din insuficienta pregătire teoretică : ,,Nu e bine să caute însuş culegătorul
a da explicaţii legendelor. A explica o legendă c lucru mai greu
şi cere multă înţelepciune şi multe cuooştinţe despre
legendele
altor popoare". Refuzînd să accepte interpretarea încetăţenită,
potrivit căreia Dochia ar corespunde Daciei (,, ... să nu ne silim să
~edem în ori-care legendă pe Traian, şi pe nepoţii lui Romul.
Noi tot români remînem, chiar şi dacă mărturisim că cutare legendă e sîrbească ori bulgărească"), Coşbuc etichetează o asemenea încercare de explicare a motivului folcloric al Dochiei drept
,,o poveste simplă, ( ... ) banală şi fără nici o licărire de poesie"
şi, în cercetarea întreprinsă, îi găseşte un alt tîlc, pe cit de ascuns, pc atît de profund, care va face ca, într-adevăr, istoria Dochiei să fie „o poesie adîncă", cu „un rost uimitor de frumos",
fapt pentru care - explicabil - ,,toate popoarele Europei o
spun nu de 2 mii de ani, dar poate de 4, de 5 mii de ani dacă
nu aici, dar prin Asia, de unde au pornit" (36).
După cum se poate vedea, este, în înţelegerea dată de Coş
buc, nu numai găsirea în fondul operei a frumuseţii şi adîncimii
gîndirii populare sau stabilirea unui înaintat grad de vechime, ci
şi sesizarea întrepătrunderii producţiilor sau, mai restrîns, a motivelor folclorice ale diferitelor popoare, constatări care fundamentează în analiza textului o concluzie cel puţin firească: ,,Şi
tocmai fiind că o spun atîtea popoare, ea n-are de-a face cu Dacia
34. Ibidem
35. Ibidem.
36. Ibidem.
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cu Traian. Ce-or fi avînd de împărţit ungurii cu Traian? Legenda Dochiei (37) există - probabil - şi la arabi şi la persieni şi
la popoarele de pe lingă Cange (Gange, n.n.); cc-au avut ăştia cu
Traian? Şi încă cu mii de ani înainte de-a fi Traian pe lume!"

(38).
Toate acestea i-au permis deci lui Coşbuc să stabilească, desigur aproximativ, vechimea acestei creaţii populare şi să rostească, avînd ca reazem bogata argumentaţie
enunţată mai sus,
că
«Legenda „Dochiei" e una dintre cele mai vechi poveşti ale lumei, nu a românilor, şi una dintre cele mai pretutindeni cunoscută»

(39).

Dar istoria Dochiei trebuie să aibă, bineînţeles, şi un sens.
El trebuie căutat în conţinutul operei care este, înainte de toate,
,,o poveste solară". Şi, de bună seamă, tocmai în aceasta, şi tocmai aici, trebuie căutată explicaţia înţelegerii dată de către Coşbuc
mitului babei Dochia şi nurorilor sale.
Stabilind contacte, relaţii de determinare între conţinutul legendei şi diverse elemente cosmice, George Coşbuc promovează,
37. In Tribuna poporului, Dochia este tPan:scrisă Daci a.
Este, evident, o greşeală, infirmată de con\inutul întregului articol şi
corectată în culegerea (1960) îngrijită de Al. Duţu.
In privinţa reproductrii din publicaţii a textelor, editorul, in
general, s-a străduit să fie fidel originalului. Reţinem, totw7i, unele
neglijen\c cum ar fi omisiuni. substituiri sau adc1ugiri de semne de
punctua(ie, de litere, uneori chiar de cuvinte (!). Dacă „pierderea"
sau !:ub::tituirea unor semne de punctuaţie nu are. practic, consecinţe,
în cazurile de faţă unele fiind făcute probabil intenţionat de <ătre editcr in vederea corectării unor greşeli tipografice sau. eventual, chiar
a unor greşeli provenite din manuscris, se întîmplă însă, uneori - din
fericire şi în aceste cazuri fără urmări deosebite - să aibă loc şi
omiteri, repetări, adăv.giri de cuvinte et•~. care. i n m o d n o r m a 1,
pot deforma. pentru cititorul neavizat, sensul. Iată cîteva (adăugiri) din
„scăpările" ediţiei, raportate la Tribuna poporului: multă (.,A explica o
legendă e lucru greu şi cere multă, multă inţelepciune şi multe cunoş
tin\e"). şi (fenomenele naturale au zăpăcit oamenii, .,iar ei şi le-au explicat în chip miraculos") etc. Situaţii asemănătoare. unele chiar nedorite (asupra acestora vom reveni), se intîlnesc şi în alte articole, inclusiv în cele din cuprinsul rindurilor de faţă.
L1 cc ne priveşte, am fost întru fotul fildeli fn ,tna1111scrier,e publicaţiilor pe oare le~am folosit, corectînd numai greşelile de tipar caire nu lăsau nici o îndoială asupra caracterului ]or.
39. Ibidem.
38. Tribuna poporului, III, nr. 70, 10/22 aprilie 1899, p. 4-5.
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mai bine zis reaminteşte, o i<lee mai veche şi anume că întotdeauna fenomenele naturale - ploile, vînturile, fulgerele, eclipsele
etc., despre care vorbesc poveştile solare - ,,au zăpăcit întîi pc
oameni, iar ei le-au explicat în chip miraculos".
Cîn<l faptul de viaţă este legat <le fenomene naturale mai dificil de explicat, de pretinse miracole, apropierea între acestea
este făcută prin viziunea, accentuat imaginară, a gîn<lirii populare,
prin modul <le a explica lucrurile al ţăranilor noşlri : ,,Cîn<l se
întunecă soarele, îl mânîncă vîrcolacii, cîn<l tună aleargă Sf. Ilic
cu carul pl'in noul'i, cînd se cutremul'ă pă111înt11l, se mişcă pcscii
pe care stă pămîntul ( ... )" etc. (,10).
La dezvăluirea adevărului despre legenda babei Dochia, scriitorul, în treacăt, dar cu o remarcabilă intuiţie a realităţii de
viaţă <lin natură, apelează la eterna scurgere,
ritmică şi, totuşi,
neregulată, mereu nouă şi, desigur, aceeaşi, a anotimpul'ilor, raportează pentl'u o dreaptă înţelegere a conţinutului acestei
creaţii orale variate stări ale naturii la numernşi sfinţi populari (Sf. Toderii, Prorocul Ilie, Foca, Păliile etc.) amintiţi, în
vorbirea poporului, cu ocazia unol' manifcstăl'i ale acelor forţe
ale naturii care încă nu ~i-au găsit, pentru majoritatea populaţiei
de la sate, explicaţia ştiinţifică. De aici şi rostul întrebărilor pc
care şi le pune Coşbuc: ,,Ce sunt Sf. Toderii? Prorocul Ilie?
Atanasie al Ciumii? Moşii? Haralambie cu aripi de foc? ( ... ) Şi
ce e în urmă baba Dochia?" (41).
Logica scriitorului, născută din experienţele seculare şi verificate de viaţă ale traiului ţăranilor, este pătrunsă, şi în acest
caz, de mult adevăr : ,,E Ît1tîmplar~, că începulul primăverii e
tocmai în zilele babei Dochia? Că începutul toamnei c tocmai la
Si. Măria-mică? Nu. Toate sunt chibzuite şi potrivit aşezate şi au
un rost solar". Toate sînt-conchide, în cele din urmă, scriitorul„întrupări ale fenomenelor din natură". Baba este „timpul răutăcios
şi vecinic schimbător de la începutul primăverii" (tipărit primăvării,
n.n.). Nora „e însăşi natura ce se redeşteaptă din amorţeală" (42).
Pentru o mai corectă înţelegere, să urmărim judecata poetului devenit comentator de legende : ,,E iarnă. Pămîntul c acoperit cu zăpadă - ca şi cu o lînă albă - cerul e acoperit de nori
40. Ibidem.
41. Ibidem.
42. Ibidem.
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negri, ea şi cu o lînă neagră. Se apropie de Martie. Baba ecre
nurorii sale să-i facă lîna cea albă, neagră. Ce adică? Să topească
1.ăpada, ca să se vadă pămîntul, care e negru. Nora (natura) nu
poate face. O face însă soarele, care c sfîntul Petru" (43).
Şi, astfel, împletindu-se bunul simţ cu raţiunea, într-o relatare concisă şi simplă, se dau lămuriri menite să aducă precizări
de natură finală, explicaţii hotărîte atît de logică cît şi de legile
-consecvente, reale, ştiinţifice-ale naturii. 1n acelaşi spirit şi stil,
la sfîrşitul acestei antrenante piese de proză, doveditoare, în felul ei, şi a concepţiei care stă la baza gîndirii critice a lui George Coşbuc, aşa cum era aceasta în realitate sclipitoare, coerentă, asociativă se indică şi provenienţa numelui Dochia, cel
care a dus la răspîndita şi general acceptata confuzie.
Cu toate că în scopul prezentelor rînduri nu intră reproducerea - in extenso - a argumentaţiei lui Coşbuc, în care, de altfel, fără doar şi poate, se întîlnesc şi formulări de minimă rezistenţă, transcriem, pentru frumuseţea conţinutului şi echilibrul relaţiilor logice, comentariul final al acestui microstudiu numit, cu
naturaleţe şi firească simplitate, ,,Absurditatea unei csplicaţiuni":
«Amăgite de căldură, răsar flori în martie; baba (i)csc cu
eile pe munte. Dar de odată vin „zilele babei" cu ger, cu viscol
(lucru ce se întîmplă în fiecare an la începutul lui martie) florile
pier, baba înghiaţă, de şi ia pe rînd nouă cojoace.
Ce sunt aceste nouă cojoace? De obicei timpul rău, la începutul primăverii, ţin(e) 9 zile. Toţi vorbim de cele 9 babe. Acest
timp rău e pricinuit de soare : tocmai într-aceste zile soarele trece peste ecvator, din partea Nordului pe partea Sudului. Aceste
treceri ale soarelui ( equinocţii) două pe an, primăvara şi toamna, aduc schimbări de vreme, vînturi şi ploi. Cele nouă cojoace
sunt cele 9 zile răutăcioase.
De ce e vorba de o babă? Pentru că babele sunt de felul lor
cicălitoare şi răutăcioase, baba e tipul vremii rele. De ce noră
eau fată vitregă? Căci cerul într-adevăr se poartă cu cîmpiile, la
începutul primăverii, ca o mamă cu fata vitregă, sau o soacră rea
cu nora. Dar de ce pc baba o chiamă Dochia? (în textul din „Tribuna poporului" a apărut Dochio, o.o.). La alte popoare o
chi ■mă ca şi la români, ear pricina o puteţi găsi în calendar.

43. Ibidem.
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Deschide-l : ce sfînt cade pe zma de I martie, zma întîi a lunei
de primăvară? Sfînta muceniţă Evdochia. Apoi, cei ce au aşe
zat sfinţii în calendare Patriarhii de la Roma, de la Ţarigrad,
sinoadele bisericei creştine, de sigur nu s-au gîndit la Dacia şi la
Traian şi nici la Români, şi n-ar fi zis doar : haid să punem pe
zina de (i)eri pe Dochia, ca să se potrivească cu legenda babei.
N 11. lntîmplarea a făcut ca pe ziua de 1 Martie, sinoadele au
ales de patron pe Evdochia. Şi noi românii am Inat-o ca „babă"
a legendei. Dacă o chema altfel. baba noastră nu s-ar fi numit
Dochia şi m1 ne-ar fi dat de lucru s-o asemenăm cu Dacia lui
Traian» ( 44).
Prezenţa

unor fenomene naturale influenţează însă interpretarea şi în alte scrieri populare. De aceea, nu cu legenda Dochiei
~e încheie „poveştile solare", după cum nu numai în această
iegendă sînt întîlniţi, sau numai amintiţi, sfinţi. Este, desigur, aşa
cum s-a mai spus, şi rezultatul interferenţei, dar pe alt plan, a
motivelor în folclorul nostru, precum şi în cel universal, rezultatul circulaţiri şi reluării lor, estr, totodată, şi o notă de specific a litrra Lnrii orale române~ti.
Tocmai acestr clemente de specific folcloric românesc, această prezenţă activă şi umană a sfinţilor, creează ceea ce Coşbuc a
numit, cn o expresie sugestivă - cuprinsă şi în titlul nnni articol - mitologia română. Preocupat de a da o explicaţie ştiinţi
fică unor credinţe populare cum ar fi, spre exemplu, acelea despre des întîlnitele în folclorul literar românesc Sfintele Vineri,
Duminică. Luni şi Miercuri, George Coşbuc, îmr-nn mod asemănă
tor celui clin „Absurditatea unei esplicaţiuni", în articolul „Bahele sfinte în mitologia noastră" ( 45), raportează sfintele noastre,
acţiunile lor la natură, la anotimpuri.
Plecînd de la raţionamentul popular, intuit prin descendenţă
şi loc natal în formă primară de către scriitor, Coşbuc, situîndu-se
faţă de creatorul anonim pe o treaptă evident superioară a finalizării ideii, arată că „Sfintele noastre personifică timpul de la o
răsărire de soare pînă la alta. Fiecare jşi are porţiunea sa de
timp, ear' însuşirile ce se dau fiecăreia în basme au să corespun-

44. Ibidem.
45. Tribuna poporului, IV, nr. 60-65
martie/11 a,prilie-5/18 aprilie 1900.

(exceptind
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dă pe cit se poate de exact c11 fenomenele an11mitei porţiuni de
timp". De exemplu «faptul zilri şi faptul nopţii ( ... ) privite ca
popasurile de căpetenie ah- soarelui ( ... ) în clonă părţi, privite ca
egale ( ... ) două fenomene sunt representate şi personificate în
sfînta Mercuri şi sfînta Vineri, cele mai de căpetenie sfinte ale basmelor, car' în credinţe ş1 obiceiuri „zilele., cele mai sfinte din
s;;p tămînă» ( 46).
Se poate vorbi, şi m acest cuz. al intrrpretării de cătrr Coş
buc a prezenţei sfinţilor în legendelr sau basmelP noastre. în literatura populară rornânpască în general, despre o inteligenţă aplicativă a scriitoruh:i, situată. incontestabil. deasupra nivelului obişnuit, cu predispoziţii spre căutare, spre observaţie în sensul
remarcării, al studierii cu înclinaţii spre cunoaştere variată.
Dar legăturile ele idei stabilite ele ~criitor merg, şi în cazul
de faţă, şi mai departe. Astfel, el vorbeşte ele .. duplicitatea amurgului" concretizată - prin folosirea 11nor raţionamente împrumutînd elemente ale simholurilor - în contrapunerea notiunilor
de „lumină" şi „întuneric" (în acelaşi text ortografiat şi „întunerec") celor de „înviere" şi ,.moartt'".
Este, cu certitudine, şi aceasta, d11pă cum sperăm că o vor
dovedi rîndurile ce urmrază, o filozofie. Insuficient cit' tranşantă,
insuficient <le argumentată, clar, oricum. o filozofic. Aceea a cău
tării realităţii în conţinutul, uneori abscons, al
basmelor populare. Este, în acelaşi timp. dovada unei gîndiri scriitoriceşti caracterizată prin originalitate, perspicacitate. Totodată este şi un
aspect al unor relaţii <le idei născute din înţelepciunea poporului.
~pre care sîntt'm îndreptaţi, ca şi în cdelaltc producţii populare
analizate, şi ele comentariul articolului în discuţie : .. Am atras alcnţia aiurea, asupra concepţiei că ziua cu noap!C'a se luptă, ca
personificate în şerpi, în tauri etc. Ţăranul şi astăzi zice : era pe
vremea cînd se luptă ziua cu noaptea" (47).
Bineînţeles, cu toată străduinţa depusă de George Coşbuc
pentru a convinge, în fond, şi în acest articol s-au emis doar niş
te păreri, care 1111 incumbă şi necPsitatea acceptării lor. Dar, cu
toate acestea. trebuie să recunoaştem cel puţin nota aparte, incon-

46. Tribuna poporului, IV, nr. 60, 29 martie/11 ,aprilie 1900,
p. 2-3.
47. Tribuna poporului, IV, nr. 63, 2/15 aprilie 1900, p. 2-3.
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testabil interesantă, a concluziilor prezentate de Coşbuc la discutarea corelată, în încheierea articolului, a raportului-relaţie între
sfînt şi natură : ,,Să resumăm. Sfînta Vineri e Amurgul. Sfînta
Mercuri răvărsatnl zilei. Intre ele e Sfînta Joi, care personifică
căldura cea distrugătoare, şi Sfînta Duminecă, personificînd lumina şi căldura ca puteri înviietoare şi rodnice.
l\farţa şi Sîmbăta sunt representări ale nopţii ( ... ). 1n urmă,
Sfînta Luni probabil e personificarea lunei. Nu sunt sfinte Marţa
şi Sîmbăta; ( ... ) Adevărat sfinte sunt Mercuri şi Vineri" (48).
ln felul în care este aici folosit, cuvîntnl sfînt tnai poate
primi o semnificaţie. El capătă nn sens generalizator, similar celui
biblic, şi anume acela de investire a personajelor cu însuşiri profund omeneşti. Relnînd ideea din citatul anterior, se reformulează adîncindn-se - concluzia prin care sînt conturate două
principii de natură filozofică - binele şi răul - statornice ş1
antonimice, ale basmelor : ,,Eroul 1solar face în drumul său popasuri la vr' o sfîntă oare-care şi de obicei cere de la ele sfaturi şi
ajutor. Patru dintre sfinte: Vineri, Duminecă, Luni şi Mercuri, representă principiul binelui şi snnt blînde, bune şi totdeauna gata
~ă ajute pe erou; celelalte trei, Joi, Marţi şi Sîmbătă sunt răută
cioase, ele aceea eroii solari le ocolesc căci ele representă principiul răului" ( 49).
ln sfîrşit, clin cele expuse rezultă o altă preţioasă explicaţie
conform căreia „Toate aceste sfinte în mitologia noastră representă noţiuni concrete". Ele „sunt personificări lămurite ca faţa
soarelui". Dar, din păcate, ,,Culegătorii ele poveşti ( ... ) de multe
ori le amestecă, le dau ;;oluri cu totul contrarii caracterului lor"

(50).
Sînt1 desigur, în aceste raţionamente - conexîncl profunzimii şi agerimii ele gîndire a poporului inteligenţa şi flerul poetului ( care le face să grăiască) - elemente ale unei mascate filozofii populare născută din înţelepciune, cunoaştere, experienţă şi
bupcrstiţie. Iar insesizabila lor prezenţă în
credinţele folclorice
este, fără îndoială, un modus vivendi al filozofiei poporului pe
care Coşbuc se străduieşte să o descopere şi să o tălmăcească.

48. Tribuna poporului, IV, nr. 65, 5/18 aprilie 1900, p. 2-3.
49. Tribuna poporului, IV, nr. 60, 29 martie/11 aprilie 1900,
p. 2-3.
50. Ibidem.

https://biblioteca-digitala.ro

104

24

Meritul său în aceasta constă, indiferent dacă rezultatele la care
a ajuns sînt sau nu acceptate de noi, indiferent clacă ele mai sînt
sau nu astăzi valabile.
Asociaţiile făcute de scriitor pe această temă ele un interes
aparte - nu sînt însă unice. ln încercarea sa ele a pătrunde
şi de a explica sistemul filozofic al gînclirii poporului, Coşbuc nu
se limitează numai la atît. De aceea obiectul preocupărilor sale adesea surprinde, pare, la prima vedere, ciudat. Se opreşte şi asupra
unor lucruri care, ca şi la explicarea legendelor, pe undeva, întîlnesc superstiţia, confuzia. Dar, în dosul confuziei, se adăposteşte. ~i
<le astă dată - fapt remarcat de scriitor - o logică lucidă, consecventă şi temeinică, rezultantă a unor raporturi stabilite pe baza celor mai fireşti şi naturalizate, prin vîrsta şi experienţa generaţiilor, legi ale existenţei omene~ti.
De pildă, aşa numitele leacuri populare, întîlnite, pînă nu dt>mult, frecvent în vorbirea şi deprinderile bahelor satului, vădesc,
înainte de toate, în folosinţa lor, în combate rea empirică a bolilor, o notă <le utilitate - urmare a act'leiaşi în<lelungatr practici
de viaţă - dar şi îmbinarea, asprct care, dr asemenea, nu trebuie neglijat, a unor elemente ale realităţii concretP cu imaginaţia, ultima, la rîndul ei, generatoare a supnstiţiei, misticismului.
Putem vorbi, aşadar, despre o directă şi continu:i lt>gătură a conţinutului leacurilor populare, care a dus la naşterea lor. cu realitatea <le viaţă înconjurătoare. Doar că transmitnPa prin timp a
avut drept rezultat alterarea, uneori chiar pierderea, st>nsului lor
real, a adevărului ascuns. îndărătul concentratei formule prin cart'
sînt enunţate, creindu-se, astfel, posibilităţi de lansart' a unor mi8tificări şi de găsire (altă consecinţă!) a locului potrivit pentru explicaţii neştiinţifice.

