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Pledoarie pentruPledoarie pentruPledoarie pentruPledoarie pentruPledoarie pentru
identitateidentitateidentitateidentitateidentitate

RECURSUL LA TRADIÞIE

Istoria literaturii – dar nu numai ea – demonstreazã
cã marile momente de creaþie ºi afirmare s-au bazat pe
valorificarea tradiþiilor specifice poporului român. Cum
spunea cineva cu o formulã pe care o preluãm, au fãcut
„recurs la tradiþie”. Primul moment, devenit ulterior ºi
rãmas pînã azi un reper fundamental, este programul
„Daciei literare“, de la 1840. Cum Kogãlniceanu spunea:
„Sã ne þinem mai ales de cele trecute, ele pot sã ne
scape de pieire. Sã ne þinem de obiceiurile strãmoºeºti,
atît cît nu sunt împotriva dreptei cugetãri. Sã ne þinem
de limba, de istoria noastrã, cum se þine un om, în
primejdie de a se înneca, de prãjina ce i aruncã spre
scãpare. Istoria româneascã mai ales sã ne fie cartea de
cãpetenie, sã ne fie paladiul naþionalitãþii noastre“.
Formulãri care ne amintesc ºi de cronicari, dar care
anticipeazã, de asemenea, multe alte momente ºi opinii
de mai tîrziu. Iatã, bunãoarã, aceeaºi idee în fond la
Eminescu: „... toate încercãrile de a înainta în lucrarea
noastrã literarã vor rãmînea zadarnice, dacã nu ne vom
întoarce la temeliile fireºti, la tradiþiunile, la limba, la
felul de a vedea ºi la tendenþele poporului român“.
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Dar mai ales secolul XX vine cu multe teoretizãri
ºi deopotrivã cu practici ale tradiþiei, începînd chiar cu
un moment încã nevalorificat corect, al „Sãmãnãtorismului“,
cu programul ºi munca uriaºã depusã de Nicolae Iorga,
cu diferite curente tradiþionaliste, chiar dacã mult
combãtute ºi ele, cu viziunile unor mari personalitãþi ca
Lucian Blaga, Mircea Vulcãnescu, Mircea Eliade, G.
Cãlinescu ºi mulþi alþii. Pentru Blaga „Tradiþia noastrã
e matricea stilisticã, în starea binecuvîntatã ca stratul
mumelor“. Orice altã caracterizare – ºi s-au spus destule
în ultimul secol – nu face decît sã demonstreze capacitatea
activã a tradiþiei, care nu este, deci, numai trecut ci ºi
forþã regeneratoare, o sursã de vivificare a culturii, de
energizare, de continuitate. S-ar putea invoca un singur
exemplu: momentul literaturii noastre de prin anii 60,
cînd mitul, folclorul, istoria arhaicã pãtrund esenþial în
literaturã ºi genereazã opere esenþiale. În acest sens, a
te baza pe tradiþie înseamnã a asigura o continuitate
obiectivã, o creaþie în sensul major al spiritului naþional.
Existã încã rezervoare necunoscute sau puþin valorificate,
inclusiv în zona folclorului ºi tradiþiilor bãnãþene, din
care se pot inspira artiºtii locului, nu doar cercetãtorii.
Aºadar Recursul la tradiþie – cum susþine Mircea Braga
într-o carte care ne-a inspirat aceste cîteva gînduri – e
o nevoie stringentã a unui timp care nu-ºi recunoaºte
solul, pentru ca matricea sã nu secãtuiascã, ci sã revigoreze
cîmpul culturii autentice.

În încercarea de a-ºi defini identitatea, ca revistã
de culturã tradiþionalã, „Nedeia“ poate participa, în
forme specifice, la acest program de valorificare a tradiþiei
care este stratul primordial ºi fundamental pe care se
întemeiazã viaþa unui popor, a unei comunitãþi, marea
primordialã din care se iveºte creaþia.

GHEORGHE JURMA
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Ancheta revisteiAncheta revisteiAncheta revisteiAncheta revisteiAncheta revistei

CONCEPTUL DE CULTURÃ
TRADIÞIONALÃ

În mai multe numere ale revistei „Nedeia”, am publicat
rãspunsuri la ancheta noastrã privind conceptul de culturã
tradiþionalã. Întrebarea: Ce înþelegeþi prin conceptul de
culturã tradiþionalã? am adresat-o tuturor celor care, într-un
fel sau altul, am considerat cã îºi leagã preocupãrile de acest
„termen-umbrelã” ce s-a dovedit greu de definit. Astfel prof.
univ. dr. Alin Gavreliuc, de la Facultatea de Sociologie ºi
Psihologie, Universitatea de Vest din Timiºoara, ne-a declarat:
„Despre conceptul de culturã tradiþionalã e greu sã vorbeºti
în câteva cuvinte. Sã încerc: cultura tradiþionalã e acel set
de valori ºi atitudini care coboarã în practici sociale specifice
asociate unor comunitãþi care, istoric vorbind, preced
modernitatea. Asta nu înseamnã cã istoric sunt «datate»,
cãci astãzi avem insule de postmodernitate socialã în România.“

Un prim set din rãspunsurile primite le-am publicat
deja în numãrul 1 din 2014. Acum tipãrim noi intervenþii
care se opresc asupra definirii tradiþiei ºi urmãririi diverselor
faþete prin care cultura tradiþionalã se prezintã ori se analizeazã
în contemporaneitate. Nutrim speranþa cã toate aceste opinii,
ca ºi altele pe care le aºteptãm în continuare se vor aduna
cândva într-un volum, care sã dea greutate demersurilor din
paginile publicaþiei, dar ºi colocviilor revistei „Nedeia“, unde
s-au exprimat interesante puncte de vedere.

ADELA LUNGU-SCHINDLER
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PROF. DR. DUMITRU JOMPAN:
Când mã gândesc la cultura tradiþionalã

mã încearcã adeseori nostalgia…

Mã încearcã adeseori, în ultima vreme, nostalgia satului
românesc de altãdatã. Sã fie, oare, acesta un sentiment care îl
stãpâneºte pe intelectualul nãscut ºi crescut la sat, ajuns la
vârsta senectuþii? Sau poate mutaþiile mult prea rapide petrecute
în acest spaþiu al „veºniciei noastre”? Vorba poetului: „de-o fi
una, de-o fi alta”, conºtient fiind de faptul cã timpul este
ireversibil, tânjesc dupã mãlaiul copt sub þestul din vatra focului,
dupã troiþele impozante implantate la încruciºãrile uliþelor, dupã
costumul popular care aducea atâta nobleþe trupului curat al
Anei ºi a lui Ion, dupã casa cu pridvor, dupã atâtea ºi atâtea
elemente care dãdeau o anumitã personalitate satului meu ºi de
aiurea.

S-a dus ºi Baba Mare a lu’ „Nanu” ºi Moº Vidu lu’
„Buzãntoane”, bãsmuitori de clasã, care mi-au populat copilãria
cu o puzderie de fiinþe imateriale. S-au stins ca stelele cãzãtoare
din seninul nopþilor de altãdatã.

Inimaginabil de rapid, poarta þãrãneascã, cu traforaje, a
înlocuit-o pe cea „în parchetaje”, succedându-i poarta „cu porumbar”,
cu aplicaþii de simboluri astrale, fito ºi zoomorfe, precum ºi cu
figuri geometrice ca, în fine, sã fie înlocuite de poarta confecþionatã
din fier forjat.

ªi toate acestea s-au petrecut în doar câþiva ani, sub ochii
miraþi de spiritul novator al unei singure generaþii.

Au mai rãmas pe ici, pe acolo câteva mãrturii ale satului
arhaic: un jug de boi mâncat de cari, o sucalã visând palmele
roºii ale unei tinere þesãtoare, un pârleaz în amintirea cãruia se
þes ºi acum vechi idile.

Odatã cu trecerea la casa „cu ocol întãrit” în care pãsãrile
cerului cu greu mai pot sã intre, ºi sufletul þãranului român a
devenit mai intrinsec, mai egoist, necomunicativ. Zidurile groase,
puternice strãjuiesc acum, ca într-o cetate, ºi „vatra focului” ºi
„stratul mumelor” ºi tot ceea ce înainte conducea spre buna
înþelegere, comuniune, confrerie.

Nu se poate spune însã cã unitatea de vederi, o anumitã
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unitate de vederi, nu ar exista în satul românesc contemporan.
Existã, sigur existã, dar nu una de tip „constructiv”, ci de
dezbinare, de fãrâmiþare a obºtilor sãteºti solid consolidate în
timp. Nu se mai înþeleg pãrinþii cu copiii, fraþii, cumnaþii, o
familie cu alta din imediata sa vecinãtate, generaþiile între ele,
elevii cu foºtii învãþãtori ºi profesori.

Respectul specific omului de la þarã manifestat prin: salut,
scoaterea cãciulii ºi sculatul în picioare în faþa intelectualilor
satului ºi trecãtorilor strãini, se mai pãstreazã doar în parte de
cãtre cei bãtrâni.

În concepþia noastrã, douã sunt forþele care au acþionat în
sensul alterãrii bunului simþ al omului de la þarã: îndepãrtarea
de biserica ortodoxã, moºtenire a epocii prerevoluþionare ºi
„emanciparea” (în sens negativ) a tineretului prin abordarea
unei þinute vestimentare ºi a unei muzici cosmopolite, a unui
mod de exprimare pe cât de vulgar, pe atât de neadecvat ideii
româneºti, albã ca neaua, curatã ca ºi sufletul acestui popor
greu încercat în vreme.

S-au încãlcat în acest fel cel puþin douã legi: una elaboratã
de Marele Anonim (aºadar o cutumã):

„Poartã-te cum þi-e portul
ªi vorbeºte cum þi-e vorba”,

iar a doua „dictatã” de Anton Pann:
„Cântã mãi frate române
Pe graiul ºi limba ta
ªi lasã cele strãine
Ei de a ºi le cânta!”

În satul românesc postrevoluþionar mult-sperata „ierarhizare
a valorilor”, mai ales în ceea ce priveºte intelectualitatea, nu a
fost pusã în aplicaþie. Non-valoarea, parvenitismul biciuiesc ºi
scuipã în obraz tot ceea ce vine în sprijinul activitãþii de
„culturalizare a maselor”. Mai sunt încã destui cei care cautã
originea acestei sintagme haretiene în ideologia comunistã.
Intelectualii „de rasã” care se încãpãþâneazã sã ducã mai departe
cu mare greutate ºi cu sprijinul unor împãtimiþi, carul alegoric
al culturii, instruind coruri, echipe de dansuri, de teatru etc.,
sunt loviþi de te miri cine, un incult, insensibil la tot ce este
cultura tradiþionalã.

Nu demult, cu ocazia Festivalului de Muzicã Coralã „Pe
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tine, Doamne, Te lãudãm” organizat la Lugoj (07.07. 2014),
primarul municipiului, ing. Francisc Boldea, a rostit o sentinþã
drasticã la adresa tuturor acelora care nu respectã cultura
tradiþionalã, spunând cã nu sunt altceva decât niºte „umbre pe
asfalt”.

Cunoscutul muzician D.G. Kiriac a atras atenþia contem-
poranilor sãi asupra importanþei dascãlilor în perpetuarea tradiþiei
artei sonorului susþinând sus ºi tare cã: „Soarta muzicii în
ºcoalã se hotãrãºte”. Ideea aceasta îmi aduce aminte de primii
ani de ºcoalã când, ca o rugãciune, ca un jurãmânt, noi, copiii
din Marga rosteam împreunã:

„Datina satului,
Vorbele sfatului,
Lege-mpãratului
Nu le-am uitat!”

Dacã majoritatea locuitorilor acestui pãmânt românesc ar
realiza faptul cã un individ, o obºte sãteascã sau urbanã, o
naþiune „vieþuieºte” printr-o economie propsperã ºi prin creaþia
materialã ºi spiritualã, „supravieþuieºte”, altfel ar fi înþeles
conceptul de culturã tradiþionalã.

Între nenumãratele idei de importanþã deosebitã ale
filosofului Constantin Noica este ºi aceea prin care în culturã ºi
artã semnificativ este nu ce a fost ieri, astãzi, mâine ci,
poimâine. Oare aceastã traiectorie în timp poate fi asiguratã
prin pãstrarea, continuarea unei tradiþii culturale viguroase,
susþinute de fiecare individ, de întreaga societate.

Cine ºi când va gãsi forþa ºi mijloacele necesare pentru a
readuce tradiþiile culturale în satul românesc vãduvit ºi vlãguit
de forþa cheltuitã în tentativa de a-ºi recãpãta acea personalitate
caracteristicã, inconfundabilã?

Marga, 20.10.2014
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MARIUS  DOBRE IANA:
Despre tradiþie ºi despre muzica

tradiþionalã

Despre tradiþie în sine putem spune foarte succint faptul
cã este un element indispensabil existenþei unei culturi, indiferent
de arealul geografic de care aparþine.

ªi dacã folclorul – folk-popor, lore-înþelepciune, termen
introdus de W.Thoms la 1846 – este o formã a conºtiinþei
sociale, tradiþia este conºtiinþa colectivã, este bogãþia noastrã ca
ºi naþiune spiritualã. Tradiþia popularã la români ca ºi dealtfel
la alte popoare balcanice are ºi influxiuni precreºtine.

Iatã dar ce putere de transmitere dintr-un trecut imemorabil!
Când scriu asta fac referire la … dinainte de Hristos.

Desigur Hristos ne-a lãsat cele mai mari sãrbãtori creºtine:
Naºterea, Moartea ºi Învierea.

Tradiþiile noastre româneºti sunt cele mai puternice ºi
totodatã sugestive vizavi de sãrbãtorile menþionate (prin comparaþie,
evident, cu alte culturi balcanice).

În mod clar tradiþiile sunt un simbol, ba chiar o certitudine
a existenþei noastre.

Când spunem folclor, facem referire la muzica popularã,
literatura popularã ºi dansul popular.

Voi reaminti niºte discipline mai „noi” care sunt înglobate
folclorului.

Etnologia – studiazã începuturile culturii din comuna
primitivã, cu prospeþimea formelor de culturã în viitor.

Etnografia – analizeazã modul de viaþã al unei comunitãþi.
(în mod evident aparþine etnologiei)

Etnocoregrafia – se ocupã cu activitatea dansurilor
comunitãþii etnice.

Etnocoreologia – descrie funcþionalitatea dansului popu-
lar.

Etnomuzicologia – fiind o ramurã a muzicologiei, studiazã
culturile muzicale de tip arhaic.
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Olandezul Yaap Kunst a adoptat termenul în 1950 ºi a fost
adoptat de ºcoala româneascã prin marele savant Constantin
Brãiloiu care creeazã ºtiinþa ce se va numi folcloristicã.

Aºadar, etnomuzicologia se ocupã cu activitatea muzicalã
a unei comunitãþi etnice.

Trebuie sã se ºtie cã în cadrul etnomuzicologiei se apeleazã
la elemente de culturã tradiþionalã.

Iatã însã cã astãzi se studiazã ºi elemente de folclor
urban. Existã tendinþa manifestatã de cei necunoscãtori de a
confunda termenul de muzicã popularã cu cel de muzicã tradiþionalã.

Diferenþele, conform prof. univ. dr. Otilia Pop-Miculi sunt
urmãtoarele: „primul termen (muzicã popularã) desemneazã acele
producþii muzicale ce mai pãstreazã încã elemente specifice
folclorului care intrã în circuitul cotidian al manifestãrilor spirituale
ale unui popor, pe când cel de-al doilea se referã strict la muzica
proliferatã în mediul tradiþional, adicã de muzica þãrãneascã.”

Desigur, aparenþele înºalã.
Diferenþele despre care Domnia sa amintea sunt esenþiale

ºi nu graduale. Dealtfel, consider inoportunã o abordare exhaustivã
a subiectului.

Mã consider unul dintre susþinãtorii conservãrii tradiþiei
populare, trebuie sã recunoaºtem însã faptul cã muzica a fost
influenþatã puternic de cãtre ºtiinþã, aceastã simbiozã generând
o adevãratã revoluþie artisticã, iar produsul acestei conexiuni nu
poate fi decât benefic artiºtilor. (am resentimente totuºi ºi când
fac o asemenea afirmaþie întrucât tendinþele expansioniste ale
acestui fenomen au ºi unele aspecte negative)

Apariþia instrumentelor electronice, perfecþionarea lor
continuã fac ca viitorul þãrii – copiii – sã se apropie tot mai
mult de ele în detrimentul organologiei populare.

Dar, iatã, cum se cânta în Banat pânã la apariþia orgii
electronice (mã refer la structura ansamblului executant ºi
nicidecum din punct de vedere morfologic sau sintactic al
cântecelor respective): formaþie aproximativã – vioarã I, vioarã
II, taragot (dupã ce Luþã Ioviþã l-a introdus), saxofon, clarinet,
eventual, broancã (bas), acordeon. Odatã cu apariþia orgii
electronice în zona Banatului, undeva dupã mijlocul secolului
XX, asistãm în mod progresiv la restructurarea formaþiei
instrumentale, orga substituind cu succes instrumentele
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aparþinãtoare compartimentului ritmico-armonic ºi anume viori,
contrabas, acordeon!

Vioara totuºi avea ºi are rol solistic, nu numai de
acompaniament (braci).

La fel ºi acordeonul. Trebuie sã menþionez ºi faptul cã
orga – ca ºi instrument solistic – a luat o amploare deosebitã în
primul rând datoritã „fraþilor” noºtri sârbi. Mai are rost sã
subliniez importanþa introducerii acestui instrument în muzica
popularã? Mai are sens sã spun: „Nu este instrument tradiþional
ºi niciodatã nu va fi dupã cum nici taragotul ºi saxofonul nu
sunt?”

Graniþa ce desparte cele douã muzici, tradiþionalã ºi popularã
nu va dispãrea niciodatã.

Sigur condiþia este urmãtoarea: factorii decizionali sã facã
ceea ce trebuie sã facã. A perpetua tradiþia nu este doar un
concept, ci o obligaþie, o datorie fãrã de care s-ar putea diminua
o parte a culturii româneºti. Iar un popor fãrã culturã, nu
existã!

Nicolae Iorga ne reaminteºte acest lucru!
Din fericire, factorii decizionali, întregul colectiv aparþinând

judeþului Caraº-Severin, sunt pe deplin dedicaþi acestui deziderat..
Dupã cum bine ºtim, valorile sunt de douã feluri: materiale ºi
spirituale. Valorile estetice sunt parte integrantã celei de-a doua
categorii. Ce poate fi valoarea esteticã altceva decât un produs
finit al unui spirit creator?

Eu cred cã folclorul face ºi el parte din aceastã a doua
categorie determinând ºtiinþa care se ocupã cu studiul valorilor
– axiologia – sã-l considere un produs elevat, un exponent al
întregii noastre culturi.

Pentru cã dacã am reveni la filonul naºterii folclorului
nostru ºi am parcurge drumul sãu – sinuos dealtfel – putem
face afirmaþia nexenofobã (noi nu am fost refractari la culturi
strãine) cã este net superior folclorului celorlalte popoare balcanice.

Pare a fi o afirmaþie naþionalistã, însã nu este aºa.
Românii cântã ºi americãneºte, ºi nemþeºte ºi sârbeºte, º.a.m.d.

Întrebare: cei menþionaþi cântã româneºte?
Rãspuns: Nu prea cred! Exceptând poate sârbii! În condiþiile

în care maestrul Gh. Ciobanu – figurã proeminentã a muzicologiei
româneºti – face o afirmaþie aparent halucinantã, citez: „la baza
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folclorului muzical balcanic stã un puternic fond muzical comun.”
Iar acum, fãcând abstracþie de tematica pe care ne-am

propus sã o dezvoltãm, afirm cu tãrie faptul cã acest popor a
fost binecuvântat de Dumnezeu cu har. Pãi ei – cei menþionaþi
mai sus – de ce nu cântã – ca ºi noi?

Credeþi-mã, ceea ce spunea Gh. Ciobanu este cât se poate
de real!

Melodiile bazate pe un numãr redus de sunete – oligocordiile
– constituie baza sistemelor româneºti iar ele se întâlnesc în
cele mai îndepãrtate locuri de pe Terra. Ce semnificã asta?

E o logicã dezarmantã: dupã cum noi cântãm ceea ce
cântã „ei”, ar trebui ºi „ei” sã cânte ceea ce noi cântãm!

Dumnezeu – binecuvântat fie numele Lui – a turnat în
„noi” fãrã zgârcenie iar aici nu mã refer neapãrat la artã!

Nu trebuie decât sã valorificãm binecuvântãrile Lui! ªi
totodatã sã-i mulþumim pentru faptul cã ne-am nãscut aici, în
colþul acesta de rai unde avem ceea ce puþini au.

Într-o þarã bulversatã din punct de vedere socio-politico-
economic, haideþi sã ne strãduim sã pãstrãm ºi sã transmitem
folclorul, aºa cum l-am primit moºtenire, sã-l protejãm împotriva
oricãror forme de agresiune.

Sã nu ne simþim exoneraþi în faþa tentativelor de asasinat
asupra culturii noastre sã încercãm sã contracarãm acest fenomen
în plinã desfãºurare. De asemenea – intuiþi oricum – trebuie sã
ne obiºnuim cu ideea urmãtoare: tradiþia popularã ºi muzica
popularã vor merge în continuare mânã în mânã, în condiþiile
în care instrumentele electronice, de mult sunt parte integrantã
din peisajul sincretic al acestor plaiuri.
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Nedeia

 Mit ºi mitologie Mit ºi mitologie Mit ºi mitologie Mit ºi mitologie Mit ºi mitologie

SIMBOLISM ASCENSIONAL –
ARBORELE COSMIC

Tema enunþatã în titlul de mai sus reprezintã o
digresiune de la ceea ce s-a prezentat în numerele
anterioare ale revistei, dar este una necesarã deoarece
este legatã de mitologia cerului, cãreia i se subsumeazã
simbolismul ascensional, reprezentat de simbologia
ascensiunii montane ºi, în acest caz, de cel al arborelui
cosmic, care însã face parte dintr-un alt capitol al
mitologiei în genere, nu numai a celei româneºti, respectiv
cel al fitomitologiei.

Dicþionarul de simboluri citat în materialele
anterioare aratã rãspândirea aproape universalã a acestei
imagini mitologice, pe care o defineºte ca fiind un
simbol al vieþii în continuã evoluþie, în ascensiunea sa
spre cer, ºi în egalã mãsurã un simbol al devenirii
ciclice, ce penduleazã între moarte ºi regenerare, fapt
sugerat de creºterea ºi cãderea anualã a frunzelor. El
înlesneºte comunicarea între cele trei niveluri ale
cosmosului: cel subpãmântean, prin rãdãcinile sale adânci,
cu cel mundan al oamenilor, prin trunchi ºi cu înaltul
cerului prin crengile sale. Deci arborele mitic leagã
lumea chtonianã cu cea uranianã. Este legat de
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simbolismul centrului, pentru cã arborele cosmic nu se
regãseºte oriunde ci doar în centrul lumii, fiind în
egalã mãsurã ºi axa lumii ºi este prezent, prin urmare
în aproape toate sistemele mitologice ale lumii: stejarul
celtic, teiul germanic, frasinul scandinav, mãslinul
Orientului Apropiat, zada ºi mesteacãnul siberieni. Astfel,
el este calea pe care urcã (sau coboarã, dupã caz) zeii,
spiritele ºi sufletele oamenilor sau ale ºamanilor în
cãlãtoria lor extaticã, suveranii mijlocitori între cer ºi
pãmânt, precum ºi substituþii soarelui. Este frasinul
Yggdrasil din mitologia scandinavã sau arborele Quianmou
din cea chinezã, pentru a nu aminti decât aceste douã
exemple situate în arii geo-culturale din extremul occident
ºi extremul orient, ambele asociate reprezentãrilor solare,
lunare ºi cereºti (de regulã, între crengile lor se sãlãºuiesc
aceste entitãþi cereºti, ele însele importante mitologeme,
dupã cum se va vedea în alte capitole ale prezentului
ciclu).

De altfel, Mircea Eliade vorbeºte de cultele
vegetaþiei, pluralul utilizat aici sugerând o problematicã
complexã generatã de imaginea mitologicã analizatã aici,
autorul menþionat operând o clasificare, mãrturisit
provizorie, a imensului material etno-mitologic cunoscut
pânã acum în varii culturi ºi civilizaþii. Astfel, marele
istoric al religiilor distinge urmãtoarele situaþii: 1.
ansamblul piatrã – arbore – altar, ca microcosm efectiv
(sublinierea autorului); 2. arborele – imagine a cosmosului;
3. arborele  - teofanie  cosmicã; 4.. arborele – simbol al
vieþii; 5. arborele – centru al lumii ºi suport al universului;
6. legãturi mistice dintre arbori ºi oameni; 7. arborele –
simbol al reînvierii vegetaþiei, al primãverii ºi al
regenerãrii anului (ritualul Arborelui de mai – Maiul).

Pe teren românesc, mitologia arborilor sacri este
indisolubil legatã de aceea a codrilor sacri ºi a pãdurilor
sacre. În sistemul mitologic românesc aceastã chestiune
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este legatã de aceea a
mitologiei spaþiului , ca
opoziþie între spaþiul cosmi-
zat, luminos, protector ºi
familiar omului (satul ºi casa)
ºi cel informal, întunecat,
sãlbatic, necunoscut, plin de
pericole, locuit în genere de
fiinþe mitologice ambivalente
ca manifestare, bune sau rele
dupã caz (ex. Muma Pãdurii)
în care se înscrie ºi codrul
des , loc negat iv pr in
valenþele menþionate dar, în
aceeaºi logicã a ambivalenþei
imaginii simbolice/mitologice,
ºi loc protector în cazul unor
urgii, precum atacurile unor
seminþii prãdãtoare.

De altfel, în mito-
cosmogonia româneascã,
creaþia cosmosului este
concomitentã cu aceea a
arborelui cosmic, întruchi-
pat în mod primordial la
români prin brad. Dupã cum
se ºtie, eroii zãmislirii lumii
sunt cei doi fratocraþi, Fâr-
tatul ºi Nefârtatul, entitãþi
antagonice, dar ºi indisolubil
complementare. Primul,
înciudat de neputinþa sa
creatoare, a izbit cu toiagul
Apele Primordiale ºi în acel
loc a crescut , pr in

Arborele vieþii

Arborele cosmic

Coloana cerului
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deschiderea acestora, un falnic brad luminos, ce þinea
între rãdãcinile sale atât pãmânt cât sã poatã sta cei
doi eroi cosmocratori. În coroana, trunchiul ºi rãdãcinile
sale el a cuprins întreaga fire, ºi este reprezentat
întotdeauna cu rãdãcinile în pãmânt ºi cu coroana în
înaltul cerului. Varianta opusã, aceea a arborelui cu
rãdãcinile la cer ºi coroana în pãmânt nu este, dupã
opinia lui Romulus Vulcãnescu, arhetipicã pentru români.

În acelaºi context, el se prezintã sub trei ipostaze:
1. arbore cosmic propriu zis; 2. arbore ceresc; 3. arbore
al vieþii. Sursele folclorice de care dispunem ne oferã o
descriere exactã ºi impresionantã a ceea ce este arborele
ceresc pentru români: Sus în vârful muntelui/Creºte bradu’
brazilor/De mare ºi înfoiat/Tot ceru’ l-a îmbrãdat/Soarele
în cetini/ Luna între ramuri/Mii ºi mii de stele/Între
rãmurele. (Colind din vestul Carpaþilor Meridionali,
informaþie de teren -  R. Vulcãnescu). Asocierea bradului
cu elementele astrale invocate nu este aici întâmplãtoare,
fiind vorba de lumea supramundanã, ca þintã spiritualã
a locuitorilor spaþiului mundan, ascensiune posibilã doar
prin intermediul arborelui cosmic. La fel de plasticã
este ºi descrierea arborelui ceresc: Sus la munte ce-mi
vedere?Leru-i Doamne,/Îmi vedere-ncetinat/Brad cu stele
încãrcat/Brad cu neguri îmbrãcat/ªi în vârfu-i ce-mi
vedere?Cerul leagãn de mãtase/Dar în leagãn cine-mi
ºade?/ªade Luna Sfântã/ªi cu bradul precuvântã. (Colind
Poiana Ruscãi). Aici imaginea bradului este asociatã
muntelui cosmic ºi, implicit legat de simbolismul centrului.
În sfârºit, autorul menþionat vorbeºte de un substitut
biblic al bradului, ca pom al vieþii, respectiv mãrul, deºi
este de pãrere cã bradul ar fi mult mai justificat din
punct de vedere imagologic, deoarece acesta este veºnic
verde.