Modul în care sînt comentate în popor leacurile băbeşti, în
larga lor răspîn<lire şi aplicare, ridică, la o privire superficială,
probleme contradictorii şi, implicit, derutează. Tocmai acest aspect a reţinut, în primul rînd, atenţia lui Coşbuc în interesantele
confruntări pe care le-a încercat în „Leacurile poporale" (51). Şi,

51. Tribuna, Arad, VIII, nr. 243, 25 decembrie 1904/7 ianuarie
1905, p. 9-10. Articolul a apărut r,umai în presa arădană. Faoem această menţiune, deoarece, d~i mai sînt opere litenare sau publicistice
în aceeaşi situaţie - Latin ori slav (Românul, nr. 40, 19 februarie/3
m:artie 1912), dÎ'1tre cele comentate in lucrarea de faţă - numeroa-se
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evident, aici trebuil' căutat şi rostul comentariului său pe marginea acestora. In ce priveşte scopul urmărit ele scriitor în acest articol, el se dezvăluie în dorinţa sa de a face - încă odată - remarcată ideea că, şi în rostirile simple, în judecăţile aparent întîmplătoare ale poporului, logica,
gîndirea disciplinată, relaţia
exactă îşi au locul lor precis, bine determinat.
Nefiind departe însă articolul în discuţie nici de o joacă subtilă şi voluntară a unei gîndiri scriitoriceşti mobile şi iscusite,
sau de plăcerea amuzamentului inteligent şi de calitate, explicarea legăturii dintre leacul băbesc şi boală serveşte, totuşi, în fond,
argumentării aceleiaşi idei : profunzimea de judecată a poporului.
Dar, pornind de la dorinţa de a sublinia adîncimea de judecată a
poporului, s-ar părea că scriitorul mai intuieşte un adevăr esenţial
potrivit căruia rostirea populară, de factură artistică, care, devenind creaţie, şi-a cîştigat atributul oralităţii, transmiterii - propriu folclorului literar - enunţă întotdeauna nn num:1i efectul
unei experienţe de viaţă, ci şi concentrarea maximă, exprimată
simplu şi lipsită de orice gratuitate, a unei idei circulată ~i, tocmai pentru şi prin aceasta, colectivă.
Să nu înţelegem însă cumva că, în forma în care este întîlnit
în uzanţa populară, leacul băbesc verbf.'şte ele la sine. îşi dă în
vileag identitatea, sustinînclu-şi necesitatea pr.:1ctică, aplicabilitatea.
Dimpotrivă,

în felul în care este transmis şi transcris, el apirc, în absenţa explicaţiilor suplimentare, ca ceva încîlcit, nesupus
legilor raţiunii; mai mult, uneori, apare drept inutil, rod al unor
nemotivate superstiţii născute din cine ştie ce întîmplătoare legă
turi dintre boală şi leac ,şi, deci, lipsit - aparent - tocmai de
legătura ·cu viaţa, cu boala pe care trebuie să o tămăduiască, în
consecinţă cu atît mai greu de crezut în eficienţa, în calităţile
1,ale.
Pledoaria lui Coşbuc are darul de a arăta că prezenţa în
uedinţele poporului a „leacului" nu este deloc întîmplătoare, că
denumirea dată acestora nu este rezultat al unor îmbinări ilogice,
în formularea lor existînd, indiscutabil - lucru nu numai sugerat de scriitor, ci şi dovedit - un tîlc, o motivaţie : «Nodurile
cari !ie fac pe sub piele, la om ori la animal şi care se numeşte
articole ale l!ui Coşbuc au apărut. este ştiut, uneori la intenval foante
scurt, în mai multe periodice.
1
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„cîrtiţă",

se vindecă dacă le spălăm eu apa în care am pus ţărîna
ori dacă le presărăm eu praful ce rămîne dintr-o cîrtiţă arsă. Dacă nu mă înşel, nodul acesta, cîrtiţa, se numeşte şi
,,arici"', dar numai la cai. Se înţelege, sehimbînd numele boalei,
ai schimbat şi pe al leacului. Deci, leacul lui? Taie de vin un arici
~i lipe~te carnea caldă pe nodurile de sub piele ale calului.
Aceste donă leacuri pot să fie şi adevărate; dar tot adevărat este.
că ori boala a Inat numele ele la leac, ori leacul a fost căutat clupă numele boalei. Dar acum n-ai să te îndoeşti : tusea măgărească
o vindeci dacă bei must de balegă <le măgar, sau clacă săruţi mă
garul pe rădăcina cozii» (52).
Se poate cn uşurinţă observa că George Coşbuc stabileşte legătura dintre .Jeac'' şi ceea ce a dns la geneza acestuia. Şi, paralel, îl explică. Aceasta nu înseamnă însă că scriitorul este neapă
rat pătruns de recomandările pe care le face cn privire la folosirea ,.medicamentnlni'', mai cu seamă că este la înclemîna orişi
eni. este vizibil fără prea mari dificultăţi, tonul ironic. uşor per"iflant al comentariului său. Din contră, linia delimitativă între
convingerile lui George Coşbuc şi obiectul preocupărilor sale este
nidentă. br intervenţiile următoare, avînd rostul de a limpezi
lucrurile, sînt cit se poate de grăitoare : ,.Fără îndoială, boala, în
cazul acesta, şi leacul ei tot atîta potrivire au cît şi nuca cu peretele. Dar se potrivesc numele"' (53).
Caracterul aplicativ al acestei medicine primitive, care a dus
la folosirea leacurilor băbeşti, este înfăţişat de Coşbuc prin o serie de înlănţuiri de idei, nu odată surprinzătoare, greu de prevăzut prin capacitatea sugestivă a
aceloraşi asociaţii,
specific
coşbneiene: «Bubele dulci se vindecă cn zeamă de frunză de măr
cinice. Aşa aucl, eu nn ştiu. Dar mai întîi îmi vine să cred, că
.. dulceaţa'' a apropiat leacul de boală, căci bubele sunt ciulei şi
mărul c dulce. O zic asta, pentru că bubele dulci se pot vindeca
şi cu lapte din ţîţa unei femei, iar aici leacul iarăşi e dulce e
vorba de lapte dulce. Dar mai e şi al treilea leac ( ... ) » etc. (54).
Scriitorul, după cum se poate remarca, face legătura între
leac şi numele leacului, avîncl, de asemenea, în atenţia sa şi raporde

muşoroi,

52. Tribuna, VIII, nr. 243, 25 decembrie HIO-t/7 ianuarie 1905,
p. 9-10.
53. Ibidem.
54. Ibidem.
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tul existent între leac şi numele bolii.
Notaţii similare sînt prilejuite şi dt>
analizare, altui leac
popular.
Cîteva excelente şi, în acelaşi timp, neobişnuite corelări de
idei fac legătura între boalc'i de ureche, urechelniţă şi ... varză de
stîncă ! Nedumerirea ele prim moment lasă loc cnvenitt>i lămuriri:
varza de stîncă, la „chip", ,,cam aduce cn o ureche, şi de aceia i
se zice şi urechelniţă". Preocupat de redarea cît mai exactă a modului de a gîndi şi a vedea lucrurile al babelor, încercînd să se
substituie mentalităţii, uneori premeditat naivă, a acestora, Coş
buc, prefăcut convins, continuă : ,,iar dacă i se zice aşa trebut" ~ă
fie bună pentru urechi".
O altă explicaţie pentru acest non leac discutat s-ar mai
găsi, precizează scriitorul, şi în „numele ei moldovenesc, căci varza e c1uechi la Moldoveni, iar planta se numeşte curechiuş, şi churechiuşe ( ... ), şie lesne să înţelegi urechiuşe" (55).
Dintre teoriile dezvoltate pe marginea unor leacuri băbeşti,
teorii de tipul celor enunţate mai sus - şi numărul lor 1111 este
mic - multe sînt, în totalitatea lor, aşa cum recunoaşte şi Coş
huc, ele provenienţă exclusiv şi nealterat populară (,, Vezi cît de
poznaşe sunt babele !") şi pot genera-mai corect zis cauzează superstiţii. Pentru a folosi expresia scriitorului, ele sînt acelea
care „nasc credinţele din nume", asemenea situaţii ducîncl, dt>
cele mai multe ori, la „lucruri fără noimă".
Subliniam că relaţiile de idei sînt, deseori, de-a dreptul imprevizibile sau de domeniul surprizelor, uneori - aş adăuga poate chiar derutante. O mostră ele acest fel este şi leacul de natură cinegetică, a cărui folosire o cităm rezumativ - în rîn<lurile ce urmează. Este foarte greu de stabilit în acest caz dacă,
într-adevăr, se poate vorbi, cum crede Coşbuc, despre un leac (fie
şi de mică răspîndire) din rîndul celor cuprinse în „farmacopeea''
credinţelor populare-în consecinţă brevetate de babele satelorsau dacă avem de a face numai cu o anecdotă transferată şi,
pînă la 11rmă, acceptată între leacurile băbeşti pe baza unor speculaţii intelectuale neprecizate încă. Ne referim la „leacul pentru
junghietură".

La un conţinut curios şi la o recomandare „medicamentoasă"

55. Ibidem.
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fermă, ce îi smulge lui Coşbuc o compasivă exclamaţie : ,,Bietul
om" - gîndindu-se la cel nevoit să macereze un asemenea „medicament"- ,,doftoroaiele" satelor scontează ( oare ?)-ex abruptope o acţiune miraculoasă : ,,să înghiţi alicele dintr-un (i)epurc
de curînd împuşcat. Precum fuge iepurilc de alice, aşa arc să fugă
şi junghietura!" (56). Reţeta este urmată de replica pomenită mai
sus care, generalizată, dezvăluie poziţia clară a scriitorului fată
de presupusa farmacoterapie a tuturor acestor încercări de tămă
duire : ,,Bietul om, îşi mai încarcă stomacul cu alice!".
Se întelege că tratamentul aplicat de baba „doftoroaie'" este
, ariat, se adaptează de la caz la caz, fapt pentru care - chiar
dacă scriitorul nu insistă în toate situaţiile asupra farmacodinamiei leacurilor populare - şi exemplificările lui Coşbuc sînt mai
bogate nelimitîndu-se la cele cîteva care au fost citate şi comentate mai sus. Astfel, ,,fetele se spală cu calomfir ca să le crească
părul", albeata „se vindecă" cu „lucruri albe. Cu lapte dulce, cu
zahăr pisat şi suflat în ochi, cu corniţe albe <le melc"
şi
cite
altele (57).
Om de solidă formatie intelectuală, Coşbuc a ştiut că există
~i numeroase leacuri populare, plante medicinale cu un real efect
terapeutic. Scriitorul nu se ocupă însă de acest aspect - a cărui
acţiune pozitivă o lasă pe scama specialiştilor ci atrage atenţia
asupra celeilalte feţe, asupra efectului nociv al multora din
aceste credinţe, fiind conştient de larga răspîndire şi aplicare
- nesupravegheată - a leacurilor. In acest fel, prezentarea
unora din practicile medicale populare vine în sprijinul combaterii superstiţiilor, textul incluzînd şi menţiunea cit sînt de „ vă
tămătoare sănătăţii ori bunelor moravuri" aceste „credinţe".
Nu trebuie să restrîngem însă sfera acţiunii articolelor şistu
diilor lui Coşbuc cu această tematică numai la combaterea superstiţiilor, a misticismului, la popularizarea ştiinţei şi luminarea poporului, sau numai la plăcerea dezvăluirii, în scopul cunoaşterii
lor, a unor ciudate deprinderi populare. Insemnătatea lor mai re:rnltă din ceva.
Intr-un timp cînd scriitorii nu aveau asemenea îndeletniciri,
Coşbuc cercetează, efectiv, rolul şi acţiunea - negativă sau poziîivă a medicinei populare în dezvoltarea socială. Este foarte a-

56. Ibidem.
57. Ibidem.
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clcvărat că studiile sale nu se înscriu pc un teren virgin, înaintea
lor făcînclu-sc, încă în prima jumătate a secolului al XIX-iea, şi alte
f'ercctări. Dar acestea ele altfel şi ele destul <Ic rare - nu
au aparţinut unor scriitori, ci an fost întreprinse de doi clin cei
mai ele seamă medici români ai veacului : Constantin Caracaş
(1773-1828) şi Costache Vîrnav (1806-1877).
Pe linia unor tradiţii cărturăreşti şi ştiinţifice ale culturii româneşti, care şi în domeniul leacurilor populare îşi an începuturile în persoana prinţului D. Cantemir, George Coşbuc îşi identifică preocupările cu acelea ale celor doi distinşi înaintaşi, medici
şi cărturari~ care în cercet.lr:le lor an pus pc prim plan studiile
privitoare la sănătatea şi bolile populaţiei, la leacurile populare şi
întrebuinţarea lor conform terapeuticii empirice populare. Ei sînt
aceia care an dat şi primele liste tipărite în Moldova şi Muntenia
ale plantelor ele leac cunoscute ele către popor. Avînd în vedere
remarcabila contribuţie etnoiatrică şi etnobotanică farmaceutică a
acestora - îndeosebi a lui C. Vîrnav care este şi reclactorul primei reviste medicale româneşti ( Povăţuitorul sănătăţii şi al eco1wmiei, laşi, 1844) - contribuţie considerată în istoria medicinei româneşti drept o etapă hotărîtoarc în valorificarea tezaurului farmaceutic popular (58), cu atît mai meritorie ne apare
in acest context activitatea omului de cultură şi scriitorului G.
Co~buc (59).
Ne oprim însă - în prezentarea acestui capitol al activităţii
publicistice a lui George Coşbuc destinat cunoaşterii unor preocupări de medicină populară, precum şi luptei împotriva superstiţii
lor - aici. Nu mai insistăm asupra înţelesului, respectiv interpretă
rn date ele către scriitor şi, cu atît mai puţin, asupra credinţelor

58. V. L. Bologa. Elisabeta Elekes şi Alexandra Vasiadi. lnforde etnobotanică farmaceutică românească în opera medicului
mol!lovean dr. Costache Vîrnav, în „Studii şi cercetări de medicină·'.
cJciul XII, nr. 1, 1961, Editura Academiei Republicii Populare Române.
59. Dintre contemporanii săi, Coşbuc cunoaşte îndeaproape activ:t<tca şi opera medicului şi botanistului dr. Dimitrie Brîndză (1846Hi95).
Autor a numeroase studii, dintre care se detaşează sintezele „Podromul florei române" (1879-1883) şi „Flora Dobrogei•' (1898) - în
.. Dic;wm,rul enciclopedic român•' (L 1962. p. 424) .. Flora descriptivă a
Dobrogei" (1891) - remarcabilul naturalist este citat ci:- către Co5buc
în articolul Numiri dacice de plante în limba română (vezi G. Coşbuc.
Despre literatură şi limbă, Bucureşti, 1960, p. 115).
n-:aţii
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populare, în sine. Şi aceasta,

fiindcă, pc de o parte,

cxcclentclc
sînt, desigur, edificatoare
chiar şi dacă analiza este limitată numai la două-trei cazuri, iar
pc de altă parte pentru că voluntara şi vădit aleasa înşiruire a celorlalte leacuri în treacăt mcntionate argumentate, în stabilirea obîrşiei şi evoluţiei lor, ca şi în alte împrejurări asemănătoa
re, pe străvechea logică populară a relaţiilor dintre obiecte, denumiri de fiinţe, animale, plante, boli etc. - vorbeşte şi ea singură,
fără să mai necesite şi alte exemple ori alte reazcmuri teoretice.
ln concluzie, am mai rememora pentru lapidaritatea şi valabilitatea ei ideea-probatorie, şi astăzi, a competenţei lui Coşbuc - a
influenţei etimologiei populare asupra practicii sociale, precum şi
cea a realei vechimi a leacurilor populare la români. Chiar dacă
nu coborîm prea adînc în lumea strămoşilor, nu este, totuşi, lipsit
de interes să reamintim că în Dacia s-a practicat cu pricepere meprezentări făcute leacurilor populare

dicina populară, pogorîtorii din Zamolxes
meşteri în leacuri şi tămăduiri ( 60).

fiind cunoscuţi

şi ca

*
*

*

ln partea introductivă a lucrării, precizam că în ţelul nostru
este doar punctarea şi reactualizarea, prin cîtcva titluri şi idei, a

60. Deşi în Leacurile poporale, Coşbuc nu face referinţe la
leacuri de provenienţă dacică, el are ştiinţă că dacii, ca şi „strămoşii
noţt,i romani", practicau o medicină populară. In articolul Numiri dacice de plante în limba română, apărut în 1904 în revistele Albina (nr.
44, 45) şi Epoca (nr. 219) (vezi G. Scridon, I. Domşa, op. cit .. p. ~9) ş1
rpprodus în volumul G. Coşbuc, Despre literatură şi limbă (p. 111-lln),
C0şbuc apreciază că dintre numirile de plante şi buruienile de leac d12
,,origină străină" existente în limba română o bună parte sînt dacice.
ln sprijinul ipotezei sale el aduce cercetările întreprinse de „doi ves-ti\i medici romani", Dioscorides şi Apuleius, care, scriind „despre buruienile de leac şi inşirîndu-le", s~au „ocupat mult şi cu medicina
populară, sau cum i-am zice, cea băbească, a dacilor". Coşbuc constata
Insă că, din păcate, ştirile vechi sînt neîndestulătoare. Astfel, chiar şi
cumulate, denumi-rile considerate dacice de către cei doi învăţ.aţi ai antichităţii „cu toatele sînt abia 44 de plante".
Reţinînd în cercetarea întreprinsă ca, probabil, autohtone sufixeIr usta sau asta şi exprimîndu-şi acordul cu privire la existenţa în
limba română a citorva ZJeci de cuvinte de origină dacă, Coşbuc socoteşte „o întrebare cu anevoios răspuns" a preciza care sînt „plantele
care şi-au păstrat nume dacice, sau ce numiri dacice de plante avem
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unora din meritele publicisticii lui Coşbuc ,şi nu o analiză exhausa acesteia, luată în întregul ei. Dar, în pofida acestora, nu putem să încheiem prezentele însemnări numai cu aspectele de factură sau origine populară uneori ţinînd de concepţia asupra
literaturii - ale gîndirii critice coşbuciene, cu toate că, şi singure
acestea, pot, fără greutate, forma obiectul aparte al unui studiu.
Periodicele arădane - pentru a căror intrare în istoria presei şi
culturii româneşti şi-a lăsat, cu dărnicie, însemnul şi George Coş
buc - mai cuprind articole care probează originalitatea judecăţii
critice a scriitorului în probleme de limbă şi literatură sau care aduc date suplimentare cu privire la crezul său literar (61). Şi, de
consemnat, articole .care, la un studiu atent, se dovedesc a fi nu
din cele mai lipsite de însemnătate în publicistica lui Coşbuc. Este
adevărat, acestea, cu unele excepţii de întrepătrundere, de legătură între creatia orală şi cea cultă atacă mai cu scamă aspecte ale creatiei culte. Iar interferenta amintită, natural, este pc
planul întîlnirii ideilor. Dar să aducem cîteva dovezi.
Interesat nu numai de folclorul literar, de ciudăţcnile gîndirii
poporului, de aparentele întortochieri-cît de limpezi, totuşi!-alc
întcligcnţci înnăscute a acestuia ( concretizate în zicători, proverbe,
ghicitori etc.), ci şi de modele mai puţin anonime sau de exemple
care, pur şi simplu, reprezintă cu adevărat curiozităţi ale limbii,
aspecte specifice, străine altor popoare, elemente ale originalităţii
sale lingvistice, George Coşbuc, în acelaşi limbaj accesibil, inteligent şi cursiv, confirmă, din nou, în articolul „Curiosităţi de-ale
limbii româneşti" (62), multilateralitatea şi vastitatea cunoştinţe
lor şi preocupărilor sale. ln plus, scoate în relief şi marea sa pasiune de culegător al rarităţilor lingvistice. Cunoscător excelent al
limbii noastre, scriitorul exclamă : ,,Curioase lucruri are şi limba
românească ! După legile rostirii noastre, bunăoară, o silabă nu
poate să aibă mai mult de cinci anumite consonante dentale, rostite printre dinţi, ear' acestea să fie aşa aşezate, ca vocala să fie
tivă

în limba noastră". Din numeroasele denumiri de plante atribuite dacilor, Coşbuc, cu exigenţa unui veritabil om de ştiinţă care se păzeşte d.e
conclu:llii pripite, afirmă că numai „una singură" - sfecla - poate fi
considerată, ,,fără îndoi<ală", dacică (citatele sînt date după ediţia din
1960 alcătuită de Al. Duţu).
61. A se consulta în această problemă Bibliografia întocmită de
G. Soridon şi I. Domşa.
62. Tribuna poporului, IV, nr. 90, 14/27 mai 1900, p. 2-3.
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la mijloc" (63). Exemplele clate sînt numeroase şi hogate în sensuri, doveclincl spirit selectiv şi, cleci, IHCocupan prelungitf' în
timp, preocupări ele durată. Putini, chiar între lingvişti, au vădit
la noi, în epoca sa, asemenea pasiuni, la fel ele necesare în ana1iza limbii ca şi stnclinl propriu-zis al acesteia. Explicaţiile sini
simple şi evită folo!',irca unei terminologii savante, <lupă cum se întîmplă, spre exl'mpln, cu „vorha"-pentru a folosi c11vînt11l întn·hninţat de Coşbuc -crâng: ,.Probati s-o rostiţi, cu dinţii strînşi şi
cu buzele 1rntin clesfăcute: nici bnzelP nu le veti mişca cit' loc, nici
dinţii" (6-t).
Analiza compozitiei fonetice a c11vînt11l11i în discuţie acluce
clupă sine constatarea firească a numărului redus, în limba română, de cuvinte monosilabici' formate <lin mai multe consonantr.
In vederea sus(inrrii aeestei idei sînt menţionat<' envinlt• silabă alcătuite, cxceptîml vocala, din 5 consonante : .~trîng, strîmt, .~trî11.~,
strîmb, stru11g etc., l'xemplele atrăgînd dnpă sine obsc-rvaţia : _,,hă
gaţi de seamă că în toatr treime să fie s şi r la început (sau ş ori
z). Fără r 1111 se poatr. Cn şrse consonante n-ar pute exista o silabă, decît compusă din tot cîtr doi, s, t, şi r, deci un strîrst ( ... )"