În credinþele ºi datinile poporului român, arborele
cosmic dispune de substitute ºi derivate mitice, aferente
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ciclului vieþii, al activitãþilor calendaristice sau al
sãrbãtorilor, fie ele fixe sau mobile. Astfel, el este
prezent în ritualuri de viaþã, ºi atunci vorbim de arborele
de naºtere, de înfrãþirea simbolicã între noul nãscut
ºi un brãduþ, de arborele de nuntã (care þine loc de
mire în prenuntã sau la nunta mortului). Simulacrul
bradului, sau stâlpul de nuntã, este prezent în ritualul
în care mirele urcã pe acesta pentru a lua însemnele
nunþii, respectiv o nãframã, sau un smoc de busuioc, sau
o ploscã cu vin, care sunt înmânate miresei. Ca arbore
funerar, þine de mitologia morþii, cãci implantat la
capãtul mormântului este un adjuvant pentru ,,dalbul
de pribeag” în trecerea sa peste Apa Sâmbetei sau
Marea cea Neagrã în drumul sãu spre limanul ceresc,
deci asociat Apelor Primordiale. Expresia sa stilizatã –
coloana cerului – este prezentã în toate miturile ºi
mitemele legate de daimonologia miticã, de isprãvile
eroilor civilizatori ºi îºi gãseºte locul în mai toate
speciile folclorice vii din spiritualitatea poporului român.

Sacralitatea bradului cosmic este cel mai sugestiv
reprezentatã de biserica de brazi, adicã de un numãr de
brazi plantaþi în cerc, sau izolaþi ca atare într-o pãdure,
unde pânã nu demult avea loc cãsãtoria pãstorilor cu
fetele din sat, atunci când se sustrãgeau voinþei pãrin-
teºti, caz în care cununia era oficiatã de un pãstor
bãtrân, sau chiar de un preot.

Arbore peren, bradul cosmic/ceresc dispune de o
bogatã ºi semnificativã reprezentare mitologicã. El este
asociat unor fiinþe mitologice, precum Sânzienele ºi
Drãgaicele sau, conform cu dualitatea oricãrui mito-
simbol, unor fiinþe daimonice precum Muma Pãdurii,
Pãduroiul, fetele Pãdurii.

Aceste elemente ale mitologiei româneºti vor face
obiectul unor viitoare prezentãri. Ceea ce trebuie reþinut,
din cele de mai sus, este extrem de bogata imagologie
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mito-simbolicã a arborelui cosmic, fãrã nici o îndoialã,
una dintre imaginile fundamentale ale mitologiei
româneºti.

MIRCEA TABAN
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 Obiceiurile tradiþionale în Valea
Almãjului

Dinamica obiceiurilor din Valea Almãjului este produsul
repetatelor transformãri datorate în bunã mãsurã aculturaþiei,
reflectând totodatã raporturile dintre comunitatea umanã ºi
naturã ºi relaþiile interumane; atât obiceiurile calendaristice cât
ºi cele din ciclul vieþii au pãstrat multe din semnificaþiile
ancestrale pânã în prezent.

Obiceiurile calendaristice

Obiceiurile de iarnã, se desfãºurau pe parcursul a
douãsprezece zile, pe perioada solstiþiului de iarnã ºi reflectau
concepþia strãveche conform cãreia în perioada pragului dintre
ani, omul ar putea influenþa prin desfãºurarea anumitor procedee
mersul naturii pentru a ºi-l face favorabil, acum era momentul
deciderii dorinþelor râvnite, acum omul devenea stãpânul
cosmosului (Lidia Gaga, 1984, p.136).

Durata sãrbãtorilor de iarnã (cele 12 zile) poate fi ºi o
posibilã reprezentare a reducerii simbolice a anului solar la 12
luni, o zi echivaleazã cu o lunã; ele încep la Crãciun (25
decembrie) ºi se sfârºesc la Boboteazã (6 ianuarie), aceastã
perioadã a sãrbãtorilor de iarnã are de fapt douã subperioade:
una între Crãciun ºi Anul Nou, când se spune cã printre cei vii
apar spiritele morþilor, acum având loc ºi „îngroparea” anului
vechi (beþia simbolizeazã acest fapt); cea de-a doua subperioadã
începe la miezul nopþii de Anul Nou ºi þine pânã la Boboteazã,

Tradiþii, obiceiuriTradiþii, obiceiuriTradiþii, obiceiuriTradiþii, obiceiuriTradiþii, obiceiuri
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aceastã este dedicatã curãþirii spaþiului de forþele malefice ºi
alungãrii morþilor (I. Prahoveanu, 2001, p.256).

În aceastã perioadã de tranziþie a Sãrbãtorilor de iarnã
singura grijã a comunitãþii a fost ºi este de a-ºi desfãºura traiul
în veselie ºi belºug.

Pentru Valea Almãjului este caracteristicã lipsa cetelor de
colindãtori maturi, la fel aici lipseºte ºi mersul cu Sorcova; doar
bãieþii pânã la 14 ani, colindau prin sat în dupa-amiaza zilei de
31 decembrie, urând în câteva versuri fiecãrei familii belºug ºi
sãnãtate, iar neaccepatarea acestor colindãtori de cãtre vreo
casã atrãgea asupra acesteia oprobiul întregii comunitãþi. Colinda
era simplã: „Colindã, colindã/ Dã-mi ficatul/ Cu cârnatul/ Sã mã
duc la altul/” ori „Colindiþã colindiþã/ Dã-mi ºi mie lopatiþã/ Sã
mã duc lã dãscãliþã/” (Lidia Gaga, 1984, p.137). Copiii primeau
în schimbul acestor urãri, nuci, colaci ºi cârnaþi, acestea
reprezentând simbolul abundenþei noului an.

Vârstnicii petreceau Ajunul Anului Nou la casa lor,
ospãtându-se ºi veselindu-se, iar tinerii se adunau la o casã,
unde jucau ºi se veseleau; tot acum, cu ajutorul calendarului de
ceapã, bãtrânii încercau vremea din noul an, iar în noaptea de
Sân Vãsâi, tinerii sã-ºi ghiceascã viitorul, ascuzând sub farfuriile
de pe masã diferite obiecte.

Obiceiurile de primãvarã au const i tui t pentru
comunitãþile rurale un prilej de manifestare a bucuriei, de
cinstire a anotimpului ce aduce renaºterea naturii, de intrare în
timpul muncilor pãmântului, aducãtoare de belºug.

În calendarul popular, timpul ritual al înnoirii anului
agrar cuprindea douã etape: zilele Babei, între Mãrþiºor ºi
Mucenici (1-9 martie), acum sunt redate simbolic prin acte
rituale ºi magice, degradarea ºi îmbãtrânirea, chiar moartea
timpului vechi; zilele Moºilor, între Mucenici ºi Alexi (9-17
martie), acum practicile sunt de purificare a timpului ºi spaþiului.

La Marþea Încuiatã, se curãþa întregul inventar gospodãresc
printr-o spãlare, mai mult simbolicã.

Sãrbãtoarea Cornilor, era un alt eveniment major ce se
desfãºura în trecut, în unele sate încã se mai desfãºoarã
(Rudãria), acest eveniment avea mai mult o funcþie socialã, ºi
anume satirizarea celor care s-au abãtut de-a lungul anului
anterior, de la normele de convieþuire ale comunitãþii.

Mãsuratul oilor, este desfãºurat de obicei la 23 aprilie,
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reprezintã cea mai importantã sãrbãtoare a primãverii în
Depresiunea Almãjului, fiind prilejuitã de plecarea oilor la
pãºunea montanã; la acest eveniment participa în trecut întreaga
comunitate, fapt explicat prin ponderea ºi importanþa pe care a
avut-o în zonã creºterea animalelor, a a oilor; acum stâna era
împodobitã cu ramuri, iar celui mai tânãr miel i se punea o
cununã de crengi înverzite; femeile curãþau simbolic stâna ºi
întregul inventar pastoral, iar pãcurarii, dupã mulsul oilor
stabileau cota de lapte cuvenitã fiecãruia ºi ordinea sau rândul
la paza oilor; dupã stabilirea tuturor celor necesare, avea loc un
prânz copios, fiind sacrificaþi pentru acesta ºi câþiva miei; ºi în
prezent se mai desfãºoarã acest eveniment, dar s-a redus din
caracterul sãu folcloric.

Ca o trãsãturã generalã a tuturor obiceiurilor de primãvarã
este prezenþa ºi utilizarea crengilor ºi frunzelor verzi.

Obiceiurile de varã, aveau o duratã mai scurtã, marcând
de cele mai multe ori încheierea ciclului biologic al coacerii
grâului, secarei, orzului; au fost de douã tipuri aceste obiceiuri,
unele cu datã fixã (Sânzienele ºi SâmPetru) ºi cu datã mobilã
(Rusaliile).

Cea mai importantã era Sânzienele (24 iunie), când se
celebra solstiþiul de varã, acum fetele se purificau mergând prin
rouã dimineþii, îºi împleteau cununi din flori de Sânziene,
pentru a fi frumoase ºi iubite.

Când vara era secetoasã, o þigancã tânãrã, se îmbrãca în
frunze de boz ºi strãbãtea satul, urmatã de un alai de copii;
sãtenii o stropeau cu apã, iar ea „paparuda” cânta ºi juca:
„Paparudã, rudã/ Vino de mã udã/ C-un pahar de apã/ Prãstã
lumea toatã” (Lidia Gaga, 1984, p.138); tot la Sânziene se
culegeau plantele de leac (spânzul, sulfina, sânziana), acum
„amuþea” cucul; floarea de sânziene era pusã sub cãpãtâi de
fete, pentru a-ºi visa „ursitul”.

La SâmPetru ºi Rusalii se þineau ºi se mai þin încã „nigei”
(nedei, rugi), în satele care au aceste sãrbãtori drept hram al
Bisericii.

Pe parcursul întregului an mai existau ºi anumite zile,
când conform tradiþiei populare se interziceau anumite munci
(þesut, cusut, mãturat), deoarece se considera cã aduceau pagube
în gospodãrie; iar în concordanþã cu calendarul creºtin se prãznuiau
Sãrbãtori (Schimbarea la Faþã, Adormirea Maicii Domnului,
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Vovidenia, Sf. Gheorghe, Sf. Ilie, Arhanghelii, Sf. Andrei), se
practicau anumite obiceiuri ce aveau menirea de a apãra oamenii
ºi avutul lor de forþele malefice; aceste obiceiuri se derulau în
fiecare an, fiind momente de referinþã în viaþa spiritualã ºi
culturalã a poporului român (I. Prahoveanu, 2001, p.263).

Obiceiurile din ciclul vieþii

Obiceiurile de naºtere, naºterea reprezintã un eveniment
de mare importanþã pentru comunitatea ruralã fiind precedatã
de o mulþime de practici ºi interdicþii generate din dorinþa
pãrinþilor pentru ca noul nãscut sã fie sãnãtos; multe din aceste
practici sunt adevãrate legi pentru femeia însãrcinatã: nu are
voie sã meargã la înmormântare, sã loveascã pisica cu piciorul,
sã se uite la oameni cu handicapuri fizice sau sã fure, toate
aceste interdicþii din timpul sarcinii aveau ca ºi scop  anularea
forþelor malefice (Lidia Gaga, 1984, p138).

În trecut în timpul naºterii femeia se aºeza în genunchi pe
vatra acoperitã cu o „poneavã” de fuior ºi se prindea cu mâinile
de marginea patului; uneori crezându-se cã se uºureazã naºterea
se trecea peste abdomenul femeii un topor sau o furcã de tors.
Femeia era asistatã ºi ajutatã la naºtere de o femeie mai
priceputã, de obicei mai în vârstã, care era mai apoi socotitã
moaºa copilului; „buricul” era tãiat de cãtre moaºã dupã un ritual
bine stabilit, pe o bucata de lemn de corn scoasã din jugul boilor,
dupã care îl lega cu aþã de fuior; mai întâi noul nãscut era spãlat,
cu apã rece pentru a se cãli ºi mai apoi cu apã caldã.

În apa din prima scaldã erau puse flori culese de mamã
pe durata sarcinii, pentru ca noul nãscut sã fie frumos, se mai
punea ºi lapte dulce pentru ca pruncul sã fie curat, se punea o
monedã pentru ca sã fie bogat, se punea un ou pentru a nu se
prinde relele de el, uneori se mai adãuga ºi pana de gâscã
pentru ca noul nãscut sã fie uºor ºi vrednic la muncã; apa de
la prima baie era aruncatã neapãrat într-un loc ferit ºi curat
(Lidia Gaga, 1984, p.139).

Dupã prima îmbãiere pruncul era înfãºat ºi aºezat în
leagãnul pregãtit întotdeauna de tatã, iar la cãpatâiul sãu se
înfãºurau boabe de grâu, tãmâie, usturoi, o bucatã de fier ºi
monezi, fiecare dintre acestea  având o anumitã semnificaþie.
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Ursitorile erau aºteptate în a treia zi dupã naºterea
copilului, cu trei colaci ºi sare; exista credinþa cã visul mamei
din acea noapte va influenþa soarta copilului. Copilul nu era
lãsat niciodatã singur pânã la botez, lângã el era în permanenþã
aºezat un cuþit; în funcþie de sexul copilului, mama acestuia
mima anumite îndeletniciri, daca era fatã mima mãturatul ca
acesteia sã îi placã curãþenia iar dacã era bãiat mama punea
mâna pe plug dorind prin aceasta, ca noul nãscut sã devinã
harnic; pentru ca noul nãscut sã fie vesel mama acestuia cânta
ºi fluiera. Toate aceste practici ºi acþiuni ale pãrinþilor, din
perioada de dupã naºterea copilului se realizau din dorinþa de a
influenþa benefic viaþa acestuia.

Între pãrinþi, moaºã ºi naºi se stabilea o relaþie de naturã
socialã fiind echivalentã cu relaþia de rudenie, uneori aceasta
tinzând spre tipul unei legãturi spirituale, mai ales între naºi ºi
fini; de cele mai multe ori naºii de la botez sunt pãstraþi ºi la
cununie; naºii se pãstreazã din generaþie în generaþie, pe linia
soþului, numele noului nãscut era impus de cãtre naº; era luat
alt naº doar în cazuri excepþionale (moartea naºilor de drept sau
moartea primilor doi nãscuþi).

Botezul era sãrbãtorit de cele mai multe ori printr-o masã
restrânsã la care participau pãrinþii, bunicii, naºii, moaºa ºi
„moºoniul”; la împlinirea vârstei de un an, copilului i se tãia
„moþul”, eveniment festiv la care participa întreaga familie ºi
naºii (Lidia Gaga, 1984, p.140).

În timpurile mai apropiate de noi aceste concepte s-au
pierdut, chiar nãºirea sau punerea naºului are un caracter
economic fiind pus naº un om cu stare; moaºa de cele mai
multe ori este acum sora mamei sau a tatãlui, iar în cazul
moºoniului, a fratelui acestora; botezul în sine a devenit un act
ce se realizeazã cu cheltuieli mari, botezul primului nãscut
având chiar mãrimea ºi cheltuiala unei nunþi, în cazul în care
proaspeþii pãrinþi nu au avut parte de nuntã.

Obiceiurile de nuntã
Dacã în trecut cãsãtoriile se realizau de obicei în cadrul

aceleaºi comunitãþi, în timpurile mai apropiate de noi, cãsãtoriile
se realizeazã ºi între tineri din sate diferite ºi nu numai.
Existau mai multe momente în derularea unei nunþi: peþitul,
nunta în sine, ºinsta (darurile), dârzãlii (un fel de trusou al
fetei), la o sãptãmânã dupã nuntã erau „ouãli cloºice” (un ospãþ
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simplu), pânã la care fata, proaspãtã mireasã nu putea merge la
proprii pãrinþi (I. M. Almãjan, 2003, p.148).

Maturizarea fetei era anunþatã prin schimbarea pieptãnãturii
ºi a vestimentaþiei, de obicei atunci când fata ieºea la joc cu
opregul în faþã, satul ºtia cã ea se poate cãsãtori de acum.

Peþitul, începe dupã o perioadã scurtã de tatonãri iar dacã
acestea aveau un rezultat pozitiv se ajungea la discuþii în casa
fetei, unde din vorbã în vorbã se stabilea zestrea; în cazul în
care se cãdea la învoialã, la trei sãptãmâni dupã peþit se derula
„plosca” : flãcãul, pãrinþii sãi ºi rudele apropiate pornesc cu
plosca spre casa fetei, o datã ajunºi se desfãºoarã dialogul
metaforic dintre „vânãtorii rãtãciþi ºi gazdã”, acum tinerii sunt
întrebaþi dacã vor sã se cãsãtoreascã iar dacã rãspunsul este
afirmativ se dã startul la pregãtirile de nuntã.

În ajunul nunþii „cumnatul de mânã merge, cu plosca, din
casã în casa invitând consãtenii la nuntã”; în dimineaþa nunþii
nuntaºii se adunau la casa mirelui iar de aici dupã o masã luatã
pe fugã tot alaiul împreunã cu muzicanþii plãtiþi de naºi se
îndreptau spre casa miresei; concomitent în casa socrilor mici
are loc îmbrãcatul miresei, peste pieptul ei trcându-se un cântar
(ca familia soþului sã fie de partea sa), o oglindã (pentru a fi
drãgãstoasã) ºi ouã (pentru a avea copii ºi de a naºte tot aºa de
uºor precum se sparg ouãle); soacra mare aducea apã ne-
nceputã pe care o turna apoi peste mâinile mirelui, cum se
împreuna apele tot aºa sã se împreune ºi el cu mireasa lui
(Lidia Gaga, 1984,  p.140-141). Dupã ce au ajuns la casa miresei
o luau pe aceasta, pe „gove” acum desfãºurându-se un dialog
într-o formulã bine stabilitã prin tradiþie, plecau de aici cu mare
veselie, mirilor fiindu-le interzis a se uita înapoi pentru a nu
avea ghinion în viaþã; dupã cununie întregul alai revenea la
casa miresei unde avea loc masa, aici naºul era aºezat la loc de
cinste în fruntea mesei iar mirilor li se oferea simbolic lapte,
brânzã ºi ouã, abia dupã aceasta fiindu-le permis ospãþul
mâncãrurilor de nuntã.

Mai apoi avea loc strigarea darului sau „ºinsta” (bani sau
obiecte) dupã care începea jocul; dimineaþa tinerii cãsãtoriþi
mergeau la casa mirelui însoþiþi de nuntaºii care au mai rãmas;
în unele sate luni dimineaþa se mai desfãºura „spãlatul la râu”
prin care tânãra soþie îºi arãta supunerea ºi rãbdarea faþã de
soþ. Tot luni erau aduse „dârzele (zestrea fetei, þesãturi ºi
mobilier) de cãtre dârzari”; marþi, tinerii cãsãtoriþi duceau
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naºilor o cotãriþã (un coº) încãrcat cu mâncãruri. Trecerea
tinerei mirese în rândul nevestelor era marcatã ºi de strângerea
pãrului în conci ºi purtarea “cârpei” primite în dar de la soacrã.

La nuntã se ascultau ºi se jucau brâul, ardeleana, sârba
ºi jocul de doi, în trecut erau aduºi muzicanþi din partea
Caransebeºului; caracteristic pentru Almãj era cântecul prin
care nuntaºii cereau „cãprioara”; uneori în familiile mai înstãrite
petrecerea continua ºi a doua zi dupã nuntã la casa unei rude
apropiate  mirelui. Nunþile în Þara Almãjului au în fruntea
alaiului de nuntaºi stegari, adicã cei ce duc steagul – un fecior
însoþit de douã fete frumoase. Obiceiul specific locului a avut de
suferit de-a lungul vremurilor din cauza stãpânirilor.

Dar o datã cu trecerea timpului o mare parte din aceste
obiceiuri ºi ritualuri  caracteristice pentru nuntã, ca eveniment
major în viaþa omului, ºi-au pierdut din semnificaþiile tradiþionale;
cãsãtoria în sine asigurã perpetuarea comunitãþii, constituind
un eveniment major nu doar pentru familiile implicate ci ºi
pentru întregul sat (Lidia Gaga, 1984, p.142-143).

Obiceiuri de înmormântare
În cadrul obiceiului de înmormântare dominante sunt

riturile de trecere mai ales cele menite sã perfecteze despãrþirea
mortului de comunitatea pe care o pãrãseºte, în particular de
familie; aceste rituri sunt respectate cu stricteþe dupã legi
nescrise, transmise din generaþie în generaþie, începând cu
spãlarea mortului, aºezarea în sicriu ºi pregãtirea tuturor celor
necesare trecerii vãmilor, a pragurilor spre lumea de apoi (Lidia
Gaga 1984, p.143).

În Valea Almãjului cel decedat nu era niciodatã lãsat
singur, iar practicile ce se desfãºoarã pe parcursul celor trei zile
succedate de la deces pânã la înmormântare au variate semnificaþii
cum ar fi: apãrarea comunitãþii de „moroni” (strigoi, eventual
revenirea acestuia sub un alt chip); ºi protejarea mortului pe
calea spre tãrâmul de dincolo (în buzunarul decedatului se pun
bãnuþi, în numãr de nouã, pentru plata celor nouã vãmi pe care
urma sã le treacã, iar dacã mortul a fost un om rãu i se aºeza
în sicriu  o ramurã de mãceº pentru a se înþepa în cazul în care
s-ar transforma în moroni ); de obicei la priveghi oamenii îºi
petreceau ºi încã îºi mai petrec timpul organizând diferite jocuri
(Lidia Gaga 1984, p.143).

În cazul în care mortul era un tânar necãsãtorit



26

înmormântarea avea loc cu „suliþã”, un brad mare purtat de
tineri, care reprezenta perechea mortului la „nunta postumã”,
exista un anumit cântec al bradului, cântat atunci când acesta
era aºezat la fereastra mortului ºi în drumul spre cimitir
(Cetinã, Cetinã, adevãrat dialog ce marca despãrþirea mortului
de colectivitate ºi de naturã). Indiferent de vârsta decedatului în
dimineaþa din ziua înmormântarii un numãr de patru sau ºase
femei cântã la fereastra casei acestuia, cântecul ceremonial de
petrecut, existând douã variante: Dia Somodia (zâna cea bunã
care vegheazã drumul decedatului spre lumea albã) ºi Fire
Trandafire; dupã înmormântare are loc masa oferitã  participanþilor
la funeralii (pomana) mai apoi dãruirea hainelor ºi lucrurilor
care au aparþinut mortului ºi timp de ºase sãptãmâni slobozirea
apei; prin toate aceste rituri se urmãreºte de cãtre comunitatea
familialã revenirea la viaþa normalã, întreruptã de pierderea
unuia dintre membrii sãi.
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Obicei de înmormântare la
Rudãria

Moartea este prevestitã fie prin vise (femeile dacã se
viseazã mirese, dacã visezi cã þi-au cãzut dinþii din gurã, apã
mare ºi tulbure ) fie prin semne (când cântã cucuveaua în jurul
casei, sau când pocnesc mobilele în casã).

În cazul când cineva este grav bolnav, rudele ºi prietenii
îl viziteazã cerându-i iertare, dar încurajându-l totodata cã se va
face bine. Cei din casã supravegheazã tot timpul bolnavul  ºi în
momentul când îºi dã sufletul i se pune în mânã o lumânare
aprinsã. Dacã un om a fãcut fapte imorale în viaþã sau a fost
rãu, merg la bisericã la preot pentru a face o rugãciune de
ieºire a sufletului.

Pregãtirea mortului începe cu scalda. Corpul neînsufleþit
se pune într-o procoviþã unde se spalã, iar dacã este bãrbat se
tunde ºi se bãrbiereºte. Aceastã operaþie este fãcutã de membrii
din familie. Dupã scaldã, mortul este îmbrãcat, în mânã i se
pune o batistã ºi o cruce din cearã. În buzunar se pune: oglindã,
piaptãn, 24 de bani necesari pentru plãtirea celor 24 de vãmi pe
care mortul le va întâlni pe lumea cealaltã.

Pentru a-l împiedica sã se facã moroni, toþi membrii
familiei se vor mãsura cu o aþã roºie ºi aceastã aþã se va pune
în hainele mortului. Odatã îmbrãcat, mortul se va pune lângã
fereastrã pe o masã aranjatã cu procoviþi în camera  cea mai
bunã, din care se scot mobilele, iar oglinzile toate din aceastã
camerã se vor acoperi,iar în geam se pun douã sfeºnice cu
becuri pentru a lumina pânã la înmormântare, astfel încât toatã
lumea din sat sã ºtie cã a murit. Pânã la înmormântare
crâsnicii trag clopotele bisericii dimineaþa, la prânz ºi seara.
Mortul se înmormânteazã dupã 3 zile de la moarte, pânã atunci
el este pãzit de membrii familiei, rude ºi de cunoscuþi. Numãrul
persoanelor care participã la priveghi depinde de vârsta mortului.

La priveghi vine multã lume, cu luminã aprinzând-o la
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intrarea în casã, toþi salutându-se cu cuvintele ,, Dumnezeu sã-l
ierte!” într-o camerã alãturatã, tinerii joacã diverse jocuri de
noroc sau „am cãzut în fântânã”, care, pe scurt, se desfãºoarã
astfel: un tânãr stã pe scaun în mijlocul camerei: „am cãzut în
fântânã”, „la câþi metri?” întreabã altul: „la 5”. „Cine sã te
scoatã?”. „Sofia  lui Pãluºcã”. Aceasta trebuie sã-l sãrute de 3
ori ºi îi ia locul pe scaun, acest joc continuând.

De cãtre ziuã se strâng femeile în camera mortului, între
ele aflându-se una cu dar de cuvinte, cântãrile acestea numindu-
se Zorile. Se cântã la fereastrã, afarã ºi dupã aceea în casã,
pânã în zori.

Înmormântarea. – În funcþie de vârsta mortului familia
hotãrãºte câte steaguri sã se scoatã din bisericã, 7  sau 11.
Oamenii numiþi merg la bisericã dupã steaguri, dupã care vin
preoþii cu cantorii sau corul bisericii. Femei apropiate familiei
mortului împart: chese la cei de la steaguri, trãºti la gropari,
lumânãri împodobite ºi feþe de masã la preoþi ºi la restul lumii,
prosoape cu lumânãri. Mortul este luat din casã de cãtre cei 4
sau 6 gropari, în plânsetele ºi strigãtele celor apropiaþi, este
scos afarã ºi dupã ce s-a fãcut slujba,  oamenii se organizeazã
frumos cu steagurile. În faþa convoiului sunt coroanele duse de
copii, naºul rãpãusatului duce crucea, un apropiat al familiei
duce ºtricul ºi lãmpaºul  ºi porneºte cãtre cimitir.  Dacã mortul
a fost un bãiat necãsãtorit, atunci el se înmormânteazã cu
„suliþã”. Se merge în pãdure ºi se taie un brad frumos, acest
brad se împodobeºte cu hârtii multicolore, biscuiþi, napolitane ºi
în vârf o batistã ºi este dus de toþi tinerii ºi tinerele din sat
care nu sunt cãsãtoriþi. Dupã înmormântare, acest brad se pune
în pãmânt pe mormânt, ºi se lasã pânã când se distruge.

La suliþã se cântã de o femeie din sat „Cântecul suliþei”.
Cetinã, cetinã
Tu eºti pui de bradu
Ce-ai cãutat în satu
Cine te-o chematu
Sã mi-l iai din satu
Cã va fi pãcatu
Cã-i jiune de însuratu
Cetinã, cetinã
Cetinã cu flori
Ce-l iai din feciori
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Cetinã cu crenge
Ce mi-l iai din fete 
Cetinã, cetinã
Tu eºti cu cununã
Ce-l desparþi de mumã
De mumã, de tatã
De fraþi, de surori,
De grãdini cu flori,
De sãciuri cu oi
De grajduri cu boi
De lume, de soare
De vânt cu rãcoare
Cã v-o fi pãcatu
C-ajuns la-nsuratu
Gi samã nu ºi-a datu
Ce fatã o luatu
Naltã-i minunatã
Peste deal o cautã
Crãscutã în pãdure
Ea mutã ºî surdã
La nima nu-i plãcutã
Când vântu aburatu
De cetinã s-a scuturatu
ªi urât-o rãmâneatu

Pe drum, rudele apropiate ale mortului  se plâng:
Scoalã Ioane, scoalã
Cã tu nu ne-ai povestit-o
Încotro tu ai pornit-o 
Dar cu ºine ce-ai sfãgit-o
Gi ºe tu ne-ai pãrãsit-o
O nu-þ pare rãu gi noi
Cã ne laºi plini gi nevoi
Tu gi noi n-ai ascultat
Încotro tu ai plecat
ªe frumos tu ce-ai gãcit-o
La drum greu tu ai pornit-o.