(65).
Şi, totuşi, deşi cde JHczentate pot fi aspecte interesante ale
limbii noastre, ,.Acestea - afirmă Coşbuc - nu sunt curiosităţi".
Mai aproape d1· ceea ce el numeşte o „curiositate"" sînt unele posihilc reduceri de silabe, cu ciudate consecinţe generali' de actinnt•a de diminnarl' a numărului de silabe şi litrre. Spre exemplu,
snprimînd cîteva sunete dintr-1111 cuvînt, de la sfîrşit, numărul sunetelor rămase în cnvîntnl respectiv se rednct', în moci firesc, cu
numărul celor suprimate. Dar. prccizl'ază scriitorul. t'Xistă situaţii
în care „Dacă tai o silabă ele la sfîrşit, în loc să ai donă silabt' în
urmă, ai patrn!". Din păcate, această cu adevărat curiozitate cstt'
grt'u de crt'zut întrucît autorul se rezumă la afirmatil'. lu comentariul săn, Coşhnc vizează şi altP aspment'a cinclătenii, unele de dornt>niul -- sîntPm tentaţi .să crl'dem - al fantt'zit'i, cum, de pilclă,
ar fi cea w1ticip<Ltii mai înaintl'. Astft>l, vorbeşte clespre existenta
1111ui verb care „se poate ccti şi întors, dar' ce ţi-e mirarea e, că,

63. Ibidem.
64. Ibidem.
65. Ibidem.
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cctindu-l invers, în loc să ai un verb, ai trei !'" (66).
O situaţie aproximativ identică este aceea a 1mm adjectiv
compas din patru „litere'", dcEprc care. clacă se poate accepta că
prin eliminarea unui sunet ele la începutul cnvîntului se obţine un
alt cuvînt, r..e îndo!m că .,tftind o literă, în loc să scadă, s-adaui;,
astfd că 1;c dnblcaz::i ( ... )'" (67).
Nici în aceste caznri însă idct>a nn este susţinută prin exemple.
Ar fi fost, fără discuţie, un dialog cu cititorii mai interesant şi
mai dinamic, mai supus confruntărilor, clacă ;;c reproc!11cea11 „curiosităţile"', cu atît mai mnlt cn cît Coşbnc,
recomanclînd celui
care „arc vreme, ( ... ) să-i(e) caute .. , tine să ne asigure că «nu e
nici o „şmecherie" ortogr'.lfică în cc vă spun».
In aceeaşi categoric, a unor reduceri ele sl!netc sau silabe, sînt
cuprinse şi „cuvinte curioase. din care poţi tăia pc rînd cîte o literă, fie ele ia început, fie ele la coadă, şi cc rămînc, e alt cuvînt.
Aşa d(c) c(xcmplu) drac. Tai pe d rămînc rac, apoi ac. Tot aşa
[)foc" ( 68).
Eforturile- - frizînd, cle„cori. joci:ri nlc inteligentei - de a
descoperi aspecte inedi~c, ua<'vri bizare, ale limbii rom5nc, încercările, pe cit de meritorii, pe atÎi ele putin valorificat<'. de a face
cunoscute noi şi neobişnuite potente creatoare ale lexicului romi:•
ncsc, dau la iveală şi cn..-intc, la fel ele interesante. ,,care se pot
ccti întors şi rămîn tot acElcaşi ... Intre cele menţionate, care, obiş
nuit, în lectm·ă, scapă atenţiei, sînt cuvintele sus, JJllfl, coc, sas, rar
şi altele. De o frumuseţe aparte, reliefîml şi punîncl în valoare armonia interioară a limbii române, ,,sunt acelea ele clonă silabe ca :
potop, cazac, cojoc" sau, în special, ,,Frasa eliptică : atîta loc,
ocol atîta !". Luăm, astfel, cu cît exemplele sînt mai bogate, un
veritabil contact cu autentice comori lingvistice pe lîngă care zilnic trecem fără a le Ina în seamă, dar pe care Coşbuc a ţinut să
le dezgroape scoţînd şi în acest fel în evidenţă farmecul limbii
noastre. Terenul pe care şi-l alege scriitorul pentru exemplificări,
pentru susţinerea ipotezelor sale este, ca şi în alte cazuri, mai ales
cel al vorbirii populare. El nu omite însă, cînd frumuseţea lc-xicală o recomandă, nici creaţia cultă.

66. Ibidem.
67. Ibidem.
68. Ibidem.
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Desigur, aceste constatări au o valabilitate gcnt>rală, <lar ele se
impun îndeosebi atunci cînd vt>rbul critic al scriitorului face ref erinţc la cacofonii. Şi aceasta cu atît mai mult cu cît s-ar putea
;.ă f'Xiste, observă, pc bună drf'ptate, Coşbuc, şi asemenea împerechere de iiuncte - cum, bunăoară, este cu totul personala întîlnirf' de foneme, creaţie a lui V. Alecsandri, ,,potop rotopitor"' ean•. ,,în loc să fie cacofonic, c o frmnusetc".
Sînt însă şi cacofonii care, la rostire, jent>ază auzul, aşa zisele
cacofonii 11rîte. Scriitorul notează cîteva relcvînd că şi între acestea există unele care, într-un fel, pot fi consicle1·atc frumoase .
. ,( ... ) cca mai frumoasă, şi 11rîţenia c frumoasă!"- proclamă George Coşlmc sav11rînd o inspirată şi spectaculoasă opunere <le noţiuni
estl'lice izvorîtc dintr-o vizibilă (şi originală!) cochetărie cu paradoxurile pc care, în paranteză spus, autorul lor se pare că le îndrăg1·~te este remarcabila alăturare ele silabe care a izbutit să
c·11m1ileze, într-o expresie inteligibilă, ,,Cinci c11 la rînd". Ne gîndim la curioasa şi singulara propoziţie - un 1:iic recorci cacofonic - ,.,s-a întîlni t cuc11 cu cucuvaia., ( 69).
Şi peutr11 că vorbim ele recorduri fonetice, mai consemnăm 1111
1·xemplu dat ele Coşbuc - la fel ele sclipitor şi ele expresiv - cnprinzîncl 7 silabe ra al cărnr transfer spre limita omenească a asimilării inteligibile esie realizat printr-o altă neac,tepla,ă şi nostimă
asoci1·re de silabe : ,,Rar ar ara rara rapiţă ţăranii clacă ( ... )" (70).
Ambele cacofonii fac parte clin acele admirabile construcţii
,intactice înscrise pe orbita ,Icfinirii (şi închegării) - odată cu e' id1·11ţierea binecunoscutelor calităţi native a IP poporului român ale acelo:- meritf' ale scriitor11l11i nostru care, deşi sînt de primă
însemnătate, nu se bucură încă, nici pînă în prezent, ele o clt>plină
şi largă cunoaştere.

Asemenea curiozităţi lingvistice dau naştere la ceea ce, în cazul lui Coşlrnc, am numi plăcerea unui joc inteligent capabil să
dezvăluie, cu fiecare prilej, 1111 numai înţelepciunea sa, cl11blată ele
o marc receptivitate, ci şi răbdarea căutării, bogatele acumulări,
ncobi~1rnita cunoaştere a limbii române, ba, mai mult -- am putea
spune - chiar mularea, asimilarea, contopirea acestui simţ deosebit al limbii, propriu scriitornlni, cn spiritul limbii române, în

69. Ibidem.
70. Ibidem.
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chintesenţa

sa. Astfel se şi explică intrrcsul său pentru aceste rari"ime forme alP vorbirii românPşti.
Desigur, scriitorul 1111 neagă că. ele fapt. totul este 1111 joe
(.. jucărie"") sau - pentru a folosi o formulare consacrată în acest
gen <IP creaţi<' can' pretinde partieipare şi. uneori, umor - nn
joc dP cuvinti•, rc-spectiv <lP sunete, clar. cîtă vreme .. jucăria·· faci•
parte clin categoria celor discutate în rînclurilP ele faţă, <>a Î'ii arP.
realmente, utilitatea şi însemnătatea : aceea <le a contribui la îmbogăţirea posibilităţilor Pxpresive ale limbii, precum ş1 ele a contribui la îmbogătirea ~i înfrumu~e\area vieţii spirituale a omului.
Cu alte cuvinte, Coşbuc sesizează în conţinutul jocului 1111 numai
elemPntul e/ert sau arg111nent11I /i,1gl'i.~tic, ci şi calităţi ele altă natură. Şi anumP posibilităţile acestuia ele a crea şi satisfactii estetire, tocmai pentru eă este „oricum, o jucărie frumoasă ( ... ) potri"ită ca ghicitoare"'. In toatP acestea, şi poate 1111 în ultimul rînd
111 critniul estetic, se găseşte secretul retinerii Pi dP către po<>t şi
al punerii ei în circulaţie.
Din aeeleaşi fHPocupări a Inat naştere o altă •. j11cări1•·· cl1·-a
dreptul .. straşnică", o „cacofonit•·· pe care „Un străin", ce nu ştie
decît „puţintel'" limba română, ,,nici bătut n-o poate spune". Descoperită „cu scopul ele a încerca şi de-a încurca dibăcia clP rostin•
a vorbitorului"', aceasta este un ingenios calambur - şi, în aceeaşi
măimră, gratuit care se bucură de răspîndire şi apreciere în popor: ,,Cite ouă vechi şi cite nouă; cite nouă, cite vouă? Vechi
,;unt nouă, nouă două : două nouă, vouă nonă, nouă două ouă nouă.
vouă nouă ouă vechi" (71).
Atracţia scriitorului pentru astfel ci,, ,.curiosităţi"" ale limbii
noastre nu este un simplu şi efemer capriciu, o plăcere trecătoare.
Ea depăşeşte momentul scrierii articol11l11i, este o pasiune ele durată, apărută în urma contactului prelungit cu literatura populară : ,,Mie îmi place să le spun, şi ştiu <lestule". Confesiunea lui
Coşbuc restrînge, clupă cum st• vecie. obiectul pasiunii sale la creaţia oralâ. lar apropierea ele creaţia orală este făcută, în moci firesc, pe seama unor reuşite stilistice ale limbii noastre.
:~1ai11tcam însă şi consemnam, prm Alecsandri (.,potop rotopitor··;, că 3criitor11I se opreşte :;;i asupra creatiei c11lt1·, cîncl prin

71. Ibidem.
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calitHtea sa artistică aceasta se impune atenţiei sale. De obicei însă, protluqia orală este aceea care îi prilejuieşte aprecieri elogioase. Din acest punct <le vedere, Coşbuc se înscrie pc linia unei
tratli1ii, deja formată, nefiind primul nostru scriitor cari' prctui<'ştc literatura pop11la1·ă şi o consideră snpnioară celei scrise. De
altfel, literatura scrisă - adevă1· intuit încă din SC'colul trecut nu a izbutit să se distanţeze faţă ele gînclirca care a generat-o în
măsura în care folelorul literar, ca realitate artisticii, s-a detaşat
ele gîndirca primară popularii.
Aşadar, pli<cr·rea descoperirii nuor expresii sau a 1mo1· CI!·
vintc ucpotrivitf', ba11alizalc tic o prea intensă întrebuintan~ un
folosit,~ la întimplare, Coţhue o găseşte, urni ales, în creaiia c11lt:i.
Şi pentru că reluarea lor în a1·d.1~i text sau, în general, in opera
aceluiaşi scriitor, deseori dintr-o involuntară obişnuinţă,
este 1111
adevăr, este -- :,i1-i zil'clll ! - 1111 rău inevitabil, ohosiml lectornl
atent sau, îu cazuri frrieilP, amnzîndu-1, pur şi simplu, scriitorul
le numeşte, sugestiv, ,,ticuri literare" (72).
Pentru a p11le:1 îusii „j1111ge la grnd11l de a lua lll dezbater,:
„ticurile" creatorilor, trC'buie să te fi pătruns - măcar la nivelul
m,-diu, obi~nuit -- ele e1JB!Înutul operei acestora. Şi Co~b11c L.ic,~
clin nou dovada că e~te 1m Imn cunoscător al literaturii romt111rşli.

111 aceasta consta ,·xplica\ia că ~i îusemuă1·ilc pc aceasta temă,
ca şi cC'lelaltc articole, clan la iveală un spirit pătrunzător, analitie, d11hlat de rafinanu'nlul obsenaţiei.
Jml1•căţile emise în articolul „Ticuri literare"',
natural, porm•sc de la realităţi fire~Li :;;i bine cunoscute. Spre exemplu, într-adevăr, nu este nici o noutate că „Fiecare scriitor hun îşi arc
întorsăturile sale de frasă ( ... ), vorbele sale ( ... ), pc cari nu le gă
~•·şti la alţi scriitori" şi după care poate fi recunoscut „cl1iar atuuci cînd nu-şi iscăk:;;te 11u11wlc" (73).
Sînt, desigur, numai cîteva din atrilrntelc originalităţii. Co~huc însă un se rcfcra la aceMe trăsături, proprii adevăratului creator, ci la acea regretabilă „originalitate", evident dăunătoare, ele
72. Vezi articolul cu

acelaşi

titlu în Tribuna poporului, III, nr.

llJ.2, :2G mai/7 iunie 1899, p. 2-3. Argumentele lui Coşbuc sînt co-

,·,wntate critic ele I. Lemenyi într-un articol - de asemenea numit
Ticuri literare- apărut în revista orădeană Familia (nr. 27 şi 28/1899).
73. Tribuna poporului, III, nr. 102, 26 mai/7 iunie 1899, p. 2-3.
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a folosi în textul operei litcrun• - ,,ori s-o potrivi on nu s-o potrivi" - cuvinte-parazit (7.4).
Fapta, în sine, după cum 3Întcm încrcclinta\i de pol'lul 1li-vt>nit cronicar şi critic al fenomenului literar românesc, nu trebuie
să alarmeze, dar, pentru evitarea repetării, pentru înlătu•area ci,
trebuie cunoscută, cu atît mai mult cu cît se întîlneşte la „toţi
scriitorii noştri'".
Abuzează de asemenea expresii Bolintincanu (,,Cel mai bogat
în ticuri"") (75), ii sînt proprii lui Alecsandri (,,spectru'', .,d:ikc""i
se întîlnesc - oh5ervă Co;;imc - sau, mai ~o rect zi8, s-au întilui t

7-1. A,rticolul relevă că în paginile multora „dintre ser.dorii noştd ac·
tua,li•' nu ~e manifestă suficier.,tă grijă în folosirea cuvîntului. In aceasta se găseşte explkaţia apariţiei în lucrările beletristice a „ticurilor·'.
bala,;turi lexicale faţă de care Coşbuc are serioase reţineri. Linia atitu.dinii lui CoşbuC' osc.ilea:ză însă întire înţelegere. deci accept.are, şi pozi1ic critică, dec-i respingere, ceea ce duce, involuntar, la naşterea
contradicţiei .
.,Ticul literar·'. susţine în prima parte a articolului Coşbuc,
există independent de voinţ.a scriitorului (!) care ,.nu e vinovat·• de
prezenţa sa în text. El ,.întrebuinţează vorba cu pricina în mod inc,mscient, precum inrnnscient o fi ridicînd umărul cînd vorbeşte, ori o fi
:·lipind din gene, ori o fi ţinînd mina la cravat[1 etc:'. Pentru a da
mai multă greutate afirmaţiei, Coşbuc o însoţeşte şi d2 o motiva\ie
care, evident, nu poate rezista : ,,un scriitor prinde dragoste de o vorbă oare care (s.n.) şi face us şi abus de ea, trîntind-o
pretutindeni,
ori s-o potrivi ori nu s-o potrivi". Spontanul argument-friabil. indiferent dacă îl luăm izolat sau în c-ontext-are, pentru a părea, probabil,
mai convingător, şi un revers al problemei, tot de natură afectivă :
,,de altă, rarte, un scriitor poate prinde ură pe anumite vorbe. se fereşte de ele, nu le întrebuinţează nici odată :,i îşi bate joc de ele şi de
cel ce lP întrebuinţează".
Explicaţia este şi mai neconvingiitoare dacă punem în balanţă
atitudinea şi tonul conciliant al articolului din p,•rtea sa intrndudivă.
cu tenta moralizatoare, în multe locuri fftră menajamente. din finalul
articolului : ,.foarte mulţi dintre s::-riitorii r.o 7tri actuali nu ştiu înţele
'-Ui vorb2lor rcmâneşti•'.
Din această încercare. de a împăca exigenţa faţă de actul artistic şi fa\ă de normele liml::ii cu indulgenţa fa\ă de „ticurile·' creatorilo·r, izvorăşte contradiC'ţia mai sus semnalată.
75. In privinţa lui Bolintineanu, Coşbuc se limikad1 numai la
afiI'maţii (,,Cel mai bogat în ticuri") fără a exemplifica. Avem însă credinţia că el s-a gîndit, printre altele, şi la „dulce", prezent-ca „tic"cel puţin în acelaşi grad în care poate fi întîlnit în opera lui Alecsandri W1de cuvîntul face parte din categoria celor incriminate. Eo:;te
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(,,numai unul, pe care l-am avut şi l-am dus la mănăstire, ca să scap
d~ ci"), ,,acum doi-spre-zece ani" (76), şi în creaţia sa (,,greu").
Mai neplăcut este cazul cîu1l cuviutcle-parazit, ,,ticurile literare". provoacă pleonasme, confuzii sau - şi mai grav - pun în
eirculaţie sensuri grc:;-ite ale unui cuvîut, neînţeles, s-ar părea, în
primul rînd de cel care îl foloseşte. Dacă, de pildă, pleonasmul lui
A. Mureşanu (în articol Mureşianu), ,,juni tineri", din „Dcşteaptă
le române", îi creează (limitîndu-se îm.ă numai la aceasta) o stare
aproape alergică, făcîndn-1 să se „scutur( e) ca de un fior", greşita
preluare a cuvîntului „stingher" însă-de către o serie de epigoni
ai lui Eminescu-îi prilejuieşte aprecieri usturătoare. Fiindcă, respectînd Înţelesul primar al cuvîntului, nici chiar Eminescu, care
„a scos-o (vorba, n.n.) la iveală", nu i-a dat înţelegerea cea mai
fericită. Dar, dacă autorul Luceafărului „n-a prea potrivit-o cu
stingherul", cel puţin a izbutit, constată Coşbuc, să dea cnvîntulni „un înţeles mai poetic", conform căruia acesta „ar fi sinonim
cu singur, văduv" (77).
Dificultatea acceptării cuvîntului în sensul dat de către poeţii
posteminescieni şi, totodată, ridicolul folosirii lni - înţelesul său .
subliniază textul, fiind în vorbirea poporului cu totul altul începe ahia după Eminescu. Sesizînd caraghioslîcul de sit na ţie, creat
ele imitatorii lui Eminescu, Coşbuc remarcă ironic : ,,Astăzi nn e
nici un poet de dai Doamne în România care să facă versuri fără
de ,orba aceasta ( ... ). Toti se plîng că sunt stingheri în lume, ca
suficient să ne gîndim la poeziile ,.Cîntece din exil·'. unde apare de 7
cri (!) ... La patrie" (de 5 ori). ,Jntoarcerea·' (de 4 ori). ,,Mihai cel Mare şi solii", ,,Lăutarul" (de cite 3 ori. în fiecare). ,,Plîngerile poetului
rom[m", .,Elegie•', ,,Către muierile lor·', ,,Timpul·', ,.Muma lui Ştefan
cel Mare·' (în fiecare. de cite 2 ori). Prezenţa cuvîntului este atît de
frecventa, incit, raportînd reluarea .sa la opera poetică a lui Bolint.ineanu, se poate afirma, fără prea mari rezerve. că pu(ine sînt poeziile
în care acesta să nu se găsenscă (titlurile indicate ~înt rezulta tul unor
iecturl făcute la întîmp1are. aşa că. vc,rba lui Coşbuc din articoJul
Curiosităţi de-ale limbii româneşti, cine „are vreme poate să ( ... ) caute·' deoarece «nu e nici o „şmecherie•" (... ) în ce vă spun»). Aceeaşi este
la Bolintineanu situaţia şi cu diminutivele.
76. Coşbuc se referă la perioada stabilirii sale - în 1887, la
d1Emarea lui Slmrici - în redacţia Tribunei din Sibiu. 1\rticolul, pu1.:licat în 11:99. a apărut, la numai citeva zile diferenţă, în două publicaţii ardela,e : Familia (nr. 21) şi Tribuna poporului (nr. 102) (vezi şi
n,ikl'-' 7:2 şi ,~).
77.Tribwia poporului, III, nr. 102, 26 mai/7 iunie 1899, p. 2-3.
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gindul li c stinghrr, :;;1 cîte altele··. Partea mai curioa,ă rstc în.,ă
că ,orba în cauză arr, la origine, o altă acct'pţic, care traclu<î
corect - nu sugerează de loc, în contextul în care c utilizată, o
atmosferă elegiacă, ele unde comentariul compătimitor al pot'tt1l11i
devenit rritic literar : ,,mai toţi, cîţi o întrebninţrază nu-i ştiu înţelesul, îi hămwsc numai însemnarea'" (!) (78).
Dar, în fond, cc înseamnă, în realitate, stingher?
In lumea satului, fiindcă ,criilorul îl cunoaşte' .. de acasă"', nu
,.din citit", cuvinlul a1·e o a,emem·a St'!lmificaţie - clt'-a clreptnl
jignitoare, aplicată la om - încît Coşbuc, p,·efărnt intimidat. afi1·mii că îi este ,.ruşine·· să-l rostească. Dt'partc de 2 fi .,sinonim cu
eingur, văduv·• ·- clar fără a se puka, totuşi, nega cn dcsăvîrşire
o

lipsă

de
bou

legătură

cn aparentul

~ăn

omonim - cuvî11t11l „îus•~m(79).
ln situaţia unei ascment'a tălmăciri, este l1·sne ele îuţcles ironia muşcătoare a lui Coşbuc cîncl, ohscrvînd în nmneroase vt'r,uri
ale epigonilor lui E111inesc11 ahsenta 111111i exigent autocontrol în
mînuirea cuvintelor, apreciază eă "prea sunt sinceri cîtc o scamă
de poeţi, cînd zic :
„Şi plîng dc-ar.um rn1 r-una
Pe lume, cii-s stingher"'.
ncază

fără ~oţ. făriî păreche"

Ear'noi ne gînclim la boul cel fără părcchc» (80).
In ceea ce îi privc~tc pc Emi11Pscu, să recunoaştem că. cir
astă dată, adevărul este ele partea lui Coşbuc.
Marele poet 1111 a gă~il, în acest caz, cea mai fericită rx1n-c,ie,
clar nici nn a căzut în gn·şcala poeţilor ele clupă el. Cît despre ace~tia din urmă, Ct't·a cc într-<!clevăr le-a scăpat atenţit'i cstl' a111ă1111nt11l că, acolo uncie lll'Întreeutul crl'ator ele frumuseţi poetice
rom~neşti a dat cuvîntului o Pvicl nt;1 nuantii figurativă, unna,;cii
săi. mai pulin inspinţi sau c11nosc·111cl mai pntin conţinutul real al
acestuia, s-au ap1opiat, conştient sau inconştient, ele sensul propriu, iniţial, şi prin aceasta ridicol - în convingerea lui Coşbuc al cuvîntulni „stingher·•.
Dar, clacă stingher este sau JIii „un tic al poeţilor·•, aceasta
este, parc să spună Co~buc, un lucru de mai mică însemnătate. Cu
0

78. lbiden1.
79. Ibidem.
80. Ibidem.
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important este însă după aprecierea sa faptul că „foarle
dintre scriitorii noştri actuali nu ştiu înţl'lesul vorbelor româneşti, şi numai pe dibuite le pipăesc însemnarea" (81).
Observaţia, în ansamblul literaturii, nu este lipsită nici de interes şi nici de oarecare aclevăr şi îşi păstrează oricînd actualitatea, evidenţiind, înainte de toate, rolul primordial - la scriitor 11I formaţiei intelectuale, necesitatea temeinicei sale pregătiri
de cultură.
1n privinţa chestiunilor lingvistice discutate în articol, situaţia
concretă a cuvîntului stingher mai ridică o nouă şi ultimă prn•
mulţi

Llemă.
Fără îndoială că pledoaria lui Coşbuc pentru a demonstra că
în limbă pătrund sensuri greşite ale unor cuvinte nu este numai
convingătoare, ci şi întemeiatu. O dovadă este că sensul dat de cii.trc poeţi cuvîntului analizat se găseşte în totală ncco0cor<lanţă cu
cd iniţial care, concomitent, este şi cel păstrat în vorbirea populară.