Una din bãtrânele satului alãturi de sicriu,  duce în spate
o traºtã în care se aflã un litru de apã, o sticlã de vin ºi 4-6
colãcei. Acestea servesc la: apa – pentru spãlarea mâinilor celor
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care au pregãtit groapa ºi purtat defunctul, nu pentru curãþirea
murdãriei, ci în semn de respect, sau mai bine zis pentru
þinerea cu tãrie la sfinþirea osemintelor asupra cãrora se spalã.
Vinul – pentru pecetluirea defunctului ºi colãceii se împart
groparilor, în funcþie de numãrul groparilor 4 sau 6.

La cimitir are loc pecetluirea defunctului ºi apoi îngroparea.
Sicriul este coborât în groapã de cei ce l-au purtat ºi apoi se
acoperã cu pãmânt. La plecarea de la cimitir, rudele mortului
nu au voie sã priveascã înapoi, ca sã nu mai  moarã cineva din
familie. La uºa cimitirului se dã pomanã la participanþi rãchie
(þuicã) ºi colaci. La casa mortului  are loc pomana, un ospãþ la
care se dã de pomanã mâncare ºi bãuturã la care toþi participanþii
rostesc „Dumnezeu sã primeascã”. Asemenea pomene au loc la
6 sãptãmâni, 6 luni ºi 1 an.

În ziua sâmbetei de la lãsatul secului de carne, se obiºnuieºte
a se da morþilor pomanã piftii. Acest obicei  se numeºte moºii
de piftii. La 9 martie se face turtã pe cuptor, iar cu o suveicã
de soc se fac gropi în ea ºi se împarte ºi se dã de pomanã la
morþi. Obiceiul poartã numele „moºii de primãvarã”. La Joimari
(la noi se merge miercurea), femeile merg la cimitir, cu colaci,
dulciuri ºi lumânãri ºi se dã de pomanã mortului. În ziua de
Paºti se dau de pomanã ouã roºii, prãjituri ºi colaci. Sâmbãtã,
înainte de Sf. Dumitru, se dã de pomanã grâu fiert. Obiceiul se
numeºte „moºii de grâu”. În ziua de Crãciun se dã de pomanã
borândãu ºi cârnaþi.

Prof. Sofia DIDRAGA
Colegiul Economic al Banatului Montan Reºiþa

La
Joimari



31

Rolul zestrei în opþiunile
matrimoniale din Banatul

tradiþional

Explorarea  sferei  istoriei  mentalitãþilor  colective, a
sensibilitãþilor ºi relaþiilor interumane reprezintã aspecte neglijate,
dar deloc neglijabile în ideea ilustrãrii  înþelesului unei epoci.

Codul fundamental de practici tradiþionale ºi de aspecte
atitudinale ale individului vis–a–vis de problematica unui mo-
ment important din ciclul vieþii - cel al constituirii familiei în
Banatul interbelic - sunt provocãri pentru cercetarea semanticii
acestei perioade.

Studiul de faþã urmãreºte o abordare în diacronie, de la
infidelul prezent sub raportul conservãrii semnificaþiilor ºi
manifestãrilor excepþionale ale spiritualitãþii tradiþionale, la
restituirea unui trecut în care zestrea avea o semnificaþie
socialã primordialã în întemeierea unei noi familii, reglând ºi
controlând  viaþa cuplului lumii rurale bãnãþene din urmã cu un
secol.

Am intreprins o anchetã etnograficã oralã, în vara anului
2013, în satul Chizãtãu, comuna Belinþ, din dorinþa unei abordãri
regresive, ce pleacã de la zi, analizând trecutul, într-o încercare
de reconstituire a multitudinii gesturilor atitudinale circumscrise
unei adevãrate politici economice a cãsãtoriei - negocierea
zestrei viitorilor miri. Situat pe ºoseaua europeanã ce leagã
Timiºoara de Lugoj, satul Chizãtãu nu iese cu nimic din tipicul
aºezãrilor rurale din câmpia Timiºului, în alegerea lui primând
motivaþia generatã de apartenenþa personalã la aceastã comunitate
dar ºi de reminescenþele, în amintirile copilãriei mele, ale unei
retorici  tradiþionale vis–a–vis de obiceiurile legate de cãsãtorie.

Eveniment major în viaþa individului, prilej de mare
sãrbãtoare, cãsãtoria reprezintã un rit de trecere spre adevãrata
viaþã, spre viaþa umanã, cu un multiple implicaþii sociale ºi
culturale1. Din perspectiva acestor consideraþii, devine esenþialã
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decriptarea coordonatelor ce defineau odinioarã statutul acestui
prag al devenirii.

Încheierea unei cãsãtorii era transgresatã de câteva momente
cheie, respectate cu stricteþe: peþitul, cererea în cãsãtorie însoþitã
de tocmeala zestrei, logodna(cãpara) ºi cãsãtoria religioasã urmatã
de nuntã(ospãþul).

Constituirea unui cuplu debuta cu alegerea partenerului,
la care o rudã sau o cunoºtinþã comunã mergea în peþit, ºi
continua cu negocierea zestrei – o discuþie purtatã între pãrinþii
celor douã familii. Aºadar, într-o lume în care intimitatea era
practic, inexistentã, viitoarea „viaþã în doi” era negociatã de
pãrinþii celor douã cupluri care stabileau de comun acord consistenþa
zestrei. Una dintre interlocutoarele mele, cãsãtoritã în perioada
interbelicã, mi-a destãinuit: ”Când m-am mãritat iò, or zâs socrii
mei cã mã iau dã norã, cã le place dã mine, da sã-mi dea
pãrinþii mei un lanþ dã pãmânt de la drumuº mare – era prima
dã bun pãmântu ãla, ºi mama me o zâs cã mi-l dã. M-o dat ºî
jumãtace dîn galbenii dã aur, ºî dîn ãi mari, ºî dîn ãi mici,
aialaltã jumãtace i-or rãmas la sora me care s-o mãritat în
casã”.

Campania de cercetare desfãºuratã în vara 1934, în aceeaºi
comunã bãnãþeanã, Belinþ, de cãtre o echipã monograficã a
prestigiosului  Institut Social Banat-Criºana,  ce viza ruralitatea
primei jumãtãþi a secolului  al XX-lea sub aspect social, eco-
nomic, juridic sau cultural a consemnat în rapoartele sale
importanþa zestrei în întemeierea  noii gospodãrii. Într-o lume
guvernatã de autoritatea lui pater familias ce deþinea controlul
absolut, proprietarul averii imobile dintr-o gospodãrie era bunicul
iar în lipsa lui, tatãl2. Zestrea compusã din bunuri imobile,
stabilitã de pãrinþi la data cãsãtoriei, era datã în folosinþã
efectivã, dar dreptul de proprietate  prin înscriere în cartea
funciarã, nu-l dãdeau tatãl sau bunicul decât foarte târziu, în
preajma morþii, în ideea de-a nu se abate de la sistemul
tradiþional de înzestrare3.

Singurele bunuri pe care le primesc soþii în proprietate în
momentul cãsãtoriei sunt cele mobile – cilimuri, catrinþe, cos-
tume populare, perini þesute în rãzboi, obiecte de mobilier. În
aºteptarea mãritiºului, fetele îºi confecþionau cu meticulozitate
toate elementele componente ale zestrei.

Averea adusã în momentul mariajului reprezenta un as-
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pect faþã de care nu numai familia  implicatã ci ºi întreaga
comunitate nu rãmâne indiferentã, carul cu zestea mirilor fiind
etalat în ziua nunþii, pe toate uliþele satului, într-un circuit de
la rãsãrit spre apus, ca semn de bun augur pentru tânãra
familie. Toate obiectele componente ale zestrei erau aºezate
ulterior pe prispa casei, pentru a fi vãzute ºi analizate de toþi
nuntaºii.

Aºadar, în strategiile matrimoniale ale societãþii tradiþionale
bãnãþene primeazã statutul material al viitorului partener, cãsãtoria
devenind o adevãratã afacere de familie.

Discuþiile despre zestre adusã în casã, îºi demonstrau
validitatea în timp, chiar dupã ani de zile de la consumarea
faptelor: „Odatã, m-am grãbit la o înmormântare ºi am luat pã
mine cotrânþa neagrã, dã pãr, a lu’soacrã-mea ºi atunci ea m-o
zâs: Tu sã iei þoale adusã parce de la mama te, nu pã a mele.
Imediat s-o dai jos. M-o pãrut tare rãu  atunci. Eram la ei norã
dã vro ºapte - opt ani. Aveam ºî fatã”.

Menþionarea sentimentului de iubire reciprocã, de atracþie
între tinerii ce urmau sã formeze un cuplu, îºi face loc timid
printre justificãrile interlocutorilor mei :„Ne-am luat dã plãcere.
Amândoi am fost mãi sãraci. Tata meu o vindut boii ca sã-mi
cumpere mobilã sã duc zestre, sã nu mã fac dã ruºânie.”

Monografiºtii Institutului Social Banat - Criºana consemneazã
cu rigurozitate rezultatele anchetei de teren din comuna Belinþ
unde în 1934, dintre cele 88 perechi  chestionate vis-a-vis de
criteriile care au stat la baza alegerii soþilor, 33 de perechi au
rãspuns cã s-au cãsãtorit din dragoste, 26 recunoscând cã au
fãcut-o pentru avere în timp ce 34 s-au cãsãtorit pentru calitãþi
fizice ºi morale 4.

Raportarea la ierarhia socialã tradiþionalã, în care noþiunea
de neam coincidea cu cea de avere, era definitorie în formarea
unui cuplu.  La nivelul raporturilor sociale micro-grupale, fiecare
familie era conºtientã de identitatea sa, moºtenind ºi purtând în
tãcere povara intereselor materiale. „Nãince vreme s-o cãutat
viþa, nu ca acum, nici nu ºti pã cine iei”, mi-a spus o bãtrânã
interlocutoare. Descendenþa tânãrului dintr-o „viþã bunã sau
„slabã” reprezenta un factor foarte important în  încheierea
cãsãtoriei.
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O familie era catalogatã ca fiind „de neam bun” sau de
„viþã”, nu din perspectiva vreunei justificãri contemporane, ci
prin prisma bogãþiei datã de proprietãþile funciare pe care le
deþinea, factorul material conferindu-i, la nivelul mentalului
colectiv, prestigiul social. „Neamul rãu” sau „viþa slabã”, cum au
numit-o interlocutoarele mele, reprezenta o identitate derivatã
din condiþii materiale modeste, uneori în ciuda unui trecut cu
un comportament ireproºabil.

Astfel, contractarea cãsãtoriilor între familii cu acelaºi
statut material ºi social constituia o normã a satului bãnãþean
interbelic.

Influenþa ºi sugestiile pãrinþilor reprezentau puncte de
referinþã în conturarea oricãror opþiuni matrimoniale ale tinerilor.
Prin cãsãtorie, ei trebuiau sã accepte dorinþele impuse de
familie, chiar dacã acestea nu coincideau întotdeauna cu idealurile
personale. ”Nãince vreme pãrinþii or dictat, nu copii ”, mi-a
mãrturisit o bãtrânã. De cele mai multe ori, legãturile conjugale
se realizau prin implicarea alteritãþii ce presupunea participarea
ºi apropierea celorlalþi, a pãrinþilor ºi bunicilor – un argument
în plus al spaþiului extrem de redus al vieþii private de cuplu .
”M-am mãritat cu el cã aºa or zâs pãrinþii mei cã-i bine, cã-i
copil bun. Îþi spun drept, mie nu m-o prea plãcut dã el, da, dupã
un timp, l-am îndrãgit ºî io ”- acesta fiind  cazul fericit al unei
interlocutoare.  În multe situaþii, tinerii se trezesc captivi ai
unor relaþii frustrate de  lipsa iubirii ºi comunicãrii, prizonieri
ai unor cãsnicii stabilite exclusiv sub semnul bogãþiei zestrei.

Normalitatea relaþiilor familiare este dependentã, în mare
mãsurã, de motivele încheierii cãsãtoriei. Dincolo de  falsa
imagine a unor cupluri lipsite de griji materiale, surprindem
uneori o lume mãcinatã de lipsa afecþiunii, în cazul istoriei
cuplurilor bazate pe raþiuni economice:ººMie nu m-o plãcut dã el
din prima zi, o putut el sã aibe averi, mie tot nu m-o fost la
suflet. Am vrut sã mã ºî dãspart, da mama me o spus cã nime
dân neamul nostu n-o divorþat. Nãince vreme era o ruºânie
mare lucru ãsta”. Conflictele dintre sentimentele individului ºi
pretenþiile exagerate ale noii familii, ar fi fost generatoare de
stãri tensionate ce  impuneau divorþul. Într-o epocã în care
cenzura comunitãþii funcþiona din plin, amendând  asemenea
gesturi, cei care aveau curajul sã punã aceastã problemã,
întâmpinau intransigenþa ºi refuzul propriilor pãrinþi, cuplul
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fiind condamnat, de cele mai multe ori sã-ºi consume nefericirea
pânã la final. Þãranul bãnãþean al începutului de secol XX, îºi
ritma conduita în funcþie de normele mentalitãþii tradiþionale
ale satului sãu.

Invocându-se dorinþa îmbunãtãþirii stãrii  materiale prin
mãrirea suprafeþei de pãmânt sau prin sporirea numãrului de
galbeni de aur, se încheiau de multe ori, cãsãtorii premature,
fapt ce ilustreazã poziþia ingratã a  fetei, obligatã sã-ºi asume
responsabilitãþile majore ale unui mariaj mult prea timpuriu :
familie numeroasã, copii mici, muncã fizicã pânã la epuizare
:ººBunica mea s-o mãritat  de la 14 ani iar bunicuº meu avea
27 de ani - o fost pe front în primul rãzboi, o fost prizonier la
ruºi ºî când s-o întors bunica me l-o luat de bãrbat ca sã nu
piardã averea, cã o fost bogat ºî dã viþãºº.

Prin prisma acestor cosideraþii, putem afirma cã zestrea
se afla în spatele codificãrilor sociale ce au cãlãuzit viaþa
cuplului bãnãþean de odinioarã. Chiar dacã cãsãtoria rãmânea o
instituþie absolut necesarã sãnãtãþii unei societãþi, cel mai
adesea, ea era viciatã de zestre.

Cãsãtoria din dragoste era un privilegiu al celor sãraci în
timp ce mariajul bazat pe raþiuni economice rãmânea, o constantã
a ruralitãþii bãnãþene interbelice.

                   Interlocutori :
Covaci Livia, 94 ani, n. în Chizãtãu (comuna Belinþ)
ªoldan Aurica, 82 ani, n. în Cenad, cãsãtoritã în

Chizãtãu (comuna Belinþ)
Vuia Elena, 74 ani, n. în Budinþ, cãsãtoritã în Chizãtãu

(comuna Belinþ)
Marinescu Florica, 71 ani, n. în Chizãtãu (comuna

Belinþ)
 DACIANA VUIA

Note
1 Toader Nicoarã, Transilvania la începutul  timpurilor moderne (1680-
1800), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p.162
2 Institutul Social Banat - Criºana, Anchetã monograficã în comuna
Belinþ, Editura Tipografia Româneascã, Timiºoara, 1938, p. 307
3 Idem
4 Ibidem, p.309
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Datul în 41 de boabe la
Slatina Nera

Datul sau ghicitul cu
ajutorul a 41 de boabe de cucuruz
era metoda bunicelor noastre
din satele bãnãþene ca sã afle
veºti despre cei ce erau departe.
Lipsa altor mijloace de comu-
nicare la distanþe mari trebuia
compensatã prin ceva care sã
le mai reducã din starea de
incertitudine ºi nesiguranþã.
Unele femei s-au specializat cu
trecerea anilor ºi erau pricepute
în citirea configuraþiilor care
rezultau. Aveau acest dar, deci
ºi autoritate.

Datul în boabe era com-
plicat, cerea o anume pricepere
în descântatul lor, dar mai ales
în cititul lor1 . Erau 41 de boabe
de cucuruz. Acestea se ames-
tecau  cu mâna dreaptã rostind
formula urmãtoare:

Patruzeci ºi una de boabe,
cum ºtiþi încolþi, cum ºtiþi rãsãri,
cum ºtiþi lumea-þara hrãni, aºa
sã-mi ºtiþi mie ghici: dacã Iacob
(sau numele celui despre care se
doreau informaþii) este sãnãtos ºi
o sã vinã cu bine acasã, sã ieºiþi
pe cinci, una ºi douã, ºi bucurie
multã; iar dacã nu sã ieºiþi pe
opt, câte douã ºi  trei, ºi bucurie
pic. Maicã Sfântã Mãrie sã-mi
scoþi boabele mie.

Se fãcea semnul crucii
(Continuare în pag. 78)

cu palma pe verticalã peste
grãmada de boabe. Apoi cele
41 de boabe se împãrþeau în
trei grãmãjoare, din fiecare din
acestea se luau deoparte câte
trei boabe, la final putea rãmâne
una, douã sau trei boabe.
Acestea formau  o linie, capul
aranjamentului. Restul se ames-
tecau din nou, se separau în
trei grupe ºi din nou se luau
câte trei. Aºa se forma a doua
linie ºi apoi a treia. Aceastã
configuraþie trebuia cititã ºi
interpretatã, în asta consta
secretul reuºitei. Nu se inter-
preta doar prima linie, ci ºi
ansamblul. Femeile cele mai
pricepute se spunea cã aveau
acest dar, reuºitele lor le
sporeau autoritatea ºi gradul
de încredere. Aceastã cunoaºtere
am spune azi era a lor, implicitã,
nu explicitã ºi era greu de
transmis, mai degrabã trebuia
intuitã. Astãzi este pierdutã
complet.

 Cele prezentate aici
le-am reþinut de la bunica mea
din Slatina Nera, de la nr. 172
Voia Maria (1893-1963), fãrã
ºcoalã, care era solicitatã des
de vecine ºi alte femei din sat
sã le dea în boabe. Eu, fiind
copilul cel mic, am fost ataºat
mult de Maica, iar acest ghicit
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Sorin Titel ºi marea lume
a Banatului imemorial

Pornind de la structura ºi funcþiile obiceiurilor, etnologia
admite douã categorii de obiceiuri: obiceiurile calendaristice de
peste an, care însoþesc trecerea omului prin timp ºi anotimpuri
(ceremoniile de Anul Nou, obiceiurile de primãvarã, varã, dar ºi
cele nelegate de date fixe) ºi obiceiurile familiale, care marcheazã
principalele momente ale existenþei: naºterea, copilãria, pubertatea,
cãsãtoria, maturitatea, senectutea, moartea. Atât obiceiurile
„vremuirii” cât ºi cele familiale se sãvârºesc cu precãdere în
locul sacru al casei, împlinind-o în lume. Pragurile dintre
anotimpuri, toate momentele de „crizã” se impun ceremonializate
spre a se asigura trecerea lor cu bine. Fiecare moment tempo-
ral necesitã o anumitã strategie spre armonizarea ritmurilor
cosmice cu nevoile omului. Obiceiurile familiale au drept scop
circumscrierea vieþii individului rigorilor grupului social din
care el face parte, fie cã e vorba de naºtere, când se urmãreºte
prin obicei integrarea copilului în viaþa comunitãþii, trecerea din
preexistenþã în existenþã, de cãsãtorie, când se urmãreºte
recuperarea semnificaþiilor originare ale ritualului întemeierii
sau de moarte, trecerea în „lumea fãrã dor”.1 Respectarea
ceremonialurilor asigurã omului calea spre lume, ele sunt în
aceeaºi mãsurã moduri de armonizare a omului cu universul,
dar ºi modalitãþi de cunoaºtere.

Pentru grupuri, ca ºi pentru indivizi, a trãi înseamnã a se
dezagrega ºi a se reconstitui fãrã încetare, a schimba starea ºi forma,
a muri ºi a renaºte. Înseamnã a acþiona, apoi a se opri, a aºtepta ºi
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a se odihni, pentru a reîncepe acþiunea, dar într-un alt mod.
Întotdeauna existã noi praguri de trecut, pragurile iernii ºi ale verii,
ale anotimpului sau anului, ale lunii sau nopþii, pragul naºterii, al
adolescenþei sau al vârstei adulte; pragul bãtrâneþii; pragul morþii;
ºi pragul vieþii de dincolo pentru cei care cred în ea, scria Arnold
van Gennep în studiul Riturile de trecere2.

Într-o formã sau alta, toate aceste momente-limitã din
existenþa individului ºi, implicit, a comunitãþii din care face
parte, se regãsesc în scrierile lui Sorin Titel pentru cã substanþa
acestor scrieri vine din aspectele fundamentale pe care le
vizeazã: viaþa, moartea, iubirea, naºterea, maternitatea, copilãria,
adolescenþa, familia, bãtrâneþea, aspecte prin care scriitorul
bãnãþean reconfigureazã prin scriiturã o lume unicã, un mod de
existenþã într-un spaþiu simbolic, un spaþiu de graniþã, marea
lume a Banatului imemorial. Tradiþiile se insinueazã parcã
subtil printre rândurile operelor, sunt modul de afirmare a
identitãþii unei lumi, ele sunt respectate (fãrã a fi vorba de un
respect habotnic – Eugen Simion), pentru cã fac parte din însãºi
existenþa umanã.

Lumea se defineºte ºi din perspectiva duratei, pe de-o parte
lumea comunicãrii, în care totul e semn, lumea trecutului
regãsitã din perspectiva memoriei, ºi lumea prezentului,
fragmentarã, în care omul nu mai comunicã ºi nu se mai
comunicã. Lumea de demult, þara îndepãrtatã, ºi lumea de acum,
a clipei.  Cu aceste tipuri de realitãþi opereazã scriitorul, de
exemplu, în Dejunul pe iarbã,  pe de-o parte lumea strãmoºilor,
pierdutã într-un timp îndepãrtat, recuperatã prin ficþiune, lumea
copilãriei, „un univers doldora de obiectele cele mai umile, dar cu
o metafizicã a lor, precum perechea de încãlþãri pe care a
pictat-o, odatã, Van Gogh – ºi totuºi iluzoriu, un univers, nu de
obiecte, dar de semne, amprente, plãgi benigne ale lucrurilor pe
ceara încã moale a memoriei...”3. O alta e realitatea prezentului,
lipsit de coerenþa celor deja evocate, caracterizatã de ªerban
Foarþã ca „o lume inospitalierã, ca o vârstã de fier, nucleul
fabulistic al romanului: o despãrþire care declanºeazã criza, criza
prezentului ºi regãsirea în trecut... O lume fragmentarã, haoticã,
un soi de colaj absurd, prezentã ºi absentã, arhiplinã de toate
detaliile ºi vãduvã de orice semnificaþie, descrisã când cu un
sentiment de greaþã, ca la Sartre, când cu înstrãinarea unui
Camus.”4
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Alcãtuit din patru pãrþi, scrise fiecare într-un alt registru,
romanul Dejunul pe iarbã reprezintã unul din momentele esenþiale
ale evoluþiei prozei lui Sorin Titel, oprindu-ne acum asupra
modului în care tradiþiile ºi raportarea personajelor la acestea
se pot identifica în micul roman menþionat. Descrierea familiei,
în prima parte, rememorarea copilãriei naratorului în cea de-a
doua parte aduc cu sine ºi crâmpeie din existenþa comunitãþii de
tip tradiþional: naºterea, ajunul Crãciunului ºi obiceiurile specifice
acestuia, tãiatul porcului sau prânzul tradiþional de duminicã,
Vinerea Mare, când se îngrijesc mormintele, noaptea de Înviere,
Crãciunul sau postul Paºtelui, sãrbãtoarea Sfântului Ion, strecuratul
laptelui ºi prepararea smântânii apar în paginile cãrþii ca pãrþi
intrinseci existenþei personajelor, repere în funcþie de care li se
mãsoarã vremuirea. Nu vom regãsi ritualurile tradiþionale în
ultimele douã pãrþi, pãrþile înstrãinãrii. Totul va sta acum sub
semnul impersonalului. Personajul se situeazã dincolo de graniþa
satului tradiþional, strãbate spaþii pe care nu le-a luat încã în
posesie (hotelul, sala de concert, grãdina de varã, camerele),
spaþii ale depersonalizãrii. Istoria personalã nu mai e parte a
marii poveºti a lumii tradiþionale: „Oamenii somnoroºi, buimãciþi
de somn, stând unul lângã altul, privindu-se fãrã sã se vadã”5.

Când forþele ºtiute ori neºtiute îndepãrteazã omul de
legãturile cu locul, omul devine vulnerabil. E semnul cã deschiderea
cãtre lumea mare aduce cu sine sentimentul ameninþãrii siguranþei
cãminului. Decurge de aici tendinþa, ca încercare de apãrare a
omului în faþa forþelor devastatoare ale sinelui, de reteritorializare,
de reîntemeiere a cãminului „cultural”, apar proiecte. În termenii
lui John Tomlinson, devenirea interioarã a scriitorului însuºi
poate fi prezentatã prin raportul dintre deteritorializare ºi
reteritorializare. Deteritorializarea, ca fenomen al ruperii omului
de o culturã a locului, se manifestã prin sentimentul de înstrãinat,
de exclus într-o lume pe care Titel nu are încã puterea de a-i
da coerenþã. Dar deteritorializarea nu e un proces linear ºi o
demonstreazã recâºtigarea prin amintire ºi prin ficþiune a unui
spaþiu care-i dã puterea scriitoriceascã, dar ºi împãcarea cu
lumea. În aceastã lume, scriitorul nu se simte cu adevãrat
acasã decât în spaþiul matrice al Banatului pe care îl recupereazã
la nivelul operei. Legãtura cu locul nu poate fi ruptã nici mãcar
de aberanta istorie care se scrie, iar Titel reuºeºte
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reteritorializarea prin rescrierea culturii unui spaþiu complex,
din care-ºi trage sevele.

Existã astfel la Titel o tentaþie a centrului, personajele se
definesc prin modul în care se raporteazã la un astfel de simbol
al intimitãþii, al protecþiei, înþeles de cele mai multe ori ca
spaþiul generic al casei, incluzând simbolurile consacrate ale
bucãtãriei, odãii, podului, porþii, pragului.

Semnificativã este aura simbolicã ce se þese în jurul
spaþiului protector al casei/odãii, ca spaþiu al desfãºurãrii actelor
ritualice în Dejunul pe iarbã. Deºi naratorul surprinde iniþial o
anume înstrãinare a celor doi actanþi, soþul ºi soþia, la un an de
la cãsãtorie, într-un moment în care cãsnicia stã sub semnul
imaturitãþii, relaþia esenþialã e cea instauratã cu neamul, cu
tradiþia. Primele pagini ale romanului sunt reprezentative pentru
prezentarea existenþei ca înºiruire de acte ritualice, de la
ritualul de searã al soþiei, pânã la ritualul naºterii, ori la
ceremonialurile sãrbãtoreºti de iarnã.

În cadrul tradiþional al cãmãruþei pline de fum ºi al
mirosului de þuicã fiartã, înainte de „a apuca-o durerile facerii”,
femeia „se opreºte speriatã în dreptul uºii, sprijinindu-se de ea
ca sã nu cadã.”6 Ea stã pe prag, aºadar, e la graniþã, experienþa
ei o posteazã într-un ritual de trecere, unul esenþial, al naºterii
care îi faciliteazã ºi trãirea celei mai frumoase experienþe,
experienþa maternitãþii.