Fidel principiilor sale expuse în atîtea rînduri, Coşbuc cousi-

81. Ibidem. O părere oarecum asemănătoare, deşi îndrumată spre
alte fdgaşe şi urmărind alte concluzii, întîlnim în articolul Provincialismele scriitorilor noştri (Viaţa literară, nr. 8, 1906).
Referindu-se, printre altele, la indignarea „unui scriitor muntean" dnd Coşbuc a ales, împreună cu Slavici şi Caragiale, un „cuvînt
provincial" - vatra - pentru numele publicaţiei pc care cei trei au
editat-o în 1894, Coşbuc condamnă respingerea nemotivată a moldovernismelor şi ardelenismelor din limba literară considerată, de cutre
.. uni: neorientaţi", ca „fonnaltă şi oon:sHtui,tă" şi avîind 1a „baza ei (... )
graiul muntenesc".
Cuvîntul vatră, ca şi multe altele, nu este un „provincialism",
iar cel ce afirmă aşa ceva o spune „mai l.lies dintr-o sfîntă necunoştin
ţă a limbii", motiv pentru care «orice cuvînt ca acesta îl osîndim ~i
.. cu scîrbă" îl respingem ca provincialism şi pe bietul scriitor îl hulim
că nu-şi cunoaşte limba» (citatele apud Al. Duţu, op. cit., p. 117-121;
sublinierile ne aparţin).
Conţinutul ultimelor două propoziţii (de compătimire a „bietului
scriitor"), aflat, oarecum, într-o apanentă contradicţie ou cel din Ticuri
literare, nu este neutru. Articolul este, cu sigur::mţă, o replică - în
numele unei n€'I'eClllilloscute mea culpa - wa adresa celor oare .au adus
poetului acuzaţii privito.are la nota „provincială" a limbii scrierilor
şale. Ideile însă, chiar vizînd alte realităţi scriitoriceşti, rămîn, f;'iră îndoială, în general valabile şi nu anulează tezele susţinute în
Ticuri
literare.
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1kră ş1 m articolul de fatii (82) că dreptatea este ele partl'a po•
)'Ol"lllui.
Cu toate acestea, în limbă s-a impus semnificaţia pusa Iii cir•
c11latic de către poe!i. Peutrn ce lucrurile s-au petrecut astfel r:i-mîne însă o întrebare la care Coşbuc nu a dat nici 1m răsputb.
A,;a<lar, deschisă !

Problemei!'- ridicate sînt, în totalitatC'a lor. dintre cele mai inSP11111ate şi au fost în prea mici\ miirnră. înainte ele Coşbuc. în dezl;aterea oamenilor de litere. lată pentru cc. cu toată prl'zenta 1111ui
limbaj cînd eire11:11spect, cîncl drastic, cu menajamente sau dur. a
1111or licente lexicale, cu tot tonul uneori voit în doi peri sau coutinutul în general JHOlllm\at acidulat. articolul

arc

nl'lăgăduitt

mnite, reliefate, în majoritatea lor, în rînclurile de mai sus. D.ir,
Îll afara meritelor care s-au aflat iii atentia noi:stră, mai reţinem
~i ,icele calitiiti care ne-au determinat să-l aducem pe Coşbuc

li!

centrul acestor pagini. Sînt, bunăoară, vizibili şi aici cîţiva clin
factorii caracteristici publicisticii lui George Coşbuc : v101c11mea
, !'i·l111lui, profunzinwa ~i tăria logicii, rationamentul ,;[măto:.;. furia

cl1· couvingt're a exemplelor etc., însuşiri care imprimă majori,iî!ii
.1rticolelor sale o JHonunţată notă antologică.
Pe linia aceloraşi preocupări lingvistice, clar oprindu-se a~11pr;1 unor aspecte diferite -

1111 alt argument al pluralităţii prcose înscrie şi articolul „Latin

rnpărilor ele limbă la G. Coşbuc -

ori slav" (83), unul dintre prezenţele tîrzii în presa arădană.

B::. Problema e-;te dezbătută. înt.r-o formă direUă sau indirectă.
m alte artic-olc : O nutiţă gramaticală (.,Auzit-aţi vrodată din gurct
romfmului. zicîndu-se aşa?"), Invaziunca lui „pentru" (,.Aşa e poporal").
:Wic şi puţin (,. ... ro1rnînul întrebuinţează, ... românul zice, ... romfmul
r:ur.c .... rom,înul se intercseaz[1·· etc., prin „românul·' poetul înţelegind
t_ăranul. pnporul). Pentru. limba românească (.. meritul cronic-arilor"
S"
g{1scştc în aceea cei „limba li-e cca obişnuită în vorbirea zilnică şi frazeologia întru toate ca a poporului") etc.
Dir.·tre cele comentate în prezenta lucrare. Coşbuc îşi expunc
c1.l.'s '.·i,; punctul de vedere tn Latin ori slav: .. scriitorii literari (sic 1)
sc1:1t :nai a:'.cs cei chc'maţi să hcităr,ască în chestia ast.:1 a cuvint(.uor. Zic.
r;, 1i a,les. pentru că mareic chemat e poporul( .. .)"' (s.n.). Spre,a nu cădt>a
însă îr.tr-o înţelegere extremă. prenzăm că G. Co 7buc acordă. în mai
toate articolele conc.acrate acestei probleme. un însemnat rol (uneori
chiar similar celui al poporului) s:.1 i'torilor.
83. Românul, Arad, II, m. 40, 19 februarie/3 martie 1912, p.
1-3. Articolul face parte dintre ultimele colaborări ale lui Coşbuc la
~1

0
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Mo<lcstc ca întimlcrc, însemnările cn acest titlu trezesc interesul, deşi scriitorul de la bun început afirma, printr-o notă pe
marginea titlnlni, că articolul, ,,ncrcvăznit ele autor", a fost „scris
în fuga conclcinlui, drept răspuns la o întrebare li d-lui dr. A.
Vc:idll, (84) clacă într-a<lcvăr literatura actuală a noastră arc tcnclinta ele a înlocui cît poate cuvintele latine cu vorbe slavone"?"

(85).
Cn toate că înglobează ~i idei contradictorii, articolul reţine
atcnţi:1 JHin imediata actm:litate a problemelor, dezbătute într-o
epocă de prelungite controverse pc marginea originii limhii române şi a in fl11euţelor exercita tt: asupra ci. lntrcbarea enunţată de
scriitor este căror cuvinte s[1 li se dea prioritate în limbă. Celor de
origi11e la1 inr1 sau celor <le origine slavă?
Pentru eliminarea oricifror confuzii cn privire la punctul său
de vcclcn', CoşL,uc refuză să accepte unele păreri - de circulaţie,
dar, dup:i toate prohabi.iit~iţilc, tendenţioase - potrivit cărora, în
literatura română a timpului său, ,,cuvinte(le) de origine latină" sînt
luate ,.la gnană" în scopul îulocnirii lor „cu sinonime de origine
slavonă" (86). Textul comentariului şi, odată cu el, atitudinea
scriitorului în această problemă sînt, de altfel, cît se poate de
clare: eventualele cazuri nu pot fi clecît „izolate", iar apariţia
lor dovedeşte, ele bună seamă, ,,o rătăcire ( ... ) nn o pornire generală a literaturii de-a fi îndrăgostită de slavonisme în paguba
presa arădană, două luni mai tîrziu, in aprilie, aceas,ba încctînd. Cf.
I. Niciu, Coşbuc şi Aradul, în Ziridava, Studii şi cercct1-ri, I, Arad,
1967, p. 76 şi 79.
84. Sîntem nevoiţi s5. dăm la iveală - de data aceasta ne mai
fiind vorba de neglijenţă - modul incorect în care Al. Duţu reproduce din presa timpului articolul Latin ori slav. Nu intenţionăm să dăm
lecţii despre felul în care trebuie să se reproducă un text, însă e necesar să reamintim un lucru cunoscut şi anume că orice omisiune c
obligatoriu să fie, într-un fel, marcată. Ori, la AL Duţu nu s-a petrecut aşa. Nici puncte de suspensie, nici paranteze oblice, drepte sau de
aliă natură care să încadreze sau, măcar, să sugereze
întreruperile,
nici un alt semn convenţional sau, cel puţin, precizări. Text continuu,
şi-atit:.i tot! De ,altf.el, în oazul ace!:,tui articol şi nu numai aici (vezi
nota 37)-avem de a face (în citat cuvintele cu caractere cursive) ~i în
alt~ locuri cu asemenea procedee, în cîteva rînduri cu adevărate trunchieri, unele, din fericire (cînd absenţele vizează propoziţii, alineate),
fiind însemnate cu un rînd de puncte de suspensie.
85. Românul, II, nr. 40, 19 februarie/3 martie 1912, p. 1-J.
86. Ibidem.
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latinităţii

uoast(r)c" (87).
lu ~pi·ijinul co11vi11gerii sale, G. Co~lrnc aduce cîteva argum1·11lc cle~tinatl' st.dlilirii 1111or criterii ele· fnnctionalitatr a cuvîntnlni în frază, menite în acelaşi timp să lămurească dilema şi, totocl:.:tii. să aratl' c.:i prl'li11sa opţiune latin ori slav este artifiC'ială, forţată şi livrescă.

Scriitorul m·111ă1-cştl' să l'vic!Pnţicz1· ceea ct' dă durabilitate c11Vi11tul11i iu limbă, vrea ,ă aratc că 1111 criteriul originei este hotă
rîtor. Sînt. în act·st context, citat!' cîteva elemente ele hază ale juclreătii sal!' lingvistice în chesti1111ilc ci!' vocabular. Iar JH'ntru o
11rni j11stă întclegPrc a fruonH•unlni lingvistic ele către cititorul ne.ivizat, argnmcntnl c!'l mai firesc. adică cel izvorît din normele
:J,-z, oltării limbii, all!'ruează cn eel hotărît ele logica lucrurilor sau
cn c,·l clietal cl1· bunul si11q. Dar. uneori, interviuc şi criteriul estetic. S1Tiitornl încearcă a~Lfel să nt· convingă că hotărîtoar!' este şi
,.frumuse(a cuvîntnlni", cu toatP că textul acestui articol un vă
dP~k nici el o suficientă g1·ijii fată d!' exprimare (88).
Din analiza părerilor exprimat!' în „Latin ori slav·· re1e~, aşa
dar. preţioase jaloan!' car!'. prin însemnătatea ideilor ridicat!'. se
c~r dezvoltate chiar clacă suportul lor teorl'tic şi argumentaţia nn
arluc elemente noi fată ele cele ştiute.
Cu prim şi esc11ţial aspect surprins în analiza lexicului limbii
româm· este pc'i.~trarea în rorbire a celui mai potririt c111·î11t, a celui
.,mai Imn" incliferent ele originea sa.
Adevăratul scriitor, crede Coşbuc şi pe bună clreptat!' --nici nu-şi face probleme. El va „alege cnvîntul cel mai b11n, fără
să-(m) i pese ele ce origine e cnvîntul'', chiar şi cu „rizicul" dacă, ,,din întîmplare, cel mai hun e cel slavon" ,,ele-a fi dcsprctuit ele Cicero şi ele Virgiliu la o eventuală întîlnire cu c1 pc
ceealaltă

lume"' (89).
însă singurul lucru de care trebuie să se ţină seamă,

N n este

87. Ibidem.
88. Reţinem, astfel. expresii. nu prea apropiate de ceea ce Coş
buc nume~te „frumuseţa cuvîntului•' sau „frumuseţea limbii", de genul: ,,în chestiunea aceasta s-amestecă ~i tălharii de scriitori literari
(sic!), mai ales poeţii", .,marele chemat e poporul-acel bălaur cu milioane de oapete, care în chestiuni de limbă nu gînde'5te ci numai simte, n-are creeri", ,,vorbesc de scrii (orii buni, nu de orice plevuşcă" etc.
(s.n.).
89. Românul, II, nr. 40, 19 februarie/3 martie 1912, p. 1-3.
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iar detc•rminautul .. bun"' nu este hotărît doar ele un singur faetor.
Preluînd ,clasica idee a circulaţiei banilor, lansată cu sute ele ani
înainte ele către mitropolitul transilvănean Simeon Ştefan ca ohiect ele susţinere a unei admirabile comparaţii pe marginea valahilităţii în limbă, viabilităţii şi valorii germinative a cuvintelor celor mai răspînditc. a capacităţii lor <le derivare, Coşbuc subliniază
~i însemnătatea cunoaşterii generale a semului cm:întului şi f olo.~irii lui, <le către „toţi Românii", în „aceeaşi accepţiune". Ideea estt>
ilustrată prin cîteva exemple care vin, îndeajuns. în sprijinul celor
arătate mai sus. Se vede, de pildă, cum alăturarea latinescului morb
~i a slavonului boală susţine, numai prin simpla lor rostire, fără necesitatea unor probe deosebite - cu toate că scriitorul, în expunere, recurge şi la asemenea dovezi - valabilitatea opiniilor
Ini Coşbuc. Acceptarea de către spiritul limbii a celui din urmă
(,,boală") s-a făcut pentru faptul că, clacă pe primul „l-au împrumutat cărturarii", pe cel de al doilea - ,,pe cestalalt"", cum spune Coşbuc - l-a împrumutat „poporul întreg", iar o asemenea
„cauţiune(a) e mult mai sigură( ... ) căci la orice caz, poporul întreg
t' mai veche casă şi mai ele încredere clecît casinourile şi clubnrilP
cărturarilor" (90). CePa ce poatP însă influenţa această firească
explicaţie, nă8cută din realitatea înconjurătoare şi clin evoluţia lucrurilor, este - rPlevă comentariul - ,,amestecul" direct sau indirect al scriitorilor care prin menirea lor şi natura situaţiPi ,.an
nemărginita răspundere de felul cum se desfăşură drumurile intelectuale ale unui popor", ei fiind, în primul rînd, ,,cei chemaţi
să hotăraseă în chestia asta a cuvintelor"'. Cu toatP acestea. rolul
principal rei-ine poporului (.,marelt' chemat"') şi ar fi ridicol, se
constată, în continuare, în articol, să nu se vadă «lipsa de trăi
nicie a oricărei încercări de a „crPea·• o limbă prin spPculaţiuni
gramaticale» (91).
Co.~lmc consideră că există o interdepPndcntă între fJOpor .~rriitor - cărturar, ultimul cuvînt avînd, aici, nu înţelesul gt>11t••
ral, cu care sîntem ohişnuiti, ci numai pc acela de lingvist.
In hotărîrea alegerii unui cuvînt sau a altuia mai influPnţ('ază însă, după cum, de altfel, anticipam, şi / rumuseţea acestuia, a
limbii («Altfel de ce te-ai entusiasma de un scriitor care .,scrw
frumos"'?»), precum şi - ,,critnin şi mai supnior" (sic!) 90. Ibidem.
91. Ibidem.
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utilitatea. cuvînwlui sau. altfel sp us, p en tru a ne ex prima prin cu vintele a 11torn l11 i, ,.putin t ă de-a fi folo si to r"'. Şi dacă al ege rea cnvîn t11 lui după cr itc ri11l ele .. frumuseţe " pare, oric11m. limpede ş i în
afara 1111ei discuţii echivoce. în privinta ,. ntilit ă tii. ' sîn t necesare
nişte s11plimcnlare precizări. Astfel, latura de 11tilitate - evid e nt.
în relaţi e dire c tă c u teoria , pomenită în r111durilc ant e ri oa re. a
cuvînt 11 lui .,c11nosc11t de toţ i Românii şi avîncl a ceeaş i accepţi u
n c·'- cste rec omandată şi prin admite rea, re sp ec tiv alegerea ~pre folosire în t ex t, a acel ui cuvînt .,ca re po a te da ma i multe d e rivaţi i' ' .

Fig. 6. P r ima par te a articolului .,Latin on slav'
Intre m orb , mur şi 11 ea, de origine la t i n ă, spre exemp l u, ş i boalc,,
:::id, zăpadă, scri itoru l le al ege. fără să Pz ite. p c ,,ce le trei slavon e".
adică p c ultim ele, şi aceasta ş i pentru faptul că, în cazul d e faţ ă,
ac,..stea, în special, î i „ dau pntinţ.a de-a îmbogăţ i limba".
In plu s. cele tre i sl avone. ca ş i multe altele, au deve nit. ală
t11ri le cele de drept. de c11vi11tele d acoromiine, c atorită vechimi i
l,Jr în vorbirea românească ş i generale i lo r ră s pîndi r i , părţi in t egr::!:: t:-, indivizibile ale limbii noas tre, ale fond11l11i să n principal de
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cuvinte. Secretul perenităţii lor se explică şi printr-un alt factor,
esenţial, dar care nu totdeauna figurează pc lista argumentelor ohligatorii deşi a fost rostit, în fiecare veac de cultură românească,
încă de pe vremea cronicarilor. Spiritul limbii române, neconformist, le-a adaptat, le-a „rumânizat", după cum spunea un mare
cărturar al veacului trecut.
Iată, deci, cum, deşi clin motive afective dragostea de
,,neam şi limbă" - G. Coşbuc se simte atras spre cuvintele de origine latină, el se simte, totuşi, obligat să facă menţiunea că ,.Cell'
trei latine sunt ;crengi moarte, cele trei slavone sunt copacii vu
(92). ln aceste condiţii, desigur, motivaţia scriitorului 1111 mai nl'cesită explicaţii, iar întrebarea, subînţeleasă încă clin titlul articolului, obţine răspunsul cerut.

*

*

*

Rînclurilc de faţă nu şi-au propus să facă o analiză a publicisticii lui George Coşbuc şi cu atît mai puţin a prozei sale. De
altfel, în spaţiul restrîns afectat, ar fi fost şi foarte gren, fiindcă
scriitorul, cunoscut ele masa largă a cititorilor mai mult în calitate ele poet şi de traducător, este, clupă cum s-a putut vcclca chiar
şi numai din cele cîteva articole discutate, şi un remarcabil publicist, autor a zeci şi zeci ele articole pe teme clin cele mai variate.
Nu ne-am propus IJici măcar analiza completă a unei singure
categorii tematice din scr:erilc publicistice ale lui Coşbuc, operaţie
la fel ele dificilă în conclitiilc unui mare număr ele articole, puţin
cunoscute şi împrăştiate în numeroase publicaţii (93), şi care pînă
în prezent nu au fos I adunate într-o cuprinzătoare culegere. Intreprinderea este anevoioasă şi pentru faptul că publicistica lui
Coşbuc se caractcrizcazi:i nu numai prin numărul mare ele articole
ci, după cum s-a putu~ observa, şi prin bogăţia ele iclei, printr-o
mare varietate tematică cu o largă posibilitate ele sistematizare pc
probleme, uneori chiar ~i în interiorul aceleiaşi teme, prin multiple preoc1,pări can•, cvidcnl, ar fi greşit să credem că pot fi limitate la cele cîteva titluri menţionate în articolul ele faţă (94).
92. Ibidem.
93. Istoria literară atestă .şi multe articole sau studii, în special
pe teme de limbă, nepublicate, rămase în manuscris. Vezi Cuvîntul introductiv .il lui Al. Duţu la G. Coşbuc, Despre literatură şi limbă, p. 5.
94. Bunăoară, probleme ale limbii româneşti sînt reluate în numeroase alte articole cu cele mai felurite direcţii orientative. De la
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In aceasta constă., în primnl rînd, greutatea epuizării. într-un mă
nunchi de pagini, fie şi numai în datele lui generale, a unui asem,·1wa ""biecL. Se r,>t $el.iţa doar contururi, se pot reactualiza şi
n•p1111e în cireula\il' idtsi, (TCi cc a şi fost. dP altfrL în dorinţa
a11tor11l11i acl'stor 1·î11cl11ri.