Pragul e similar hotarului – considerã  Mircea Eliade –
este graniþa dintre douã lumi, locul care desparte, dar în care,
paradoxal, ºi comunicã douã lumi. Pragul este punctul în care
se face trecerea de la lumea profanã la lumea sacrã, distingând
ºi douã moduri de existenþã: profan ºi religios. Exemplul bisericii
pe care îl oferã Eliade este concludent: „pentru credincios,
biserica  face  parte  dintr-un spaþiu diferit de strada pe care se
gãseºte. Uºa care se deschide spre interiorul bisericii marcheazã
o rupturã.”7 Biserica face parte dintr-un alt tip de spaþiu decât
cel care o înconjoarã pentru cã în interiorul ei lumea profanã
e depãºitã ºi aceastã posibilitate de transcendenþã este exprimatã
în culturile arhaice prin imagini ale unei deschideri. Orice
spaþiu sacru implicã o hierofanie, un act al manifestãrii sacrului,
ducând la desprinderea unui spaþiu din mediul cotidian ºi la
transformarea lui calitativã.
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În textul lui Titel, pragul poate fi decodat deopotrivã în
sensul lui propriu – femeia rãmâne în dreptul uºii – dar ºi
simbolic, e un prag al iniþierii, dacã se împlineºte, femeia va
trece dincolo, într-o altã treaptã existenþialã. Momentul nu e
nici el întâmplãtor, e Ajunul, e timpul prefacerilor aºadar,
timpul devenirii lumii, cãci el stã sub semnul Nãscãtoarei.
Femeia, Nãscãtoarea, cum e numitã în text, suprapune de fapt
identitãþile, iar încãrcãtura sacrã a naºterii copilului derivã în
text din aceastã suprapunere simbolicã. Ceremonialul presupune
mitul ºi ritul, naºterea nu se produce pânã când nu e spusã
povestea, pânã când nu „îi cântã naºterea” (e îndeobºte cunoscutã
funcþia ritualicã a „poveºtii/povestitului”). Odatã nãscut, copilul e
aºezat pe grãmada de galbeni, pentru a fi „însemnat”, banii
lãsând urme în carnea crudã a copilului (actul magic, din
pãcate, nu-l va apãra pânã la urmã pe copilul devenit adult de
nenorocirile care-i vor bântui viaþa: rãzboiul, beþia, resimþirea
acutã a însingurãrii). Femeia naºte ºi apoi pleacã pentru a se
maturiza. Iniþierea ei nu se desãvârºeºte, ea nu se împlineºte
întru totul pentru cã femeia nu e încã pregãtitã pentru a a
avea, la rândul ei, rol de iniþiator în viaþa fiinþei abia venite pe
lume. Pleacã ºi se va întoarce atunci când va fi pregãtitã sã o
facã. Nu e astfel deloc hazardatã descifrarea fragmentului din
perspectiva lecturãrii lui în jurul nucleului simbolic „în dreptul
uºii”. Trecerea încã nu se produce, dar esenþa actului existenþial
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se produce înãuntru, în casã, în odaia care devine sinteza
actelor esenþiale. La fel de importantã e plasarea în text a
sugestiilor naratorului în legãturã cu ceremonialul sãrbãtorilor
de iarnã. Femeia priveºte „capra”, actanþii sunt fetele tinere ºi
bãieþii care, dupã consumarea ritului, se aºazã în jurul mesei,
devenitã astfel un fel de axis mundi. Totul dobândeºte valoare
de întemeiere: „Un copil îºi spune oraþia: «Eu sunt Pitic, Cu
fundul nãdragilor, fac pârtia vacilor. Unde-i zãpada mai mare,
Mã iau alþii în spinare».”

Un detaliu fugitiv legat de încãpere apare în subsolul
paginii, spaþiul vocii auctoriale, de fapt, element de modernitate,
care anticipeazã o întreagã literaturã postmodernã: „Cei doi
stând acolo în camera friguroasã, pândindu-se unul pe celãlalt,
copii de paisprezece ani, soþ ºi soþie, ascunzându-se unul de
celãlalt, spionându-se pe furiº, cuprinºi parcã de panicã, în ochii
altora, bãrbat ºi femeie, dar nu încã în propriii lor ochi, prea
stângaci ºi nepricepuþi sã ducã la sfârºit ce trebuie înfãptuit.”8
Funcþia pasajului e explicativã, cei doi, protagoniºtii coborâþi din
„fotografiile vechi ºi îngãlbenite” a cãror poveste, „pe jumãtate
realã, pe jumãtate inventatã, legendã ºi imaginaþie, istorie ºi
vis”9, se naºte pe mãsurã ce ea se deruleazã din nevoia de
rostire a propriului sine, cel auctorial. Conotaþiile textului sunt
complexe. Apare aici implicit valoarea scrierii ca evadare din
propria singurãtate într-o complicitate compensatorie cu cea a
eroilor, dar ºi mãrturisirea mecanismului de producere a textului.

Singurãtatea protagoniºtilor scrierii se prelungeºte ºi
dupã naºterea primului lor copil, Simion, femeia pleacã în lume
sã se gãseascã, sã-ºi probeze resorturile cele mai ascunse ale
fiinþei, timp în care soþul rãmas trece ºi el printr-o necesarã
devenire. Odaia, pierzând conotaþia obligatorie a comuniunii,
devine apãsãtoare, spaþiile compensatorii pe care le introduce
naratorul sunt acum grãdina ºi holda. În grãdinã,  vecinii îl vãd
pe bãrbat jucând cu un snop de paie, dintr-o patimã a dansului,
dar ºi ca o evadare din trãirea sufocantã ºi apãsãtoare a
singurãtãþii. Pãmântul e lãsat în paraginã, holda e doar spaþiul
consumãrii unor experienþe erotice. Ana se întoarce din fuga sa
toamna, timp al maturitãþii, dupã ce se consumã departe, la
Seghedin, experienþele care fac din ea un personaj legendar.

Sorin Titel va oferi literaturii române un spaþiu definit
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din perspectiva existenþei cotidiene a oamenilor, a obiceiurilor ºi
tradiþiilor care se circumscriu acestei fiinþãri, toate pretexte ale
poveºtii ºi povestirii/repovestirii unei lumi situate deasupra
destinelor individuale.

ADRIANA DUDAª-VASILE
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Tradiþii folclorice bocºene în
scrierile lui Tata Oancea

Tata Oancea (Petru E. Oance), figurã cunoscutã a lumii
bãnãþene, a trãit între anii 1881 ºi 1973. Nãscut în Vasiova (azi
cartier al oraºului Bocºa), locuieºte o perioadã la Oraviþa ºi la
Timiºoara, dar se reîntoarce în satul natal, Vasiova. Talentul ºi-l
valorificã scriind un numãr impresionant de poezii, schiþe ºi
nuvele, multe dintre ele descriind tradiþii etnografice bocºene
sau din alte zone binecunoscute de el. Cu sprijinul material al
unor binevoitori, Tata Oancea publicã în timpul vieþii câteva
volume de versuri: Primãvara (1928), Vara (1929) ºi Toamna
(1936). Volumul Iarna, din lipsã de mijloace financiare, nu l-a
mai tipãrit. 

A reuºit sã editeze din 1929 pânã în 1947 revista
„Vasiova”, scrisã aproape în întregime de el, o „foaie” cu redacþia
ºi administraþia „Unde dã Dumnezeu, deocamdatã Oraviþa, Str.
Principalã 55” (mai târziu la Timiºoara). În paginile revistei sunt
publicate articole pe probleme de istorie, culturã, creaþii literare,
descântece, cuvinte dialectale, anecdote, dedicaþii, reclame, anunþuri
etc.

Tata Oancea ºi-a editat ºi ºi-a distribuit singur propriile
creaþii prin eforturi fizice ºi bãneºti greu de imaginat. A luptat
cu mari greutãþi financiare, cerând ajutor pe la toate uºile ºi
purtând mereu cu sine, ca pe o mascotã, o gâscã. A dus o viaþã
de scriitor ambulant, care impresioneazã ea însãºi prin pitorescul
ei. Nu a renunþat însã niciodatã la convingerile lui, ghidându-ºi
viaþa dupã deviza: „Munciþi, cetiþi, cãlãtoriþi!”

Analiza pe care o încercãm pe tema scrierilor sale despre
tradiþiile Bocºei ne este uºuratã de parcurgerea colecþiei revistei
„Vasiova“ ºi a unei antologii pe care a realizat-o Marcu Mihail
Deleanu ºi Iosif Scherfer, în 1970 dar ºi de unele studii efectuate
de folcloristul Dumitru Jompan ºi tipãrite în volumul Foclorul ºi
etnografia în revista „Vasiova“ (Editura Tim, Reºiþa, 2011). Dupã
cum apreciazã Gheorghe Jurma, în prefaþa la aceastã din urmã
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carte, „Tata Oancea este un memorialist remarcabil. Aproape
tot ce publicã în revista «Vasiova» – amintiri din copilãrie,
pagini de istorie, descrieri ale Vasiovei etc. – se constituie într-o
panoramã cum puþine existã pentru alte locuri din þarã.“

În revistã ºi în volumele tipãrite, Tata Oancea realizeazã
un adevãrat inventar al sãrbãtorilor, al obiceiurilor, al ocupaþiilor
etc., pe care le cunoaºte din copilãrie ºi pe care le descrie – în
versuri sau prozã – în derularea anotimpurilor ºi a anilor, toate
învãluite de dragostea pe care o poartã satului sãu, mereu
descris hiperbolic: „Nu e sat ca Vasiova/ ªi ca jocul românesc.“
Printre cele mai cunoscute texte ale lui Tata Oancea inspirate
de tradiþiile localitãþii sale natale se numãrã Ruga dî la Vasiova
(În dialectul poporal bãnãþean). Ruga de la Vasoiva pe care „ºapcie
sacie vin s-o vadã” e dinainte pregãtitã, pentru oaspeþi „goºci” ºi
pentru banda de muzicanþi care trebuie dinainte plãtitã.  Tonul
îl dã ªiacra, toboºarul, apoi totul culmineazã cu „banda” lui Laie
din Mãgura: „bandã fainã, c-a lu Laie, nu sã aflã prã supt
suoare, / Când înºiepe, mã! Sã tragã, capieþi friguri la piºioarie
/ ªcii, dã sãri în sus d-un stânjãn, cându-þi dzâºie argileana, /
Ori cã hora, ori cã sârba, ori cã Ana Logojana”. Poezia  poate
fi cititã ºi ca o paginã etnograficã prin felul în care prezintã
feciorii ºi fetele care întreþin jocul,  babele care observã totul de
pe margine, pe de altã parte domnii, chinezu, învãþãtorul.
Cãluºarii, ºatrele cu dulciuri, fructe, limonadã, îngheþatã nu
lipsesc de la o asemenea sãrbãtoare.

Rugã la Bocºa Românã, 1935
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O generoasã literaturã a anotimpurilor scrie Tata Oancea
– cãci nu întâmplãtor ºi-a intitulat volumele cu numele
anotimpurilor: Primãvara, Vara, Toamna –, referindu-se la obiceiuri,
sãrbãtori, tradiþii proprii fiecãrui moment al anului în vatra
Vasiovei.

Fiertul rãchiei la cazan, toamna, devine pretext de aduceri
aminte ºi poveste. „Pân fierbe cazanu” moº Ilie îºi aminteºte
despre tinereþea lui, „cînd servise zece ani la cãtãnie”. Întâmplãrile
sunt cunoscute deja de cei ce-l ascultã, dar prin reiterare,
oamenii descoperã, pe lângã bucuria statului împreunã, plãcerea
povestitului. Readuse în prezent, faptele trecutului capãtã accente
legendare, iar pregãtirea pentru a intra în lumea-poveste implicã
un întreg ritual, ca în Hanu Ancuþei al lui Sadoveanu. Povestea,
avertizeazã moº Ilie,  nu va fi gata decât dimineaþa, iar ca sã
i se „chiceascã glasul” trebuie sã bea mãcar „o litrã” de rãchie,
adusã cu „trãgula” din vas. Pe mãsurã ce înaintãm în poveste,
grozãviile rãzboiului prind contur, iar rãchia  vine sã compenseze
urmele pe care bãtrânul le poartã ºi azi. (La cãzan)

Amintim ºi câteva texte scrise în grai bãnãþean, pe linia
inauguratã de Victor Vlad Delamarina, despre Carnavalul din
Oraviþa (în revista „Vasiova”, în fiecare an, între 1929-1933). Pe

Diletanþii din Vasiova în spectacolul Ruga de la Chizãtãu
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parcursul acestor poezii se pãstreazã nota dominant-umoristicã,
specificã poeziilor în grai ºi potrivitã cu veselia pe care o
presupune carnavalul. Dacã analizãm registrul lingvistic în care
Tata Oancea îºi scrie textele, remarcãm ca o notã aparte
multitudinea de regionalisme specifice Banatului (multe dintre
ele devenite cuvinte arhaice) ºi o altã serie de latinisme care se
combinã într-o limbã unicã. Tata Oancea este unul dintre puþinii
scriitori din Banat (probabil unicul) care a surprins momentul în
texte scrise. Am analizat detaliat aceste poezii într-un volum
dedicat practicilor carnavaleºti de Lãsatul Secului. Dar pentru
paginile de faþã ni se pare necesarã doar o apreciere generalã
asupra acestor poezii, pentru a reveni la tradiþiile Bocºei.

Nu putem sã nu remarcãm, dincolo de valoare documentarã
a scrierilor,  calitãþile literare ale lui Tata Oancea. Însã uneori,
poeziile au un stil greoi, autorul forþând cuvintele sã intre în
versuri pentru a pãstra ritmul, rima ºi mãsura. În alte cazuri
constrângerile prozodice îl duc pe Tata Oancea la o exprimare
nefireascã (de exemplu schimbã accentuarea obiºnuitã a unor
cuvinte). În schimb, proza sa despre „friºancii” (mascaþii) de la
Vasiova e scrisã de un adevãrat maestru.

Evenimentele sunt prezentate retroactiv, de adultul care-ºi
aminteºte de copilãrie. Zãpostitul înseamnã pentru copil mai
întâi o abundenþã culinarã de la care trebuie sã-ºi ia rãmas bun
odatã cu intrarea în post: „Zãpostitul. Mama a fãcut o mulþime
de colaci cu pecmez cu nuci cu brânzã de vacã ºi a copt un poºor
de turte ºi a fript cârnaþi ºi ºoncuri, ºti ca la nuntã. Au sufletul
meu, dar cum pot sã mãnânc atâta în ziua de azi ºi de mâne
încolo nu-i mai iertat sã iau în gurã de slastã. Mã lupt din toate
puterile sã mãnânc pân’ numai pot, dar în zãdar cã numai
merge”. Sarea linsã de pe o panã de gâscã are menirea sã
asigure un post mai uºor.  Copilul ºtie cã mulþimea de „friºanci”
care merg de câteva zile pe drum se pregãtesc pentru „marea
comedie” de marþi, când se îngroapã friºancul.