Arn Jiie11t aee~te mcnti1111i pentru faptul

că

- estP cunoscutc·ei mai nrnili 3criitori riimi11 în patrimoniul spiritual al unui popor printr-o singură latură a activităţii lor, <leobicei prin cea dominantă ca reuşită şi, uneori, ca proportii. Ideea este, încleobştP,
rnlabilă, şi pentru scriitorii care reprezintă un nume de mare pres-

tigiu sau pentru cei care s-au încercat, cu forţe vizibil apropiate,
în mai 1111iltc genun literare. De la o asemenPa aprPciere 1111 a fă
e11t 1·xc,•pti<'. ,-;1• ~tie. nici G. Coşlrnc.
Dar. c~te cit' la si11e înţeles că cxcPptii, totuşi. cxistă în orice
literatură, dcei şi

este. credem.

la noi, şi, în mod normal, în rîn<lul acestora
eazul să fie inclus, prin proza sa publicistică, şi

Ceorgc Co~huc, neator care, pe nedrept şi eronat. a fost considerat .. m:1n··· aiu·oapc în exclusivitate numai ca poet. Şi aceasta cu
mai mult cu cît, chiar şi făcînd abstractie-deşi într-o ju<lccată
1111 atarc procedeu nu e permis-de proza literarâ a lui Coş
buc (mai cunoscută şi, în felul ei, merituoasă), lectura atentă a publicisticii sale îngăduie încadrarea poetului transilvănean în rîn<lul
arti~tili,1 nudtilateral realizati, în rîn<lul creatorilor cu adevărat

a tît

gloLală

mari, ne convinge că scriitorul ele primă mărime în poPziP, în Pga-

prozc1ice chestiuni axate pe frecvente dezacorduri gramaticale. pe întrebuinţarea abuzivă a unor cuvinte ori pe folosirea, transferată în
ridicol. a unor expresii parazit - exemplificatele „tic-uri literar~" la rnmbaterea .. maniei•' diminutivelor sau la notarea sugestivelor mociele de utilizare. inconştientă şi „monstruoasă", în agramate construcţii sintactice (,,O, sancta stupiditas!"), a prepoziţiei pentru (.,cea mai
glorioasă operă de distrugere a sintacticei române"), pînă la dezbaterea
necesită\ii neologismelor, prnvincialismelor în limba noastră s,au la discutarea elementelor de întîlnire dintre limba română şi limba latină cu
c1lte limbi romanice, de la studiul unor probleme propriu-zise de limbă
literară rom,înească, pînă la chesLiuni de vocabular, de origine a unor
cuvinte. de analizare a unor presupuse numiri dadce sau, în genere.
cie onomastică românească, toate acestea au fost, în permanenţă, în
atenţia scriitorului G. Coşbuc fiind împlinite în spiritul dragostei pentru cultura naţională, din dorinţa de a sădi convingerea în frumuse\ea
artistică şi în adîncimea de gîndir-e a folclorului nostru literar şi. nu
în ultimul rînd, dintr-o rară şi neobositi'l pasiune „pentru limba no:1stră românească".
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lă măsură traducător,

este şi autorul unor

excelente

pagini de

proză.

Parcurgerea acestor pagini ne face în acelaşi

timp dovada,

odată în plus, că poezia, singură, nu izliuteşte să pună în deplină
lumină personalitatea artistică a lui G. Coşbuc, să ne-o înfăţişeze în

întregul ei, aşa cum a fost ca în adevăr.
Fiindcă, paradoxal - şi departe de noi gîndul de a minimaliza cu ceva ceea ce însuşi timpul a consacrat - tocmai poezia,
rr~pelliv limilarea jndceăţii valorice numai la poezie, este aceea
care îngustează aprecierea ,de ansamblu asupra operei, exact prin
ceea cc CoşLuc este 11umai Coşbuc şi nu altul, şi anume prin originali t.-, lea sa. ln aceasta se găseşte, în primul rînd, explicaţia că
îmcmnările de faţă şi-an propus să se ocupe de aspecte mai puţin
cuuof.cnte ale activităţii salP litcra;·e. Totodată, raliindu-ne la opiniile formulate de alţi cercetători ai publicisticii lui Coşbuc, de aici
~e desprinde ~i ideea că, în stadiile viitoare ale operei sale, proza
rirlieă şi se recomandă prin cîtcva elemente de noutate, într-un
fel, chiar inedite. Pe de o parte ea justifică părerea că o bună
parte a operei lui Coşbuc - timp îndelungat neglijată şi necunoscută tle marele public - îşi aşteaptă, încă, cercetătorul. Pe de altă
parte, după apariţia, în 1960, a unei culegeri din articolele lui
George Coşbuc - amintita ediţie a lui Al. Duţu, în totalitatea ei reuşită ţi, ca sclectie, corect asamblată, dar insuficientă pentru cei
care vor să ştie mai multe despre poet, care vor să-l cunoască în
diferite ipostaze - s-a sperat în repararea acestei prelungite şi
inexplicabile „uitări", în editarea, în sfîrşit, a unui (cel puţin!)
dens volum din scrierile sale publicistice (95).

95. Este de neînţeles cwn publicarea operei lui Coşbuc, această
cerinţă a culturii noastre", după cwn se exprimă G. Scridon în
,,notă" asupr,a €diţiei sa:l:e (Opere alese, I, Poezii, Colecţia „Scriitori :români", E.P.L., Bu„ureşti, 1966), a putut aştepta atita vreme. Deşi de la
moartea lui Coşbuc au trecut cincizeci de ani, abia recent, în 1966, şi-a
făcut apariţia un prim volum dintr-o serie „cuprinzătoare" de „Opere
alese" care „îşi propune să cuprindă, pentru întîia oară (s.n.) cea mai
mare parte din opera lui George Coşbuc".
Ediţia, după mărturia ll.l!Î G. Scridon, este organizată pe mai
multe „secţiuni". ln cea de „a II-a" (cite volume?) vor fi incluse „o
parte" (cit de mare?) din scrierile în proză, literare şi publicistice, ale
lui Coşbuc. Prin aceasta, fără îndoială, se repară o mare nedreptate fă
cută unui scriitor care aparţine celor mai înalte vîrfuri ale literaturii
„veche
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Dar, revenind, pentru a putea încadra şi rezuma m cîteva
concluzii cele expuse pînă aici, este necesar să precizăm că scopul
pc care l-am urmărit în rîndurile de faţă a fost acela- după cum,
<le altfel, credem că a reieşit încă din ipotC'zelc formulate în partea introductivă a lucrării, iar mai apoi din analiza articolelor <le a contribui la amplificarea imaginii despre Coşbuc scriitorul,
prin completarea tabloului operei sale cu o seric de observaţii pe
marginea articolelor pc teme literare, lingvistice sau folclorice.
Scopul lucrării a fost, totodată, acela <le a sublinia contribuţia
poelului la cunoaşterea acestui valoros patri!l1oniu al spiritualităţii
româneşti şi universale care este folclorul. Vorbind despre felul
în care Coşbuc comentează creaţia orală este necesar, de asemenea, să se facă observaţia că poetul şi-a creat merite deosebite în
tălmăcirea mitologiei populare, aducîndu-şi, în acelaşi timp, aporLul la împrăştierea unor superstiţii şi credinţe deşarte, contribuind, prin tirmare, la culturalizarea poporului. Se subliniază, astfel,
şi Rrin acest gen de scrieri, cit se poate de clar, ideea legăturii
i;alc, prin cele mai trainice fibre, cu masele din rîndul cărora s-a
ridicat.
1n comentariile sale <le~prc diferitele genuri şi specii ale creaţiei populare, Coşbuc dovedeşte nu numai solide şi multilaterale
cunoştinţe teoretice, ci şi o marc fineţe de analiză, .un spirit receptiv şi pătrunzător, o intuiţie sigură a valorii artistice a acesteia,
a întregii game <le frumuseţi cuprinsă în folclor. Remarcabilă este
la d metoda <le analiză a zicalelor, prin confruntarea lor în contrxtele diferite în care apar. Scriitorul vădeşte interes şi calităţi
pentru analiza proverbelor din punct de vedere semasiologic, ceea
ce îl situează printre premergători, iar metoda sa de cercetare
se apropie <le metodele moderne ale studiului limbii.
Din proverbe, scoate concluzii privind viaţa poporului. Neaducîn<l, în aparenţă, elemente noi, meritul lui Coşbuc constă în

române (!). Avem însă convingerea că proza lui Coşbuc îşi poate gas1
însă locul, după cum spuneam şi în text, şi într-o culegere - de asemenea „cuprinzătoal'e" - cal'e să se adreseze marelui public.
Deşi tardivă, iniţiativa pub1icării operelor lui Coşbuc se -cere însă continuată fără obişnuitele intîrzieri editoriale pentru ca efortul lui
G. Scrido:n să-şi atingă d!t mai curînd ţelul, [ar apariţia volumelor uirmăitoare să fie, şi pe mai deparit,e (ceea oe trebuia să se înrtîmple nu în
1966, ci cu mult mai înaănte!), o adevărată să:rbă'lloolre illiterară.
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faptul că ci nu rămîne, ca cei mai nrnlţi cercetători dinaintea sa
ai crca\iei orale, la e111111(area unor adevăruri despre viaţa poporului, ci, pătnmzîntl în esenţa lucrurilor, el îşi şi realizează intenţia.
Deosebit de puternică este şi legătura cu tradiţia, cu realită
folclorice românqti, c11 spiritul naţional şi cu pămîntul stră
moşesc, cu oamenii lui, Coşbuc anticipîndu-l în acest fel pe Sadoveanu. ln unele st11dii, el porneşte - clement de inedit în opera
~crii torilor timpul11i - pe urma miturilor, ci intuieşte - cercetare, mai tîrziu, desiit-îrşită de Blaga - originea şi substraturile lor,
ceea ce îi dă posibilitatea de a le identifica, de a contrapune noţiu
nile de mit-realitate. De relevat că, în analiza miturilor, scriitorul
nu se lasă antrenat <le fanteziile care circulau (Dochia=Dacia), ci,
spre meritul său, merge pe certitudini (chiar dacă punctul său de
vedere ar incita disc11ţii).
ţile

Dar George Co~buc n11 este numai un simplu tălmăcitor ,ic
sensuri şi semnificaţii încifrate. El îmbină, ca o necesitate a noului
clin opera sa, analiza filozofică a textului cu analiza literară şi
estetică, el este, cu alte cuvinte, un critic literar în toată puterea
cuvîntului, un maestru al analizei estetice, un adevărat estetician.
ln priviu\a observaţiilor sale cu caracter lingvistic se cuvine
lui nu provin dintr-o simplă intuiţie, dintr-un înnăscut „dar" al „simţului limbii"-care, evident, şi el există-ci din cunoaşterea ştiinţifică a normelor limbii literare, din capacitatea sa de a le cuprinde, de a le sistematiza sau sintetiza, de a
adapta - după caz, critic sa11 novator, formativ - realitatea <le
viaţă la legile limbii, deci, implicit, la dezvoltarea, la evoluţia e1
(o <lova<lă în acest sens este că George Coşbuc se dovedeşte, în
general, receptiv la normele ortografice fixate de Academie, care
tindeau spre simplificare, şi, în ultimii ani ai vieţii, îşi pune în
aeor<l noile ediţii ale scrierilor sale cu acestea, a<lucînd cuvenitele
modificări de transcriere a textelor).
să remarcăm că părerile

Este un adevăr istoric - pe care publicistica po11tului năsău
clcan îl documentează - că, alături de Eminescu, Slavici, Caragiale, Maiorescu ş.a., George Coşbuc este apărătorul limbii române
împotriva imixtiunii acelor elemente alogene care i-ar _putea denatura caracterul ei de limbă unitară şi echilibrată. Cu un cuvînt,
pe linia promovată <le „Junimea" şi continuată, în Transilvania,.de
.,Tribuna'', G. Coşbuc este antilatinist şi, totodată, adversar al purismului, indiferent de nuanţa pe care o îmbracă.
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Vederile sale în probleme de limbă pornesc, deseori, şi de la
analiza textului literar. Nerespectarea de către unii scriitori a acestui primordial principiu al oricărei munci artistice care este exigenţa în actul de creaţie atrage clupă sine deficienţe de exprimare, imperfecţiuni de formă.
Urmare, în primul rînd, a lipsei de exigenţă, aceste imperfecţiuni se explică prin mai mulţi factori sau, clupă caz, îi includ,
îi subînţeleg - în rînclul cărora Coşbuc numeşte absenta travaliului artistic, superficialitatea, neglijenţa în alegerea şi folosirea
cuvintelor rnu necunoaşterea sensului lor. Convingerea intimă a
lui Coşbuc este că în probleme ele limbă arbitrarul nu poate hotărî, că în acest domeniu nu există modele absolute, iar orice încercare de a impune norme ele scriere care nu sînt în spiritul
limbii este sortită eşecului. Singnrnl dascăl al adevăratului scriitor
trebuie să fie poporul.
Pe asemenea temeiuri solide se sprijină argumentaţia lui Coş
buc în probleme de limbă şi de aici porneşte el cinel ecre scriitorilor claritate în exprimare, proprietatea termenilor, precizia şi
limpezimea frazei, evitarea repetiţiilor supărătoare, a „ticurilor literare", în general a balastului lingvistic care îngreunează înţele
gerea conţinutului şi creează dificultăţi ele formă în dauna expre~iei artistice (96).
Aprecierile noastre cu privire la opera publicistică a lui Coş
buc, deşi au ca punct ele plecare şi se referă la un restrîns număr
de titluri, sînt, desigur, valabile la majoritatea articolelor poetului. Parcurgerea integrală a publicisticii sale ar dezvălui, în mod
cert, noi aspecte ale personalităţii scriitorului, ar defini mai concret valoarea ele ansamblu a scrierilor sale ele acest gen, clar, în

96. Avînd în vedere că articolele comentate au apărut în presa
sau şi în cea arădană, ctr fi fost, în încheiere, po,ate bineventt.c
!;i nişte c01I1c1;uzii cu piri,vire la pirezenţa lui George Coşbuc în publiua~1ile loc-ale. Dar, de-c12,rece lucrarea abordează probleme de un inrt:eres
mai rarg care, prin însemnătatea lor, în general. le încadrează şi pe celr: looale, La:r în articolul profesorll!lui I. Niciu, Coşbuc şi Aradul (la ale
cărui concluzii subscriem). sînt reţinuile datele esenţiale ale ,acestei co.
L1borări, considerăm mai potrivită enumerarea aici a celor mai impartanLe idei, <lecit dezvoltarea lor în ,text. lată-1'e, în rezumc.t:
1. Numeroase scrieri în versuri sau proză, celebre mai tîrz.iu,
sînt tipărite, pentru prima oară, în presa arădană.
a1 {;Jană,
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acelaşi timp , ar întări nu avem nici o îndoială - şi ideile formulate în rînduril e anterioare.
u am fo s t călăuziţi în intreprind e re a noa s tră de dorinţa de a
<1 ezgropa , n ea p ă rat, c ontribuţii coş bu c ien e „uitate" . O dovadă în
acest se ns es te faptul că au fo st disc utate ş i articol e incluse în antologia alcătuită de Al. Duţu. Am avut în vedere, de fi ecare dată,
natura realm en te aparte ş i int e r esa ntă a unui c onţinut, înl ă nţuir e a
atractivă ş i inte li ge ntă a argumentaţiei chiar dacă, ,pentru spec iali şti, înglobarea, aici, a unora dintre art icole, ş i comen tariul care a
îusotit tex tul ş i preze ntare a lui - caz ul ex plicării , spre exe mplu,
al l egend e i Do chiei - nu aduc, ca fond de id ei, nimic nou.

dm

urmă

'prea iubi

Fig. 7. Ziarul Românul vestind prezenţa poetului la Arad.

2. Coşbuc contt'ibuie prin operele sale la îmbogăţirea preocupă
tematicii periodicelor locale.
3. Activitatea literară şi pwblicis,tîică desfăşurntă în coloanele presei arădane o contin uă, prin tot ce are mai caracteristic şi mai poz itiv,
pe cea din paginile „Tribunei" din Sibiu.
4. Prin ideile şi sentimentele aici dezvoltate, prin presti.giul numelui său, Coşbuc contri buie la întărirea unităţii naţi onale.
rilor

şi
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1n ce priveşte măsura reală a contribuţiei lui Coşbuc la dezYoltarea culturii româneşti, singurele în drept să hotărască, înaintea oricăror altor concluzii, sînt, de bună sramă, scrierile sale, numeroasele şi variatele sale scrieri, în poezie, proză, publicistică
sau traduceri. Daeă, totuşi, am înserat în cuprinsul însemnărilor
noastre, uneori încereîncl să lt> inlt'rprt>tăm, o parte clin ideile lui
Coşlrnc despre limbă şi literatură, aceasta am făcut-o din clorinţa,
modestă şi o ştim - ineomplet realizată, de a readuce în actnalitate un sector neglijat al activităţii scriitorului, publicistica, şi
pentru a reaminti, dacă mai era cazul, că cel cart> a fost cunoscut
ca un talentat şi aul<'ntic poet a fost. de asenwnea, un remarcahil
publicist, precum şi - nu în mai mică măsură - un eminent şi
de Imn simţ cunoscător şi judecător al limbii şi literaturii, al folclorului românesc.

PREOCCUPATIONS CONCERNANT LA LANGUE ET LA
LITTERATURE DANS L'ACTIVITE JOURNALISTIQUE DE
GEORGES COŞBUC

Resume
Celui qui prononce le nom de Georges Coşbuc pense, en gt'•neral, an poete Coşbuc. A la base de cette correlation d'idt'·e ii y
a, sans le moindre doute, un solide fondement puisque dans la p!'rsonne de Coşbuc lt>s Roumains ont fait acquisition, de l'un des
plus importants crt'·ateurs de leur nation, ecrivain cl'unc grandr
originalitc, profond novateur de l'exprcssion et <le la forme podi·
qnes, un remarquable reprt'·sentant du specifiqu!' national rou·
main, par-dela Ies frontieres.
Mais, par paradoxe, c'est toujours la poesie qui, grâce a son
timbre personnel et a sa force d'adhesion aupres des lecteurs, a
de l'un des facteurs qui avaient contribue, indirectement, a estomper Ies autres aspects de l'activite de l'ecrivain. C'est que Coş
buc n'est pas seulement un remarquable poete, mais t·galement
un prosateur qui a su enflammer sa nation aux ideaux <le la lutte
pour la liberte, le publiciste <le talent, aux prfoccupations multiformes, un eminent traducteur, inegale jusqu'a prt·sent dans
qnelques titres, de qnelques-unes des oeuvres signees par des
classiques <le la litterature universelle (Homere, Firclousi, Saacli,
Dante, Camoens etc.).
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Et pourtant, bien que considere comme l'un des grands classiques de la litterature roumaine, G. Coşbuc ne beneficie pas enmre, a cinquante ans <le sa mort, <l'une edition <l'oeuvres comp.etes ou-excepte la poesie et, en partie, la prose litteraire qui
mt ett', surtout celle <lu debut, plus au centre de l'attention des
naisons d'editions - au moins <l'un recueil de morceaux choisis
e: des plus representatifs pris dans tous Ies genres litteraires qu'il
a•ait cultiv(•s. Par exemple, Ies nombreuses et, dans la plupart
<l,s cas, ses precieuses pages <le journalisme restees, en grande
putie, dans Ies pages <le la presse <l'autrefois, sont presque totalment ignorees <lu gran<l public.
Leur connaissance se borne aux titres peu nombreux compris
ons Ies quelques recueils parns a de grands intervalles (le derner en 1960) et reduits a dt's proportions surprt'nantes.
Meme Ies du<les critiques, a l'exception de quelques contribitions de la derniere decennie (G. Scri<lon, Al. Duţu et d'autres),
1poique nombreuses, se sont limiti'-es surtout a la poesie, parfois
1ime a la prose litteraire et aux traductions. Voila ce qui expli<Jle pourquoi l'ocuvre <le G. Coşbuc n'est pas, dans son ensemble,
onnue,
Le prl'sent ouvrage, sans avoir la pretention <le resou<lre les
mltiples problemes souleves par l'activite <le journaliste de G.
Gşbuc, s'est propose <l'en faire ressortir
quelques-uns <le ses
taits Ies plus importants. II est bon de le preciser des le debut
4e se chapitre meconnu des ocuvres de Coşbuc renferme un
rand nombre d'articles, imprimes pour la plupart.
II est rcvelateur <le montrer que Coşbuc a collabore a 41 jouraux et revues, dans Ies colonnes <lesquels ii a publie, outre ses
a-its en prose <le nature litteraire, plus de 250 articles sur Ies
temes Ies plus vari<'·!\ et Ies plus interessants dont ii ne manque
11s des pages d'histoire et, snrtout, <le critique litfrraire, articles
rncernant des problemes de langue, reflcxions en marge de cerlins proverbes ou <lictons, interpretations, commentaires de ceriines traditions ou legen<les, appn'ciations concernant <l'autres
1fferentes especes <le la creation orale ou bien des jugements
'ensemble portant sur le folklore litteraire roumain et universel,
.nsi que des articles a caractere socio-culturel, a teneur de lutte
~ntre Ies superstitions, <le m,·<licine populaire, ou, en general, <le
~ience vulgarisee.
De ces multiples preoccupations de G. Coşbuc, l'auteur ne
'est arrete que sur quelques articles a themes de langue, litterature
tt folklore, publies en trois publications periodiques d'Arad, dont
Georges Coşbuc avait elt' le constant et fidele collaborateur, a part
quelques interruptions, pendant plus <le 15 ans (23 Janvier 1897
- 28 Avril 1912). Durant cette perio<le, on rencontre sa signature
plus de 130 fois dans la presse d'Ara<l.
Des 9 articles <levelopp<'·s <lans I' ouvrage, 7 ont ete publies
<lau:, la „Tribune <lu Peuple'': II a attrape la caille par la queue
-dicton commente-numero 64/1898;Dictons expliqu1's y compre-
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nant 3 antres proverbl's commentes, nr. 2/1898; L'Ours, nr. 67/
1898; Absurdite d'1111e explicatio11, nr. 70/1899; Tics litteraires, nr.
102/1899; Curiosites de la l,mgue ro11mai11e, nr. 90.11900; 1 a paru
dans la „Tribuna", Les Remedes populaires, nr. 243/1904, et 1 dans
le „Românul", Latin ou slcwe, nr. 40. I 912.
Le lmt ponrsnivi dans lt's presPntcs lignes, par la mise cn cliscnssion ele ces articlt'S, a eU· cdni dl' contribnrr a ramplification
<le l'image <le Coşbuc ecri vain, par le completement du table au ele
son oeuvrc avec tmc serie cl"observations qui, Pn majeure partie.
sont egalement valables ponr les antres articles a themes littfraires, lingnistiques ou folkloriqnes, alors que par eertaines d'antres
appreciations meme pour l'oenvrP journalistique toute entiere ele
Ceorges Coşbuc. De cettt' maniere, rouvrage vise a mettre en relief la contribution de Coşbuc a la connaissance de ce precienx
patrimoine de la spiritnalite ronmaine et universelle que repre·
sente le folklore. Eri parlant sur la maniere <lont Coşbuc s'est pri,
dans l'oeuvre de commenter la creation orale, ii est necessaire de
fairt' ob~.erver que celui-ci s'est erei· des meritcs particuliers dans
l'interpretation mythologique populaire. tont en apportant sa contribution a dissiper Ies supnstitions et lt's fansses croyances, bref,
la <liffusion de la cnltnre dans Ies masses populaires. Ct' genre
d'onvrages ne font que sonligner encore davantage, et le plus
clairement possible, l'idee de ses liens, et des plus solidcs, av<'c le
peuple des rangs duquel ii est issu.
Dans ses commt'ntaires sur Ies differents genres et espeees de
sa cri·ation orale, Coşbuc fait prenve non senlement de solicles
connaissances theoriques et multiformes, mais 1··galement d"nne
grande finesse d"analyse, d'un esprit receptif et pendrant, nne intuition sure de la valetu esthetique de celle-ci, de toute la gamme
de beautes qu"enferme le folklorf'. L"onvrage fait i·galement n·ssortir que dans la personne de Coşbuc 011 ne rencontre pas seulement un simple interprete des sens et de significations chiffres.
mais qu'on y fait la connaissance d'un critique litteraire dans
toute la puissance du mot, d"un maître de l'analyse esthetique.
Quant aux remarques de nature lingnistiques pri·sentes dans
Ies articles de Coşbuc, ii e'-t bon de faire observer que ses opinions ne proviennent pas d'une simple intuition, d'un don inni·
du „genie de la langue" - qui. sans cloute, existe lui aussi mais de la connaissance scientifique des normes de la langue litteraire, de la capacite de Ies embrasser, de Ies systematiser ou
synthetiser, d'adapter-selon le cas, critique ou novateur, formatif
- la realite de vie aux normes de la langue.
Une verite historique que l'activite journalistique du poete de
la viile de Năsăud vient prouver c'est qu'a câte d'Eminescu, Slavici, Caragiale, Maiorescu etc., G. Coşbuc est le defenseur de la
langne roumaine contre l'immixtion des elements allogenes qui
pourraient ck·natnrer son caractere elf' langue unitairc et equilibree.
En 1111 mot, la ligne promne par .,Junimea" est continuee, cn
Transylvanie, par la „Tribune". G. Coşbuc est antilatiniste et a
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la fois, a<lvcrsairc <lu pnrismt•, inclepen<lammcnt de la nnance q11'
Pllt' revet.
Tres souvent, ses remarq1H's, qnant a la langne, ri'·sultent <le
l'etndc attentive de la lith-raturc de l epo1111c a11tant que de sa foi
dans la necessite <le l'exigence dans l'acte <le cri'·ation artistiqne.
C'cst la meconnaissancP de ce principe primordial qni amene Ies
ddiciencPs dans la maniere elf' s"exprirner, lPs impnfec1ions dl'
forme.
La conviction intime <le Coşhnc c'est qne, dans des problemes
de langne, l'arhitrairc ne JH·nt rien clecicler, personne ne ponrrait
s·arroger le <lroit <le clecreter des v<'-rites absolnes. Le pcnple <loit
f'.ti-e le vrai maître <le tont ecrivain. Les nombrenx exemples fo11r11is par Coşbuc sont 1me prenve ll'lf' Ies imperfections de forme
,~ont engcnclrees et accompagni'·es <le tout un ensemhle <le facteur~
contre lesqncls ii nons met en gar<le dans scs articlcs. II s·y agit
1111 manque <lu travail artistique, <le la superficialite, <le la negligencc dans le choix et l'ernploi <les mots, <le la mcconnaissa11ce dl'
leur sens. C'est pourquoi, dans un article paru en 1899, ii la11ce
1111c st'·vcre, mais legitime remarquc : .,beaucoup parmi nos ecrivains actnels ne connaissent pas le sens juste des mots".
L'argumentation <le Coşbuc cu rnatiere ele langue rcpose, par
consequcnt, sur des fondernents soli<lcs et c'cst <le li, qu'il part
inrsqu'il preten<l aux (•crivains clarte dans l'Pxprl'SSion, proprietc
des terml'S, precision l't limpiclite <le la phrasl', elimination ele,;
n"petitions fâcheuSl'S - .,<ll's tics litteraircs". tel~ qn'il ll's app1•ll('
dans un article-et, t·n general, cin ballast li11guictiqnl' 'l''i re11d
<lifficile la comprehension <lu conte1111 d'i<lees et crt'·1• cJps <lifficulles de forme, anx <lepl'nS <le I" expression artistiq11e.
Vu Ies mfritcs <l'Pnsemble <le l'activite jo11r11alistiq11e <le Coş
buc, ra11lf't1r, Cil conclusion, l'St <l'avis qu'il ~l'rait necC'ssairc d1•
reconsi<lerer Ies opinio11s co11cer11a11t la co11trilmtion clP Coşh11c an
tresor dP la c11lt11rt" roumai111•, t'nglobant t'll sa perso11ne 11011 srulrnwnt 1111 graml poelr, mais l'ecrivaiu compll'I, a rt'·alisalious mul·
tiformcs.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1-3 -Journaux <l'Arad <lonl GcorgPs Co~buc a ele le collaLoratt'nr: 1. Trib1111a poporului {1897-1903); 2. Trilni:-111
(1904-1912); 3. Românul {1911-1916; 1918-1919).
Fig. 4 - Le buste <le Georges Coşbuc erige <lcvant le Palais
Cnlturel d'Arad.
Fig. 5 - Une page de Tribuna (No. 243/1904) ou parul l'article
,,Reme<les populaires".
Fig. 6 - Prl'miere partie <lt' rarlicle „Latin Oli slavi'"
Fig. 7 - LP journal Românul (No. 83/1911 ), a11non<;ant la prt'·sencc ele l"ecrivain a Arad.
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LUCIA

BLAGA COLABORATOR AL REVISTEI ARADE E
,, PAGI I LITERARE"
de HORIA MEDELEANU

La 1 martie 1916, apărea la Arad primul număr al un ei reviste Cil aspect elega nt, purtînd pe frontispiciu titlul Pagini literare. R ev i ta îşi propun ea, într-o „ Chem are" pate tică, adr es at ă
sc riitorilor ră ma ş i acasă, să ţină sus „S teagul literaturii român eş ti" din Tran silvania, în vremurile d e viforniţă şi cumpănă ale
răz boiului : ,,Ven iţi dar Cil toţii, ă închegăm rîndnril e rărit e, ş i
um ă r la um ăr, să ridicăm steagnl . ce ni s-a
smuls din mîini !. ..
U ragannl s nfl ă tot mai cotropitor, drap elul fîlfîi e, zb ă tîndn- se c11
d es n ă d ej di e . Să nu-l părăsim!" (1).
Cîteva personalităţi culturale al e Transilvaniei, printre care
crii torii Ion Agîrbiceanu ş i Al. Ci ura, istoricul Ioan Lupa ş, filologul icolae Drăga n , botanistul Al. Borza, la care se adaugă
poeţii Emil l sac ş i Aron Cotruş,
r ăsp und la inimo su l apel, lan a t
d e la Arad, d e punîndn- ş i co labo- PAGINI LI•TERARE
rarea în paginile r ev istei.
A l ături de aceştia îşi fa ce lo c
1111 n ec uno scut, p e atunci, dar ca- \
re avea să d evi n ă unul din stîlpii Fig. l. Revista Pagini Literare
(1916) de la Arad. Pagină
de s u s ţin e r e ai cnltnrii rom â n eşt i
d e titln.

... .

1. Pagini Literare, I, p. 1.
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moderne: Lucian Blaga. Nu împlinise încă 21 d e ani şi era atra s
de gla suril e ele siren e, el e p e ţă rmurile înalte ale filozofi ei. Pînă
la suprimarea Paginilor literare el e către autorit ă ţil e maghiare, în
iulie 1916, în mom entul intrării Români ei în război , rubrica el e
filozofie clin ac e a s t ă r e vi s t ă va fiinţa excl usiv prin articolele cu
~e mnătura lui Lucian Blaga. Colaborarea la Pagini literare nu es te

Filozofie.
Mit fi CUftOftlnţl.

fiind omul ele el tnsul mai aproa~, ~u-i ma- ·
rare, că înţelege lumea, din afdra mai· comod, îmbrclcând-o tn elemente smulse din sufletul .propriu. ·. f;n
proiecţiunea .eului• a~upra acelui · ceva; <;e ll!J este
.eu", conzhtl1 de obiceiu mitul!") FraS{iunea cea mai.
intimei a cuno tin ei omene • a fost I esfe · i astdiL
~ -tn
Bd
alvTcisa asu ra cdin ritor ce-r mc!lr ·
r
·acesta .a cuv n U Ul 1m1 .pa e n$(} prea. restrd11s... •
Mitul este un product ol geniului nostru, pro- ·
]\ duct fdrd care nu inţclegem · in lumincl vie faptele
experiate. Pe temeiul, intuiţiei imediate analiza J.(
YP9Aj99Afc noa~trQ construesc anumite tipuri ~e fenom ne, a .can re<lucem datele desco~nte pnn ('b, servat;e sau .experiment; aceste fenomene origlnure ; .
econsiderate ca feţi ai mintii creatoare sun.ţ miturile.
Vdncltoarea şţiinţei dupd fenomenele tipice lşi
are ratiunea sa de a fi în cele mai tainice ascunzişuri ale cunoştin(ei. ostul miturilor este sd ~ - -.
zeze licrosul im i:esiilo .
ucân u• e n legdturil cu
11
1 ex · en\ii: materia şi spiritul, . sunt uşor
de „clasificat•.
_
:.. lnţelegerea, . cum zic, .sau Id murirea diferild ,r
fenomepe naturale este redcicerca lor, printr'o min,1- '
tioasd fdrdmiţire ideală şi printr'u construcţie intelectuald, la modele tipice. •
•
.
Modelele fundamentale, originare sunt extracte ·
dio' lumea empiritcl, elaborate de. inteligenta constrw::ti:yii a omului. ln viata socic:ild ne alegem reprezentanţi - în chTp asemdndtor, dacei ni se iartcl metafora,' Ic ndscocim• şi lucrurilor „f'(Jp~nnt<_Jnfele"...
: lntuitiilc, ~ •cari se bazeazd făurirea 1poteaelor,-,
sau combinaţiile fil.ozofice, sunt externe setu interne;

l

•) I olrcbuin\cz."ci.tvdntul lntr•u~· \n\ţles derivat: ·
...) lnţeleg prin ipotc:zd numlU un anumit ,<iUJ de .praa-

'pcancri•.

'

-·

...:. -•· .

Fig. 2. Primul articol publicat de Blaga în revista

Pagini literare.
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pomenită de către Blaga în „Hronicul şi cîntccul vîrstelor" ş1 1111
este semnalată de către cercetătorii operei sale, deşi arc darul să
ne deschidă o perspectivă mai largă asupra debutului său scriitoricesc. 1n această revistă publică Blaga „Mit şi cunoştintă" (2),
,,Două tendinţe în teoria cunoştintei"' (3), ,,Ipotrzc indiferente"
(4), ,,Problemele fantomă" (5). Sînt articole în care Blaga se află
în căutarea de sine, punîndu-şi marile întrebări alr mintilor cugetătoare clintotdeauna şi schiţînd totodată primele
răspunsuri
proprii, care vor fi preluate în opera de maturitate, ca nişte laitmotive în desfăşurarea unei simfonii împlinite. Din această pricină, putem considera articolele din Pagini literare de la Arad, ca
fiind primul moment constitutiv al operei lui Lucian Blaga. Semn
al vocaţiei sale sigure şi al spiritului său constructiv, Blaga se opreşte, de la debutul său tipărit, asupra teoriei cunoaşterii, con~iderată ca temelie a oricărui edificiu filozofic închegat.
„Ce teorie a cunoştintci acloptezi, este un pas de importanţă
enormă pentru viaţa spirituală afirmă Blaga în primul său articol din Pagini literare, ,,Mit şi cunoştinţă" - căci teoria cunoş
tinţei nu este o simplă teorir între multe altele,
c1 începutul
~trălucit sau dezastruos al unei aclînci
sau mărginite concepţii
despre lume" (6). Convingerea aceasta apare şi în articolul
„Două tendinţe în teoria cunoştinţei", în care apreciază că
„nn
putem face un singur pas filozofic fără de a da răspuns gr1·lclor
întrebări" generate ele problemele cunoaşterii.
,,Credinţa despre
natura, legile, marginilt>, normele cunoaşterii, spune Blaga, nu
poate rămîne fără răsunet în concepţia noastră despre lume'' (7).
Este o împrejurare pe care o va confirma filozofia lui Blaga însăşi, atît de organic legată ele suportul său gnoseologic. Inccrcînd jalonarea unui drum propriu, în articolul „Două tendinţe
în teoria cunoaşterii", Blaga ia în dezbatere soluţia adusă ele reprezentanţii empirismulni şi cea care se întemeiază pc a apriorismului kantian.
„Unora dintre cugetători le place să creadă, că lumea este

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

II, p. 40-41.
III, p. 58-59.
VI, p. 119-120.
IX-X, p. 185-186.
II, p. 41.
III, p. 58.
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aşa cum o vedem, o pipăim şi o auzim" ... ,,Nu, răspund alţii, lumea nu este aşa cum o simţim, ea trebuie construită prin puterea
creatoare a inteligenţei, pe temeiul intuiţiilor imediate" (8). Atitudinea lui Blaga nu înclină spre aceste soluţii : ,,Nici una din
partide nu cred să-şi fi sprijinit în chip definitiv teza, {... ) de farmecul dilemelor nu eşti scutit nici de partea celor care sînt pentru constantele raţionale, nici de acelora, care se închină la altarul intuiţiei pure" (9). Şi într-un caz şi în altul, ,,Problema cunoştinţii este pusă sub un unghi de vedere prea general", consideră Blaga. ln ceea ce-l priveşte, el doreşte „o teorie a cunoş
tinţei dincolo sau mai presus de adevăr şi ficţiune nn lucru
care nu s-a prea întreprins pînă astăzi" {10).
Cu această exaltare juvenilă, Blaga se angajează pc 1111 drum
nebătătorit, căutînd o soluţie personală la această dificilă prohlemă pusă de cugetarea umană. In ce măsură a reuşit sau nu a
reuşit această tentativă, în cuprinsul întregii opere a lui Blaga,
1111 este în intenţia rîndurilor de faţă să arate. Găsim însă, că este
de cel mai mare interes pentru cercetătorul care năzuieşte explicarea acestei opere atît de complexe, să observe apariţia, în însuşi titlul unui articol de debut, a unui concept cu rost fundamental în cugetarea lui Blaga : conceptul de „mit".
Este surprinzător să găsim, în primele consideraţii despre
„mit", din articolul „Mit şi cunoştinţă", formulată convingerea
lui Blaga despre cunoaştere, ca funcţie a fanteziei mitice, a imaginaţiei revelatorii : ,,Mitul este un product al geniului nostru,
produs fără care nu înţelegem în lumină vie faptele experiate.
Pe temeiul intuiţiei imediate analiza şi imaginaţia (s. n.) noastră
construiesc anumite tipuri de fenomene, la care reducem datele
descoperite prin observaţie sau experiment : aceste fenomene originare, considerate ca feţi ai minţii creatoare, sînt miturile" (11).
Substanţa acestor consideraţii o vom găsi dezvoltată în
paginile eseurilor sale de mai tîrziu sau - comprimată - în
unele definiţii lapidare : ,,Mitul constituie încercarea de a revela
un mister cu mijloace de imaginaţie" (12).

8.
9.
10.
11.
12.

Ibidem.
Ibidem, p. 59.
Ibidem.
Ibidem, II, p. 40.
L. Blaga, Despre gîndirca

magică,

p. 7.
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Articolul „Mit şi cunoştinţă" scoate la iveală credinţa timpurie a lui Blaga, că gîndirea mitică nu este lega tă de o etapă istorică determinată : ,,Fracţiunea cea mai intimă a cunoştinţei omeneşti a fost şi este şi astăzi ... mit" (13). Mitul se strecoară în
orice viziune metafizică antică sau modernă : ,,Ne este tuturora
evidentă fiinţa mitologică a ştiinţei aristotelice sau a sistemelor
de metafizică ... ".
,, ... trebuie să se observe, că aceleaşi tendinţe adînci stau la
temelia sistemelor antice ca şi la cea a ipotezelor moderne"
(14).
Din această pricină, Blaga consideră că nu poate fi învinuit
că el însuşi a ales perspectiva mitului în
problema cunoaşterii.
De la primele demersuri, din cuprinsul articolelor din Pagini literare, mintea sa cugetătoare a încercuit un concept cu un rost
adînc în teoria cunoaşterii şi în însuşi ansamblul filozofiei sale,
care va deveni, în bună parte, lucru de care era el însuşi conştient, o „mitosofie".
,,Să nu uităm însă că în orice viziune metafizică se amestecă ... imagini mitice. Pe podişuri metafizice gîndirea încetează adesea de a fi filozofie, devenind ceea ce mai potrivit s-ar putea
numi „mitosofie" (15.
Sînt cunoscute eforturile cugetării de maturitate a lui Blaga
în scopul legitimării metafizicii. Tentaţia iscodirii metafizice însă,
se manifestă la Blaga în cuprinsul aceloraşi articole de colaborare
la Pagini literare.
,,Mintea omenească este însă foarte neastîmpăr;ită şi mai curioasă decît o femeie; cu greu vei putea-o îndupleca să renunţe
la speculaţiile cu privire la acea regiune a lucrurilor, în care,
cu mijloacele profane ale experimentului şi observaţiei nu putem
ajunge" (16). Metafizica este pentru Blaga, încă de la începuturile plămădirii concepţiei sale, o trebuinţă esenţială. Ea porneşte
din „adîncul cel mai tainic al personalităţii noastre" (17).

13. Pagini Literare, li, p. 40.
14. Ibidem, p. 41.
15. L. Blaga, Geneza metaforei şi sensul culturii, in „Trilogia
culturii", Bucureşti, 1944, p. 488.
16. Ipoteze indiferente, în „Pagini Literare", VI, p. 119.
17. Problemele fantomă, în „Pagini Literare", IX-X, p. 186.
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Metafizica poate ajunge la rezultate viabile, erede Blaga, dava elimina problemele „imposibile, false, greşit puse", adică
,.problcmek fantomă" {18).
Articolele publicate în Pugini literare ele la Araci, vădesc atît
dispoziţia temperamentală a lni Blaga pentru crearea unui sistem
filozofic, cit şi existenta unui nucleu ele gîndire proprie, închegat
din cîtcva intuiţii şi aproximări, în anii şi în condiţiile istorice,
culturale şi psihologice ale primului război mondial, înainte ele
plecarea la Viena. Ele sîut o dovadă a consecvenţei cu care cugetarea lui Blaga s-a desfăşurat ele-a lungul operei, pornind de la
primele întrebări şi răspunsuri, formulate În anii tinereţii.
ln urma celor de mai sus, putem considera articolele din
Pagini literare ca fiind cu adevărat primele „pietre pentru templul" său filozofic, la care trebuie să se oprească oricare cercetă
tor care vrea să surprindă momentul de început al operei uncia
din minţile cele mai vast creatoare din cultura românească.
că

LUCIAN BLAGA, COLLABORATEUR

A „PAGINI LITERARE"

D'ARAD

Resume
L'articlc rclevc un moment inconnu des clebuts clu poete et
clu philosophe Lucian Blaga, Ies essais philosophiqnes publics cn
1916, dans la revue Pagini literare {Pages litH·raires).
De lcur analyEe ressort, que Lucian Blaga possedait, a celte
ipoqne-la avant son depart pour Vienne, un noyau de pensee qui
etait bicn la sicnne, forme de quelques considfrations fondamcntales destinees a s'cpanouir dans son systeme de plus tard.
Quelques-unes de cclles-la sont consacrees au concept du
,.mythc"' et a son râle dans la eonnaissance.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1 Fig. 2 -

La rcvuc Pugi11i literare {1916) d'Arad. Page ele
titre.
Premier articlc public par Blaga dans la rev1rn
,,Pagini literure".

18. Ibidem, p. 185.
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ETAPELE DE DEZYOLTARE ALE J\IUZEULUI JUDETEAN
ARAD

(Istoric

ş:

rcalidiri)

de NICOtAE KISS

Palatul CulturaL ac1•st centru al vieţii culturale din oraşul
Arad, clădit între anii ] 910-1913, aclăpostc~te astăzi trei instituţii importante alt' oraşului: l\Iuzeul Judeţean. Biblioteca l\lunicipală şi Filarmoniea cll' Stat. Dintre aeestea. muzeul se 1111mără
printre cele mai vel'hi irn,tituţii a cărei clezvoltarc istorică şi activitate merită o ate11\ie clPosebită.
Existenta unui muz1•11 la Araci datează din anul 1892. cînd se
deschide, în act11ala clăclire a Teatrnl11i de Stat. ,,l\111ze11l de relicvii 1848-1849" pc lîngă care se va organiza şi o expoziţie arheologică (1). Scopul înfiinţării unui astfel de muzeu a fost cinstirea
memoriei eroilor căzuti în această revohqic, în care şi oraşul
Arad a jucat un rol important.
Colecţia nrnzeului era formată clin numeroasele obiecte pă
strate cu grijă ele cetăţenii progresişti din oraş şi împrejurimi, cît
şi din multe alte piese adunate printr-o vastă acţiune de colectare şi achiziţii.
Deşi organizarea muzeului a fost la timpul său un marc pas
înainte în cultivarea tradiţiilor revoluţionare şi de luptă împo-

1. Monumente şi muzee, voi. I, Bucureşti, 1958, p. 229. Vezi
Lejtenyi Sandor, Arad es kornycke (Aradul şi împrejurimile), Arad
1912, p. 29-32.

şi
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triva jugului habsburgic, acest muzeu de „ relicvii" nu a oglindit în
mod just ad evărul istoric, nici rolul hotărîtor al maselor în d esfăş urare a evenimentelor re voluţionare din Transilvania,
muzeul
făcînd doar cultul eroilor.

Fig. 1. T eatrul de Stat, primul se diu al muz eului din Arad.
Culturală Kălcsey (2) din Arad a
construirea unui Palat Cultural, chemat să adăposte ască,
printre altele (alături d e bibliotecă , sal a <le concerte) , ş i co l ec ţiile
de istorie ale muzeului, pe atunci aflate încă în patrimoniul societăţii amintite. Tot atunci s-a preconizat ş i
înfiinţarea
unei
galerii de artă p entru care s-au prevăz ut , în cadrul pa latului, 5
săli sp aţioase, dintre care două cu luminătoare naturale dinspre
acoperiş . Dar, din lipsă de fonduri băne ş ti, ridicarea ace st ei ce tăţi
a culturii nu a putut fi începu tă, d ecî t în anul 1910.
In toamna anului 1912, construcţia palatului era pe termi-

lu anul 1901 , Socie tatea

iniţiat

2. F. Koks ey (1790- 1838), scriitor âluminist maghiar (Vezi şi
Enciclopedic Român, Bucureşti, 1965, vol. II , p . 335).
Cu IllLl.ffiele acestuia a :fiunc ţionat o societate oulturală în Arad, între
ani!i 1881-1949.

1n

Dicţionarul
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nate, iar co lecţia Muzeul 1848 a ş i fo st deja mutată în no ile încă p e ri al e acestui edifici u (3) .
lntr-o sa l ă mică a pa latulu i s-a cxp ns ş i coleC{ia arheologică
a m uzeului (4 ). A ce t mate ri al provenea din să p ă turil e arheologice efec tuate pc movila . , Şanţu l -Mare", î n hotarul comun ei P ecica , nu d eparte de Arad , în 1898 ş i î n t r e a nii 1901- 1902, d e

Fi g. 2. P al a tul Cul tural, se diul actual al muzeului.

3. Az Aradi Kolcsey Egyeslilet Evkonyve az 1914-1915 esztentlorol (Anuarul S oci e t ăţii Kolcsey) (In continuare prescur tat A.S .K.),
anii 1914- 1915 , Arad, 1915, p . 32 .
4. Ibidem, p. 33.
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către

profesorul arăclan Laclisla11 Dămătur, iar în 1910 ele către
profesorul cl11jcan Mai·tin Roska (5). Straturill' de pămînt acopereau aici urme ele aşezări vechi omcm·~ti, îndeosebi clin epoca
lironzului şi clin epoca dacică.
In cadrul m11ze11l11i, o sală de cxpozi\ie s-a destinat şi colecţiei de Istoria oraşului Arad (6), care cuprindea obiecte din perioada fe11dalism11lui şi capitalis11111l11i, cxpm;e fără a avea la hază
nilerii ştiinţifice de organizare.
ln 19131 în cele 5 încăperi destinate acestui scop. se organizează prima expozifie de piclllri, cuprinzînd opere ale clasicilor
străini (7). Această coleqic de artă plastică,
constituie fondul
ini\ial al actualei secţii de artă ~trăină euorpeană.
După o perioadă de stagnare, în timpul prim11lui răzhoi mondial, m11zc11l cunoaşte o dezvoltare mai mare în intervalul dintre
cd1• do11ă războaie mondiale.
1n vara an11lui 1923. se reia fim) întrerupt al săpăturilor arheologice de la Pecica (8). De acum cc1·cetările - cart• intră
într-o nonă fază primesc un caracter oficial. fiind sprijinite
ele autorităţile locale, ele cătn· primăria 1111micipiului Araci. şi
d,. :;ocietă\ile culturale Astra ,;i Kiilcsey. Se asigură continuarea
~ăpăturilo1· şi în alte locuri ele p1· raza jueletului Arad. 1n anul
1925 încep cercetările în Valea Cremcnoasa ele lingă losăşel, localitate care s-a clovcclit a fi 1111 centru al paleoliticului transilvănean. Cercetările clin
această regiune se ţin lanţ între
anu
1925-1930, cn rezultate bogate (9).
1n 1930, se întreprind săpături la Sococlor şi Vărşancl, comune bogate în urme arheologice clin epoca hronzului. Menţio
năm că, odată c11 aceste săpături, cercetările arheologice sînt întrerupte pe o perioadă mai î11clel1111gată, fiind reluate ahia în anii
d<> după eliberarea patriei de sub jugul fascist.
ln ceea c'e priveşte activitatea Muzeului rcvol11ţiei de la
1848, se constată o stagnare completă între cele două războaie
mondiale. In schimb, s-a luat iniţiativa organizării unui Muzeu al

şi

5. Revista Hotarul, Arad, nr. l-2,'1938, p. 41.
6. A.S.K., 1914-1915, Arad. 1915. p. 33.
7. Coriolan Petranu, Muzeele din Transilvania, Banat, Cri,ana
Maramureş, Bucureşti, 1922, p. 121.
8. Hotarul, Arad, nr. 1-2, 193!3, p. <¼2.
9. Ibidem, p. 36, ,
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Unirii (10), Aradul fiind mult timp centrul luptelor politice pentru eliberarea Transilvaniei. Aici a fost sediul Consiliului Naţio
nal Român Central, cel ce a desfăşurat întreaga activitate de
pregătire a Unirii, care s-a hotărît în Adunarea de la Alba Iulia
la 1 decembrie 1918. Acest muzeu a luat naştt•re însă, mai tîrziu,
la Alba Iulia.
Galeria de artă a muzeului şi-a îndreptat atenţia între cele
două războaie mondiale în direcţia realizării unei secţii de artă
românească. Achiziţiile de picturi, mai ales contemporane, de la
expoziţiile locale şi de la Salonul Oficial din Bucureşti n-au fost
însă îndestulătoare pentru alcătuirea unei imagini reprezentative
a artei noastre naţionale. Colecţia de bază a galeriei de artă a
rămas, şi pe mai departe, arta străină, în mare parte expusă.
O preocupare meritorie a conducerii Palatului Cultural în
această perioadă a fost organizarea urmi muzeu etnografic la Arad
cu scopul de a reliefa aspecte din viaţa satelor româneşti din
fostul judeţ Arad ( 11). 1n acest scop exista deja 1111 fond de materiale depozitate, completat pc parcurs cu noi obiecte etnografice şi de artă populară naţională, colecţionate în comunele din
împrejurimi. Acţiunea a găsit un sprijin mai larg, Inspectoratul
Muzeelor din Transilvania alocînd pentru muzeul etnografic, în
primul an bugetar, 1920-1921, 10.000 lei pentru îmbogăţirea
colecţiei vechi cu piese noi de acest gen (12). 1n cele din urmă
s-a organizat, într-o încăpere a Palatului, o expoziţie cuprinzînd
interioare ţărăneşti, porturi populare, vitrine cu olărie şi alte
produse meşteşugăreşti populare, reprezentative pentru regiunea
arădană.

1n activitatea expoziţională din această perioadă a muzeului
clin Arad, ca o realizare de seamă poate fi consemnată şi organizarea în 1934 a două camere comemorative închinate fruntaşilor
arădani ai luptei pentru Unirea Transilvaniei cu România, Vasile
Goldiş şi Ştefan Cicio Pop (13).
Privind, în general, dezvoltarea muzeului din ora~ul Arad,
10. Ibidem.
11. Lazăr Nichi, Palatul Cultural din Arad, fn „Boabe de griuK,
II. nr. 12, Burnreşti, 1931. p. 518.
12. Coriolan Petranu, op. cit., p. 123.
13. Arhiva Muzeului Judeţean Arad (în continuare A. M. A.),
Decizia Primăriei Municipiului Arad, nr. 146.796 31 augusl 1934.
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la eliberare; putem constata că ca a cuprins o perioadă de
aproape o jumătate de secol, timp în care s-a dus o activitate
mai mult sporadică. Se poate afirma că autorităţile locale nu an
dat atenţia necesară unei instituţii cu un asemenea rol în viaţa
culturală a oraşului cum a fost muzeul. Lipsa ele cadre de specialitate, ele sprijin material susţinut etc., au avut o influenţă negativă asupra expoziţiilor, ele fiind organizate fără o bază ştiin
ţifică şi cu puţine calităţi educative. Sînt edificatoare în acest
sens numeroasele apeluri, păstrate în arhiva muzeului, pe care
le-a adresat conducerea Palatului Cultural municipalităţii. Spre a
ne referi, bunăoară, numai la personalul instituţiei menţionăm
că, dintr-un raport al Palatului Cultural pe anul 1932, se poate
observa că muzeul, împrPtmă cu biblioteca municipiului Arad situată tot în acelaşi edificiu organizate sub o singură conducere, au avut încadraţi, prin schema anului amintit, în afară de
profesorul dr. Nichi Lazăr, director al Palatului Cultural între
anii 1921-1944, numai 3 funcţionari salariaţi: un bibliotecar muzeograf (prof. Nestor Covaciu, viitor director), un secretar administrativ şi un paznic (14).
Toate aceste neajunsuri s-au răsfrînt, în moci firesc, şi asupra
vizitatorilor muzeului. Numărul lor era scăzut şi se limita, în mare parte, la anumite categorii sociale ale populaţiei oraşului şi la
elevi.
Pentru ilustrarea numărului de vizitatori la muzeu, amintim
cîteva date statistice din diferite perioade de activitate. In anul
1909, numărul acelora care au vizitat muzeul a fost de 5.562,
dintre care plătitori 2.973. De menţionat este faptul că intrarea
la muzeu în ziua de luni era gratuită, iar în ceielaltc zile era cu
plată (15).
ln anul 1930, în intervalul martie-octombrie, muzeul a fost
deschis pentru publicul vizitator ele patru ori pe săptămînă. In
lunile de iarnă muzeul era închis, vizitarea exponatelor fiind permisă numai grupurilor de vizitatori anunţate în prealabil direcţiunii. Intrarea la muzeu era gratuită pentru elevi şi studenţi
excursioni~ti sau pentru alţi participanţi la excursii organizate
oficial. De la vizitatorii individuali se încasa o taxă de 5 lei de
persoană. Numărul vizitatorilor la sfîrşitul anului 1930 a
fo~l

14. A.M.A., act nr. 89/23.II.1932.
15. Ibidem, act nr. 100/1910.
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2.154, dintre care 1543 cu taxă, iar 611 gratuit (16).
1n anul financiar aprilie 1942-martie 1943, numărul vizitatorilor se prezintă astfel : 256 persoane adulte, plătitori, şi 3.545
elevi cu intrare gratuită; în total 3.801 de vizitatori (17).
Cifrele, desigur, vorbesc de la sine. Ele oglindesc cît se
poate de clar activitatea muzeului în această perioadă, precum
şi faptul că nu s-a acordat importanţa cuvenită rolului instructiveducativ al muzeului.
Eliberarea patriei şi instaurarea puterii populare în ţara
noastră au constituit premize hotărîtoare pentru asigurarea unei
cotituri radicale şi în viaţa muzeului.
lncepînd din anul 1951, sub îndrumarea şi cu ajutorul material şi moral al organelor centrale şi locale de partid şi de stat.
nona conducere, împreună cu tinerele cadre de specialişti angajate la muzeu, au început acţiunea de reorganizare şi dezvoltare a
muzeului (18). Astfel, muzeul s-a separat <le Biblioteca Palatului
Cultural, devenind institnţir ap::irte, en buget propriu.
Prima şi cea mai importantă sarcină care a stat în faţa colectivului muzeului a fost selecţionarea şi prelucrarea ştiinţifică
a obiectelor expuse sau depozitate. Pe baza unei noi tematici, s-a
trecut la reorganizarea - pe secţii - a colecţiilor <le istorie şi
de artă existente. S-an asigurat fondurile băneşti necesare activităţii <le cercetare, achiziţionării <le noi obiecte muzeale şi înzestrării secţiilor cu mobilier modern. S-a pus la dispoziţia mnzenlni spaţiul corespunzător în vederea extinderii sălilor <le expoziţii
şi a depozitelor. Suprafaţa totală a
muzeului cuprinde astăzi
2.752 m 2, din care 1561 m 2 spaţiu <le expunere (în trecut 1.044 m 1 )
şi 874 m 2 depozite (în trecut 302 m 2 ) (19).
Urmare condiţiilor create şi activităţii depuse de colectivul de
muzeografi, în 1954 s-a deschis, într-o formă nouă. expoziţia permanentă „Revoluţia de la 1848", iar în 1955 expoziţia permanentă de istorie veche (20). Paralel, a început organizarea. în cadrul Galeriei de Artă, şi a unei sectii de artă naţională rominească modernă şi contemporană.

16. Lazăr Nichi, op. cit., p. 518.
17. A.M.A., Dare de seamă asupra activităţii desfăşurată la Palatul Cultural pe timpul 1.IV.1942-lJV.1943, p. 4.
18. Monumente şi muzee, vol. I, Bucureşti, 1958, p. 222-230.
19. A.M.A., Planuri gmfice despre încăperile muzeului.
20. A.M.A., Dări de seamă, anii 1954, 1955
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în scopul mentinerii la zi a expoziţiilor de
hază ~i ea 1111 rezultat al valorificării noilor cuceririi ale ştiintei
istoric-P, precum ~i a propriilor cereetări. specialiştii m11ze11l11i au
ad11s mm1<•roase îrnbuniitătiri concrl'lizatt• în reorganizarea expozitiilor de hază. După un început făeut în 1960. cînd s-a reorganizat expoziţia permanentă .. Revol11tia tic la 18-18"". din 1965 s-a
Ln·c·11t la o vastă aeti11ne ele• rc•organizare şi modernizare a tuturor
('Xpozitiilor permant'nte alP muzeului: istoria veche. în anii 19651966. galeriilt' t!P artă. în 1966-196i. ~i 111uzp11) .. RPvol11tia dt'
la 18-18„ în anul 1963. O menţiune spt'cială trebuie acordată organizării, în 1966. a unei expoziţii permanente de artă populară,
prima de acest gen la Arad. care constituie baza unei noi sectii
de etnografie şi de artă popularii. ilustrată prin obiecte clin regim-H'a Aradului.
lu prezent. muzeul din Araci are J secţii ştiinţifice, fiecare
Cil expozitie permanentă. lu forma act11ală. acestea fac dova<la nu
1111111ai a rezultatdor muncii personalului de specialitate, ci şi a
,tacliul11i şi a nivel11lui ştiintific. în actiYitatt'a de cercetart' a
11111zcografilor arăclani. Fapt pt'11tr11 care. în eo11ti1111are. facem o
,11111ară înfătişare a expozitiilor de hază ale muzeului în forma
111 care apar, astăzi. înaintea puhlieului:

lu anii

următori,

I

Expoziţia perma11e11tâ ele istorie ,·eche,
organizată pe
baza
1111ui bogat material arheologic. prezintă Pvolutia socil'lăţii omenPşti pe teritoriul Aradului şi a împrejurimilor sale, de-a lungul
orînduirii comunei primitive. a celei sclavagiste şi a perioadei de
trecere spre feudalism.
Fomlul său de bază este alcăt11it din numrroasele piese descoperit!' după cum s-a mai arătat în decursul multiplelor
băpăt11ri la movila .,Şa11t11l-Mare•· dP lîngă Pecica. Dintre acestea,
relevăm 1111 bogat depozit de tipare şi numeroase obiecte ceramice de folosinţă casnică, din epoca bronzului. prec11m şi variatele
produse din lut şi fier (unelte agricole şi meşteşugăreşti) aparţi11înd culturii materiale a dacilor (sec. II î.e.n. - sec. I. e.n.).
lu ultimele două decenii, în urma săpăturilor şi cercetărilor
pe teren s-au găsit numeroast' noi matPriale arheologice. care au
permis completarea substantială a colecţiei şi, în 1965-1966, reorganizarea complt'tă a expozitiei.
Printre cele mai valoroase materiale descoperite în această
perioaclă se numără frumoasele va,e de la sfîrşitul epocii neolitice
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(Sînpetrn-German) ş i obiectele d e e po că roman ă din ecolclc IIIII apaqinînd da ci lor lib eri (Sîntana) . P en tru cunoa ş te rea începuturi lor culturii mate rial e a dacilor d e pe teritoriul arăd an au
fo st r evela toare să păturile din anul 1965, la aşezarea d e la Cicir.
O importanţă mare au prezentat să p ă turile arheologice d e la AradCeala , din anul 1962, und e s-a dez velit o marc a şe zar e da c i că
deosebit de bogată în prod use ce ramice ş i cu 1111 mare cuplor de
ars oal e datînd din pe rioada po ta11re lian ă (sec. IV c.11. ). Ace stora li se adaugă ş i alt e rn ă rtmi i. din acelaşi secol. găsite la AradGră di ş t e , Arad -C e ntru ş i în co mun ele Siria, Crncc ni ş i ZimandulNo n.

Fig. 3. A sp ec t din

expoziţia p er manent ă

de istorie veche .

Bogate, mai al es în arm e ş i podoabe, sîn t inventarele găsi t e
111 mormintel e dife ritelor popoare migratoare care, între secole le
III- X. e.n., a11 s tră b ăt ut te ritoriul arădan: sa rmaţi-iazigi (Ză
dăre ni , Sînpetrn-Gcrman) , gepizi (Dorobanţi) ,
avari (Sînp e truGerman) , maghiari (Ş icl ă u ). Mormint e din seco lul al X-lea al e.n.
ale populaţiei autohton e au fo s t d escoperit e la Ş e itin.
In s fîrş it , menţion ă m 2 re marcabile de scop e riri ale anului
1967, dintre cele mai d e sea m ă din întreaga ac tivitate a muz e ului
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în cei peste 75 de ani de exis t enţă a sa, prin ca re în patrimoniul
Muzeului Jud eţea n Arad an intrat două importante tezaure: unul
d e moned e dacice din argint (645 bncăţi) găsit la Şi lindia în
judeţul Arad (21) ş i un t ez aur de 51 de obiec te de bronz (celturi, seceri, vîrfnri de l ănci, brăţări e tc. ) d esc operite în plin centrul Aradului, c11 ocazia lu cră rilor de fundaţie ale noului hotel
,,Ast oria".
Expoziţia R evo luţia d e la 1848 înf ă ţi şează even im entele r evoluţionare care au avut loc în ce le trei ţ ă ri român e : Ţara Rom ânească, Moldova ş i Transil vania. Preze ntarea acestei ex po z iţii în
forma actuală a n eces itat, în prealabil, o studi ere temeinică nn

Fig. 4 . Sa la mare a ex poziţiei permanente „R ev oluţia de la

1848- 1849".
numai a lucrărilor sa u documentelor tipărite, ci şi a numeroaselor materiale pă s trat e în co l ecţia muzeului cu privire la revoluţia
<lin 1848, precum ş i o ce r cetare minuţioasă a numeroase arhive.
Pe de altă parte, a fost nevoie de ach iziţionar ea unor noi obi ecte
21. In total au fost salvate - la acţiune coLaborînd
din Oradea - 730 de m oned~ dacice din sec. III î.e.n.
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~i documente originale, a unor noi materiale complementar-ilustrative menite să întregească colecţia veche.
Astăzi, expoziţia „Revoluţia de la 1848" scoate în evidenţă,
prin multiplele sale exponate, lupta comună a maselor populare
dusă împotriva exploatării feudale şi împotriva oprimării naţio
nale. Este prezentat şi rolul important pe care l-au jucat în miş
carea revoluţionară Nicolae Bălcescu, Mihail Cogălniceanu, Avram
Iancu, Eftimie Murgu, Iosif Bem, Alexandru Peti:ifi şi alţii în
lupta dusă pentru cucerirea 'de drepturi naţionale şi sociale.
Aradul fiind un important centru revoluţionar, populaţia
oraşului şi a împrejurimilor a participat activ la desfăşurarea evenimentelor. ln acest sens sînt expuse, pe lîngă numeroasele materiale documentare legate de revoluţia din Moldova, Ţara Românească şi Transilvania, obiecte originale, cu caracter local. ele
certă valoare.
Prin bogatul său material muzeistic, exprimat în limbajul sec
al cifrelor de inventar - 17.058 obiecte - această secţie, unică
în felul ei, prezintă un interes republican şi contribuie la păstra
rea tradiţiilor revoluţionare ale poporului.
Galeria de artă a cunoscut o dezvoltare apreciabilă în anu
puterii populare. Astfel, a devenit posibilă organizarea, în 1955,
a unei !lecţii de artă naţională modernă (22). Concomitent, muzeul s-a străduit să achizţioneze, mai ales de la expoziţiile anuale
de stat, opere ale artiştilor contemporani. Acestea au servit la
organizarea unei subsecţii de artă naţională contemporană care
întregeşte armonios patrimoniul artei naţionale. Menţionăm că în
1965 s-a înfiinţat şi o expoziţie permanentă de artă străină, care
a avut ca punct de pornire vechea colecţie expusă în 1913, îmbogăţită, în anii noştri, cu noi lucrări. De altfel, în ultimii ani,
au intrat în colecţiile muzeului şi alte noi opere artistice ele valoare, fie prin achiziţii, fie, majoritatea, prin sprijinul acordat
de Muzeul de Artă al R. S. România care a transferat, în 1966,
în patrimoniul muzeului din Arad numeroase picturi de seamă
ale clHicilor români şi străini.
Arta naţională este ilustrată în expoziţie prin opere ale unor
artişti reprezentativi din perioada revoh1ţtei de la 1848 ca Ion
Negulici, Barbu lscoveecu şi Constantin Roscnthal, urmate de

22. A.M.A.,

Dări

de

seamă,

1953.
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valoroa se pînz e al e lui Gh eorgh e Tattaresc n, Th eodor Aman, Nicola e Grigorescu sau Ion Andrecsc11. Pictura românească d e la
începutul secolului al XX-iea est e r e prez e ntată în muz e u prin
opere le unor arti ş ti pla sti ci ca Ş t e fan Lnchian , Oc tav B ă n c ilă ,
Arthur Verona e tc. , iar ar ta diutre ce le două războai e mondial e
de oper ele lui Th eodor Pallady, G h. P e tra şc u. N . Tonitza , Şt.
Dimitres cu , Fr. Şira to ş. a . sau d e lu c r ă ril e culptorilor Dimitrie
Pa ciurea, Fritz Storck ş i Ferdinand Ga li a .

Fi g. 5. Aspect di11 Galeria d e

artă.

Arta co ut e mporan ă es te oglindit ă prin picturi el e Io sif I se r,
Corne liu Baba, Al exandru Ciucnrencu, H enry Catargi, Eugen
Popa ş .a. sau sculpturi sem nat e d e Con st an tin Baraschi, Cornel
Irimescu, Gh. Anghel etc. La aces tea se mai adaugă ş i c re aţii a le
arti ş tilor ară dani.

Col e cţia

el e artă s tr ăin ă cuprinde opere ale şco lil or itali a nă,
fran cez ă
din secol ele al X VII-iea ş i al
XVIII-i ea. lu c ră ri al e şc olilor ge rman ă, au s tria că ş i maghiară din
seco le le al XIX-i ea. Intre pictorii e xpu ş i m e nţion ă m p e A. Magna sc o, A. Caracci, D. T e niers, I. Steen , M. Munkacsy, G y. B enczur etc.
Expoziţia d e artă populară, d esc hi să în anul 1966, a fo st orr;anizată, în întregime, din materiale proprii , majoritatea . achizi
fl amandă,

oland e z ă,
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\ionate m ultimii ani. D e v e nit ă perman e ntă, încă în aceiaş i an, ea
constituie nucleul un ei sec ţii de etnografi e ş i ele artă popular ă de
liine stătătoar e. Sînt expuse obi ecte el e port popular, ţ esă turi , cusă turi , ceramică, un inte rior ţără n esc e tc.
Exponatele ilu s tr e az ă

Fig. 6. Interior

ţaran es c (zona Incului)
d e artă populară.

clin

ex poziţia

(l

arta

populară

din împrejurimile Aradului, fiind r eprezentate m·zone e tnografice : lunca ş i cîmpia Mureşului, pod işul
Lipovei, cîmpia Crişului ş i r egiunea lneului.

mătoarele

*
Expoziţiile

*

*

sectiilor amintite nu e puiz e az ă în să nici p e departe poeibilităţil e d e prezentare ş i a altor colecţii p ăs trat e în
depozitele muzeului.
Aici se află bogatele col ecţii de istorie fe udal ă, capitalistă ş i
ale epocii construirii socialismului . Un valoros material documentar ~e re feră la dezvoltarea mi şcă rii mun c itoreş ti în ora ş ul
Arad. Muze ul mai di spune de o c ol ec ţi e pr e ţioa să de stamp e ş i
de numi smatică aparţinînd dife ritelor p e rioade istorice.
Din bogatul fond aflat în depozitul mod ern amenajat al secţiei de artă, amintim colecţia de artă grafică naţional ă ş i s tră ină
şi cea de artă aplicată s trăină . Aceasta din urm ă es te compusă
din piese de faianţă ş i porţe lanuri , cristale, obiecte sculptate în
metal şi fild eş, covoare, tapise rii ş i mobilier de epocă lucrate în
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secolele XVIII-XIX în renumite manufacturi <lin Europa şi
Asia.
Conştient de valoarea instructiv-educativă a acestor materiale, depozitate, muzeul caută să le valorifice, organizînd periodic expoziţii temporare la sediu.
Colecţiile din sălile şi depozitele muzeului servesc, în afara
scopului de popularizare, şi altui ţel. Ele sînt vizitate de numeroşi cercetători care găsesc aici preţios material documentar. Pc
linia dezvoltării permanente a patrimoniului muzeal cu noi şi
valoroase piese, amintim şi sporirea considerabilă a numărului
total de obiecte şi documente muzeale, de la 15.057, în· 1944, la
,16.285 în 1968. La acestea se mai adaugă şi un bogat fond de
cărţi al bibliotecii -documentare a muzeului incluzînd, majoritatea, cărţi de strictă specialitate - care la sfîrşitul anului 1968
a depăşit cifra de 7000 de volume (23).
Analizînd, în continuare, succint, activitatea depusă de Muzeul Judeţean Arad după eliberare, constatăm că, în ansamblu,
ca are două laturi principale : ştiinţifică şi de popularizare.
1n cadrul activitâţii ştiinţifice, relevăm studiile elaborate de
personalul de specialitate al muzeului, multe apărute în diferite
publicaţii editate de muzee sau alte
instituţii ştiinţifice, între
care şi publicaţii ale Academiei R. S. România (24). Un impor23. A.M.A., Dări de seamă, 1968. Vezi şi registrele de inventar ale bibliotecii muzeului.
24. Contribuţii noi cu privire la răscoala populară din 1514 în
.. Studii şi m&teriale de istorie medie", vol. II, Bucureşti, 1957, p. 431448; Morminte de incineraţie dacice de epocă romană la Sîntana-Arad
în „Omagiu lui Constantin Daicoviciu", Bucureşti, 1960, p. 155-159;
Teme antice în opera argintarului Sebastian Hann, Ibidem, p. 359376; Mormînt din epoca avară la Sînpetru german în „Studii şi cercetări de Istorie veche", Bucureşti. 1960, p. 423-433; Tezaurul de aur
de la Sîntana-Arad, în „Dada·' N.S., vol. IV; Săpătura de salvare de
la Şiclău în „Materiale şi cercetări arheologice", VIII, Bucureşti, 1962,
p. 705- 712; Un moment din viaţa lui Ioan Slavici : Revolta de Ia
Păuliş în „Limbă şi Literatură", vol. 7, Bucureşti, 1963, p. 405-410;
Documente ale fondului Brandenburg cu privire la campania lui Gh.
Doja în valea Mureşului în „Studii. Revistă de istorie", Bucureşti,
1964, nr. 3, p. 495-518; Morminte din epoca feudală timpurie descoperite la Şeitin în „SCIV", Bucureşti, 1965, p. 581-586; Adunarea
generală a societăţii pentru crearea unui fond de teatru român ţinută
la Bocşa Montană în anul 1885 în „Limbă şi Literatură", vol. 12,
Bucureşti, 1966, p. 493-501, şi altele.
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tant rol stimulator în creşterea activitătii ştiinţifice a muzeografilor arădani l-a avut apariţia, din 1967, a primelor publicaţii de
specialitate ale Muzeului Judeţean Arad (25). O menţiune specială trebuie, de asemenea, acordată celor 5 sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate de m.1zeu în anii 1966, 1967, 1968dintre care ultimele două, desfăşurate în decembrie 1968, au
consemnat sărbătorirea a două evenimente : 50 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România şi 75 de ani de existenţă a muzeului -din Arad.
Ca un fapt demn de a fi reţinut, remarcăm preocuparea de
formare în jurul muzeului a unui nucleu de cercetare care să cuprindă, în afara personalului ştiinţific al muzeului, specialişti apreciaţi din diferite oraşe prezenţi în număr tot mai mare la şe
dinţele de comunicări ştiinţifice ale muzeului. In cadrul celor 5
sesiuni de comunicări ştiinţifice au fost prezentate, în total, 64
de comunicări pe teme de istorie, istoria culturii, artă, etnografie, muzeografie, dintre acestea 32 de lucrări fiind elaborate de
personalul ştiinţific al muzeului. Consemnăm, totodată, prezenţa,
cu lucrări, a muzeografilor arădani la sesiunile de comunicări
ştiinţifice organizate de Directia muzeelor şi monumentelor din
Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, participarea la diferite
manifestări ştiinţifice din ţară (Bucureşti, Cluj, Timişoara, laşi,
Deva, etc.) şi străinătate (Praga, 1966), luarea de cuvînt la
dezbaterile organizate de Institutul de Istorie al Academiei R. S.
România pe marginea volumelor I, II şi IV ale tratatului de Istori,•. României.
In anii puterii populare, o preocupare de seamă a Muzeului
clin Arad a fost şi reluarea cercetărilor arheologice care, pentru
o îndelungată perioadă de timp, între 1930-1954, au stagnat
complet. In 1954 se efectuează sondaje la Arad-Gai, la Cetatea
de pămînt de lîngă Sîntana, la Arad-Bujac etc. Tot în 1954 are
loc prima săpătură arheologică de amploare a muzeului, la Sîntana, urmată de săpături, în colaborare cu Academia, în 1959, la
Şiclău, iar în 1960, 1961, 1962 şi 1964 pe cunoscuta movilă „Şan
ţul-Mare", între Pecica şi Semlac. ln anul 1962, s-au efectuat
săpături şi în hotarul oraşului Arad, lingă pădurea Ceala, iar în

25. Zi rid ava. Studii şi cercetări, I, Arad, 1967; Egon Dorner,
Urme ale culturii materiale dacice pe teritoriul arădan, Timişoara,
1968.
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anii 1965-1966 la Cicir şi Covăsînţ, sub conducerea filialei din
Cluj a Academiei. Intre anii 1965-1968 muzeul a efectuat noi
săpături. sau a redeschis şantiere în localităţile Sînpetru-german,
Covăsînţ, Pecica, Vladimirescu (26).
O deosebită importanţă au prezentat săpăturile ele la Sîntana, Pt'cica, Arad-Ceala şi Cicir, atît prin noutatea materialului
descoperit, cît, mai ales, prin faptul că, pînă nu demult, pe teritoriul de vest al ţării noastre n-a fost încă cercetată sistematic
nici o staţiune aparţinînd culturii materiale dacice.
In legătură cu cercetările ele istorie modernă amintim că, în
ultimii ani, s-au studiat şi completat în expoziţie unele teme inrnficient prezentate refrritoare la revoluţia din 1848, cum ar fi
Revoluţia de la 18-18 din Ţara Românească şi Moldova, Adunarea
ele la Blaj, lupta moţilor în Munţii Apuseni, personalitatea lui
Avram Iancu, activitatea lui Bălcescu în Transilvania, evenimentele post-revoluţionare, mişcările sociale locale anterioare ş1 posterioare revoluţiei ş.a.
Cercetările de istorie nu an fost orientate numai spre conţi
nutul expoziţiilor ele hază ale muzeului. ln atenţie s-au aflat şi
alte probleme, cum ar fi, de exemplu. cele privitoare la Unirea
Transilvaniei cu România, la mişcările muncitoreşti şi ţărăneşti
focale din jurul anului 1900, la istoricul colecţiilor muzeale, ultima problemă fiind şi în studiul secţiilor ele artă sau etnografie.
1n privinţa activităţii ştiintifice a acestor două secţii clin urmă, ea a fost axată, în special, pc cercetarea patrimoniului şi a
tezaurului artistic şi etnografic al judeţului şi municipiului Arad.
Interesantă şi deosebit ele utilă se dovedeşte acţiunea ele cercetare - care se continuă şi în prezent - întreprinsă de colectivul secţiei de artă în legătură cn activitatea artistică în Arad şi
împrejurimi începînd cu secolul al XVIII-iea şi sfîrşind cu miş
carea artistică locală din prima jumătate a veacului al XX-lea.
Munca ele cercetare ştiinţifică a colectivului muzeului este
împletită cu o vastă activitate de popularizare. Această latură a
muncii se concretizează în numeroasele expoziţii temporare organizate la sediu şi prin cele volante deschise în oraş şi judeţ.
Tematica lor este axată pe probleme de i8torie, de mişcare muncitorească şi construirea iocialismului, de i8toria culturii şi literaturii, de artă sau etnografie, uneori avînd şi alte teme.
26. A.M.A.,

Dări

de

seamă,

anii 1954-1968.
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Relevăm, îndeosebi, expoziţiile cn caracter temporar, dintre
care numai cele organizate la Muzeul Judeţean, în incinta Palatului Cultural, în ultimii 18 ani (1951-1968) sînt în număr de
87 (27).
Dintre acestea, unele au fost organizate în colaborare cn alt<'
muzee din ţară. Aşa sînt, de exPmplu, ,.Arta aplicată străină din
sec. XVII-XIX" (cu Muzeul Banatului din Timişoara, 1962),
„Expoziţia de artă
populară românească"
( cu Muzeul ele Artă
Populară al R. S. România, în 1962), ,,Retrospectiva ele pictură
şi grafică Octavian Smighelschi'' ( cu Muzeul Brukenthal clin Sibiu, în 1963), ,,Pictura românească în a cloua jumătate a secolului
XIX" (1963), ,,Expoziţia ele tapiserii franct'ze din St'C. XVIIXVIII" (1965), ,,Expoziţia de artă plastică contt'mporană chineză" (1966), ,,Afişul ele artă francez" (1968), toate cu Muzeul de
Artă al R.S. România, ,,Frescele medievale din Jugoslavia" (1968)
în colaborare cn muzeele din Bucureşti şi Belgrad ş. a. Prin
aceste acţiuni, vizitatorii arădani au avut posibilitatea de a cunoaşte şi colecţii de valoare ale altor muzee din ţară sau străi
nătate.

Referitor la expoziţiile volante, remarcăm că, în 1951, au
fost numai clonă în circulaţie, iar la numai un deceniu. în 1962,
cîncl s-a atins cifra cea mai marc, numărul lor a ajuns la 19 expoziţii. ln decurs ele 18 ani s-au organizat de Muzeul Judeţean
Arad peste 300 ele expoziţii itinerante la cluburi muncitoreşti, că
mine culturale, şcoli clin oraş şi judeţ (28).
Tabloul activităţii ştiinţifice şi expoziţionale a muzenlni nn
ar fi complet dacă n-am aminti munca colectivului pentru înfiinţarea şi îndrumarea de noi unităţi muzeale
în judeţ. lu acest
sens, menţionăm organizarea Muzeului orăşenesc din Lipova, în
1952, cu o colecţie de istorie şi <>tnografie, şi a Muzeului memorial „Ioan Slavici" la Şiria, deschis în ianuarie 1960. Tot la Şiria,
se preconizează organizarea unui nou muzeu memorial dedicat
compozitorului „E. Monţia''. In întîmpinarea acestei acţiuni, Muzeul Judeţean a venit prin achiziţionarea recentă ele la urmaşi a
întregii moşteniri artistice a compozitorului alcătuită clin obiecte,
documente originale, fotografii etc.

27. Ibidem, anii 1951-1968.
28. Ibidem.
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1n afara

activităţii expoziţionale,

colectivul muzeului mai
efectuează o largă activitate de popularizare prin conferinţe
ş,
prin publicarea de articole în presa locală şi centrală. 1n perioada dintre anii 1951-1968 s-au ţinut peste 1000 de conferinţe, iar
în ceea ce priveşte activitatea publicistică, în acelaşi interval de
timp, au apărut, în total, nu mai puţin de 620 de articole (29).
Tot scopului de popularizare a muzeului serveşte şi activitatea propagandistică 'desfăşurată prin diferite mijloace : fotomontaje, emisiuni la staţia de radioamplificare a oraşului, anunţuri la
ziarele locale, afişe, diapozitive proiectate la cinematografe, precum şi broşurile-ghid cau pliante ale muzeului, tipărite în 1963,
1967 şi în 1968, ultima în trei limbi: română, franceză, germană.
Mai amintim şi prezentarea expoziţiilor sau rezultatelor activităţii muzeului în cadrul unor emisiuni speciale ale studiourilor centrale din Bucureşti de radio şi televiziune sau în emisiuni
ale studiourilor de radio din Timişoara şi Cluj.
Ca o consecinţă firească a acestei multiple activităţi, muzeul
din Arad se bucură de o largă apreciere care se manifestă, în
primul rînd, prin numărul mereu crescînd al vizitatorilor, atît Ia
sediu cit şi la expoziţiile sale volante. Spre ilustrare menţionăm :
în
în
în
în
în
în
în
în

1951
1955
1960
1964
1965
1966
1967
1968

5.220
39.071
44.182
102.518
106.071
101.100
102.751
105.580

de vizitatori
de vizitatori
de vizitatoi;-i
de vizitatori
de vizitatori
de vizitatori
de vizitatori
de vizitatori

(30).

Privind, în ansamblu, dezvoltarea Muzeului Judeţean Arad,
realizările obtinute, remarcăm că, în anii puterii populare, muzeul arădan a devenit un important focar de ştiinţă şi cultură
al Aradului, preluînd şi dezvoltînd tradiţiile progresiste ştiin
ţifice şi culturale ale trecutului. Iar cea mai elocventă recunoaş
tere este, credem, cea a prezenţei în număr tot mai mare, an de
an, a vizitatorilor, a largului public căruia se adresează, înainte
de toate, orice muzeu.

pînă

29. Ibidem.
30. Ibidem. Pentru anul 1968 sînt
la 15 decembrie inclusiv.

cuprinşi
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ETAPES DU DEVELOPPEMENT DU MUSEE DEPARTEMENTAL
D'ARAD.
(Historique et realisations),

Resume
Le Musee d'Arad prend naissance en 1892 lors de son ouverture dans l'actuel edifice du Theâtre d'Etat „Musee de reliques

1848-1849".

...

En automne 1912, le mus(•e emmenage dans l'edifice nouveau
du Palais Culturel ou ii continue toujours d'avoir son siege. De
meme, on expose dans l'une des salles unt> collection archeologique en p!:,C)venance des fouilles effcctnees a Pecica en 1898, aussi
Lien qu'au cours des annees 1900-1902 et 1910. En 1913 on y
organise une exposition de peintnre univcrselle.
Ce qu'on remarque dans l'activite du mus,··e d'entrc Ies deux
guerres mondialcs c'est la ponrsuite des fouilles archeologiques
(1923-1930) dans frs differents cndroits de la region d'Arad,
aimi, que la crt"ation d'unc cxposition d'ethnographie. Aussi y
dfploie-t-on des cfforts ponr jcter Ies bases d'une collcction d'art
uational roumain.
Apres la liberation, Ies nouvelles conditions creees (pcrsonnel
qualifi(•, budget adequat, <:_spaces a exposcr ct a cleposcr nouveaux) ont renciu possible iJa reorganisation du musee tont entier
sur de bases scientifiqnes.
Par suite, en 1054 s'ouvre la section „Revolution ele 1848",
cn 1955 la section cl'histoire ancienne et en 1957 celle d'art national roumain, moderne et contemporain. En 1965, vient d'etre
crce, dans le cadre de la galerie d'art, une section d'art etranger
europeen aussi.
.
II est a mentionner que Ies sections d'histoire et d'art ont
ete reorganist'·es et modernisees tout en y jetant Ies bases en 1966
d'une nouvelle section d'ethnographie et d'art populaire par l'ouverture ;d'une exposition permanente d'art populaire roumain du
departement d'Arad.
En continuant, l'auteur nous montre que ces derniercs annees
Ies fouilles archcologiques ont pris ele l'extension, des recherches,
des depistages, des acquisitions ont ete faits qui ont permis de
completer substantiellement Ies expositions, surtout en ce qui concerne la culture materielle des Daces, la continuitc de la population autochtone dans Ies parages d'Arad, la lutte des montagnards (des „Moţi" - population des Carpates Occidentales) et
differents d'autres aspects se rattachant a la revolution de 1848,
aussi bien que,dans le contenu. de la galerie d'art.
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L'ouvrage se rapporte egalement a d'autres fralisations scientifiques comme les cinq scssions de communications organist'·es dans
Ies dermieres annees par le musee et les premieres publications
parues, aussi qu'a l'action de relevement du niveau culturel de8
masses.
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LEGENDE DES FIGURES

Le Theâtre d'Etat, premier siege du Mus,;e d'Arad.
Le Palais Culturel, siegc actuel du Musec.
Aspect de l'exposition pcrma1lt'ntc cl'histoire ancienne.
La grande salic ele l'exposition permanente „La R1;volution ele 18--18-1849".
Aspect de la Galerie el'art.
lntericur paysan (La zone d'Ineu) de l'exposition d'art
populaire.
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