De fapt întregul fragment se concentreazã asupra acestui
moment al carnavalului: înmormântarea. Ca ºi în poeziile ce
descriu carnavalurile, ºi aici sãrbãtoarea e înregistratã cu toate
simþurile: preponderent vizual ºi dinamic, nelipsind percepþia
auditivã („bat în tobe, ºi cântã din harmonici ºi urlã ºi zbearã
ºi fac chirvait ºi vivait de crez cã’i revoluþie nu altã”). Deºi este
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prezentat întreg alaiul de mascaþi (preot, bocitoare, „ducãtori“,
alaiul mortuar), atenþia se fixeazã asupra a douã personaje ºi a
întâmplãrilor care se creeazã în jurul lor: „mortul” care cade în
apã ºi „fãºancu ãl gros” care ia foc.

Umorul textului se realizeazã în principal prin detaliile
care descriu „mortul” ºi este generat de contrastul dintre
adevãratul sãu statut, de om viu, ºi ipostaza pe care o întruchipeazã,
cea de mort. Astfel, aflãm detalii de felul: „zace mortul, învãluit
în niºte cojoace, ca sã «nu moarã» de frig, ºi duhãneºte dintr’o
þigare”. Atunci când, în timpul unei „hodine”, lângã casa
„pitariului”, acesta din urmã îi cinsteºte pe mascaþi cu „câteva
litre de rãchie” ºi cu „o ladã de þigãri”, „mortul” „s’a sculat în
c... ºi bea la rachiu mai straºnic ca cei vii”. Mai târziu, când din
cauza gropilor de pe drum ºi a bãuturii consumate, „ducãtorii”
„îl zgãlþãie”, „mortul se rãdicã întrun cot ºi trage un cãlcâne în
capul unui ducãtor, suduindu’l tare urât”.

În ce priveºte descrierea mascaþilor, autorul insistã asupra
„friºancului al gros”: „Dintre toþi friºancii unul e mai înfricoºat.
A îmbrãcat o pãreche de ismene lungi de un stânjen ºi largi de
alt stânjin, le-a legat jos la nogeie ºi apoi la grumazi ºi le-a
umplut cu vreo cinci, ºasã cotãriþi de hobelºatnuri (ghije de
ghileu). Mânile îi sunt în lãuntru ºi pe obraz are o mascã de
hârtie cum nu se poate mai groaznicã. E mai gros de cât o cadã,
decât o claie de fân. Aºa friºanc încã nu am vãzut. D’abea
merge pe drum de gros ce e. Mulþi zic cã ar fi o calfã d’alui
Toalãr pitariu din oraº (Thaler) ºi cã izmenele ãstea ar fi a lui
maistoru. Eu nu cunosc pe Toalãr ãsta cine e dar judecând dupã
izmene, deacã în faptã sunt a lui, pãi trebuie sã fie un uriaº de
om.”

Punctul culminant al întâmplãrilor e atins în momentul
când mascaþii vor sã treacã un ºanþ, iar „mortul” cade, fiind luat
de apã. Dincolo de întâmplãrile generate de incident, intervenþiile
naratorului, felul în care povesteºte, stârneºte hazul: „ºi deacã
o cãdea mortul în apã, el tot e mort, numai simte nimic”,
„moare mortul dã istinã”, „bietul mort, cu cojocul plin de apã,
ca mãgarul lui Esop, cu desagii cu lânã, urlã ca un nebun sã’l
scoatem cã moare”.

În timp ce unii încearcã sã-l scoatã pe „mort” din apã,
„friºancului al gros” îi dã cineva foc. Agitaþia devine maximã ºi
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se creeazã un moment de confuzie: unii vor sã-l scoatã pe
„mort” din apã, alþii vor sã-l arunce în apã pe „friºanciu al gros”.

Naturaleþea exprimãrii orale, umorul fin al naraþiunii fac
din textul lui Tata Oancea o adevãratã capodoperã, în descendenþa
prozei lui Ion Creangã. Cititorii noºtri pot certifica singuri
aceastã comparaþie, citind în revista „Nedeia“, nr. 1, 2013,
fragmentul ce descrie „friºancii” din satul natal al autorului,
Vasiova. Fragmentul a fost redat ºi de Vasile Bogdan în cartea
sa despre Tata Oancea.

Pe aceeaºi linie se citeºte Caii lui Sîn’ Toader, o întâmplare
povestitã cu talent ºi umor, pe fundalul unei  atmosfere fantastice,
respectând tradiþia popularã despre acest moment al calendarului
popular. Autorul ne introduce în lumea de poveste printr-o
formulã de adresare specificã vorbirii orale: „Aþi vãzut
dumneavoastã vreodatã caii lui Sîn’ Toader? Cum, nu i-aþi
vãzut? Ei bine, atunci ascultaþi-mã pe mine sã vã spun, sã vã
povestesc eu cum sunt caii ãºtia cãci eu i-am vãzut noaptea sub
fereastra casei noastre când am fost copilaº mic de cinci aniºori
ºi era, era aproape sã mor de groaza lor”.

Ca ºi în proza cealaltã, cea despre friºanci, mama este
cea care îndeplineºte ritualurile din „Lunea curatã”, pe care le
face pentru cã aºa se face, „aºa-i bine”. Totul începe cu o
curãþenie generalã, iar mãtura cea veche, e aruncatã în ºanþ, ºi
alta nouã e coborâtã din pod. De fapt, îºi aminteºte adultul care
povesteºte, în Lunea curatã toate femeile din sat aruncã mãturile
vechi în ºanþ.

Tata Oancea se abandoneazã plãcerii povestitului, totul e
rememorat din prisma adultului care pãstrezã vie trãirea copilului
care a fost cândva. Caii lui Sîn’ Toader sunt ºase la numãr, vin
în sat în fiecare sâmbãtã seara, în prima sãptãmânã din postul
mare, înainte de Paºte. Cele cinci zile ºi nopþi cât stau caii,
contureazã un timp al interdicþiilor de tot felul: „nu-i bine, adicã
nu-i iertat nici unui bun creºtin sã cînte, sã joace, sã-ºi petreacã
ori sã lucre ceva cu începere de la ora ºase seara ºi pânã la ºase
dimineaþa, cãci vai e de steaua ºi sufletul lui”. De asemenea
toate oalele, farfuriile, vasele din casã trebuie puse cu gura în
jos,  oamenii trebuie sã se culce devreme în aceste zile, sã
închidã bine uºile ºi sã nu deschidã cumva fereastra, cãci caii
care vor bãtea la uºi ºi îi vor ruga pe oameni sã le deschidã, pot
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intra ca sã îi omoare. Caii se transformã în feciori, vin la horã,
doar cozile de cal nu ºi le pot ascunde.

Aflãm cã toate aceste lucruri sunt spuse de baba Iuli în
serile de iarnã, seara, dupã cinã. Ea se aºeazã alãturi de copilul
de cinci ani,  pe scãunelele de lângã cuptor, când afarã e crivãþ
ºi furtunã. Atmosfera e una propice povestitului, ea consfinþind
de asemenea un ritual al spusului. Întâmplãrile vin parcã din
vremuri de poveste. Baba Iuli, aºa cum ºi-o aminteºte autorul,
era cuminte ºi înþeleaptã, sfãtoasã ea ºtia poveºti ºi istorii
minunate: „Povestea din vremurile vechi, de pe vremea cînd se
prindeau cãtanele cu vârboncu, despre sãpãtori de bani, despre
hoþi, despre tâlhari, despre vrãjitoare ºi strigoi ºi despre cîte
toate celea.”

Descrierea pe pagini  întregi a casei pãrinteºti, enumerarea
odãilor, zãbava asupra prezentãrii  „cletului” sau a „cuinii” , mici
frânturi de acþiune pe care casa i le readuce în memeorie par
mai degrabã niºte digresiuni ale autorului care se lasã cuprins
de plãcerea purã de a povesti.  Însã toate aceste elemente se
reunesc la finalul întãmplãrii, o noapte de vineri  din sãptãmâna
albã, prima din Postul Paºtelui. Totul e generat de un incident:
caii lui moº Bumbu, þiganul, care s-au speriat ºi au fugit.
Copilul, ca ºi restul familiei, dar ºi cei invitaþi în casa lor,
trãiesc clipe de groazã, mai ales cã totul se întâmplã noaptea  ºi
nu-ºi dau seama, buimaci, ce se petrece. Aglomerarea de imagini
de miºcare ºi auditive creeazã impresia de spaimã, nedumerire
a oamenilor care se lovesc unul de altul. Copilul  e convins cã
au venit „caii lui sân’ Toader” despre care i-a povestit atâtea
bunica. Toate întâmplãrile sunt descrise din perspectiva îngrozitã
a copilului de cinci ani.

Fãrã îndoialã, prin textele sale, Tata Oancea se înscrie pe
linia configurãrii unei tradiþii literare, ridicând satului sãu natal,
Vasiova – azi cartier al oraºului Bocºa – un veritabil monument.

 ADELA LUNGU-SCHINDLER
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Caransebeºul începutului de
secol XX în literaturã:

Lazãr Magheþi, Cãile tainice
De mult timp în bibliotecã mã aºtepta o carte cu nume

simbolic, Cãile tainice. Au trecut destui
ani de când l-am cunoscut pe autorul ei,
Lazãr Magheþi, preot mãrturisitor în
temniþele comuniste. Din pãcate, nu multã
vreme dupã apariþia cãrþii (1999), autorul
a plecat sã depunã mãrturie, despre felul
în care a înþeles viaþa ºi sensul ei, în
faþa „Dreptului ºi nemitarnicului Ju-
decãtor”.

Poate cã uneori destinul unei cãrþi
este sã aºtepte. Sã aºtepte pânã când tu,
cititorul, vei fi pregãtit s-o înþelegi, s-o
laºi sã-þi populeze lumea interioarã. În
aceastã categorie se înscriu, cred, ºi cãrþile care evocã urbea
natalã, pentru mine Caransebeºul. Cu cât timpul trece mai
repede peste noi înflorindu-ne tâmplele, duioasa nostalgie a
originilor îºi spune cuvântul. Ne definim nu numai prin ceea ce
suntem, prin ceea ce am devenit de-a lungul vremii, ci, mai
ales, prin ceea ce ducem pretutindeni cu noi, matricea locului
care ne-a zãmislit. Pentru a ne defini cât mai complet, încercãm
sã descoperim rostul spaþiului natal într-o geografie spiritualã.

Lectura cãrþii pãrintelui Magheþi reprezintã pentru cititorul
actual o întoarcere în Caransebeºul începutului de secol XX, un
oraº patriarhal cu o istorie bogatã în tradiþii. Romanul cuprinde
cinci „cãrþi” ºi un epilog, toate având în centru un personaj
hristic, inginerul topograf Vasile Malica.

Începutul primei cãrþi transpune cititorul în anul 1906.
Interesantã este perspectiva narativã, la persoana a III-a, intervenþiile
naratorului vizând trei aspecte: istoria, puterea ºi aurul. Istoria
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este prezentã ºi prezentatã prin intermediul detaliilor pe care
autorul le oferã despre douã instituþii importante: Episcopia
Ortodoxã ºi Comunitatea de Avere. Despre prima, cititorul aflã cã
era cea mai veche instituþie româneascã din oraº, cu un destin
vitreg pentru o vreme (fiind exilatã sau refugiatã peste trei secole
la Vârºeþ). Cealaltã instituþie evocatã se ocupa cu administrarea
bunurilor (pãduri ºi terenuri) primite de români de la statul
austriac pentru cã fãceau parte din regimentele de graniþã.

Al doilea aspect important, care va influenþa destinul
personajului, îl constituie puterea, reprezentatã de Primãria
Nouã (actuala primãrie), adjectivul care însoþeºte numele
diferenþiind-o, pentru localnici, de cea veche, transformatã în
cazarmã de pompieri.

Puþini locuitori ai Caransebeºului de astãzi ºtiu cã frumosul
parc din faþa primãriei era cândva, la începutul secolului al
XX-lea, locul în care, joia ºi duminica sau în zilele de târg mare
se þinea piaþa. Pe oricine ai întreba astãzi când e zi de târg în
Caransebeº, þi-ar rãspunde sigur de corectitudinea informaþiei:
joia. Dar despre „zilele de târg mare” e mai puþin ºtiutor.
Pentru oraºul patriarhal zilele menþionate erau: „ultima zi de
joi din ianuarie ºi din martie, precum ºi prima joi din august ºi
din octombrie”1.

ªatrele de odinioarã puneau în vânzare produse necesare
acelor vremuri: cojoace, pãlãrii, cãciuli, ghete ºi opinci, ace de
cusut º.a. În enumerarea mãrfurilor un loc special îl ocupã un
anumit produs, mingea de hârtie umplutã cu rumeguº ºi legatã
cu fir de plastic. Produsul era vizat de douã categorii de
cumpãrãtori: copiii ºi bãieþii mai mari. Pentru copii, mingea era
un simplu obiect de joacã, cei mari folosind-o pentru a începe
discuþiile cu fetele. Pe lângã vânzãtori ºi cumpãrãtori, atunci –
ca ºi astãzi – piaþa era ºi locul de întâlnire a bãtrânilor veniþi
sã piardã timpul (mai puþin a elevilor fugiþi de la cursuri, cei de
astãzi preferând barurile).

O altã faþã a puterii la început de secol XX o reprezintã
judecãtoria, care-ºi manifesta forþa prin temuta puºcãrie, ziditã
pe vremea Mariei-Tereza. Sunt menþionate ºi cele douã cazãrmi
ale armatei, una lângã Episcopie, alta lângã parc, ambele
schimbându-ºi, de-a lungul timpului, destinaþia.
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Sus: Primãria ºi piaþa din preajma ei la început de secol
XX

Jos: Hotelul ºi restaurantul Pomul verde din strada centralã
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Al treilea factor hotãrâtor pentru destinul personajelor
asupra cãruia insistã naratorul este aurul, el cerându-ºi dreptul
de a ocupa un loc între istorie ºi putere. De aceea el nu poate
stabiliza decât în centrul oraºului: „La parterele din jurul Corso-
ului se înºirau marile prãvãlii cu tot felul de mãrfuri ºi
atelierele celor mai înstãriþi croitori, fotografi, frizerii […]. La
etajul clãdirilor din centru locuiau cei din clasele sus-puse. Jos
se câºtigau coroanele, sus se adãposteau. Putea fi contestat
dreptul lor la centrul oraºului? Cei ce aspirau la aur sau la
putere înconjurau, tindeau spre centru. Voiau ca oricând ºi
pentru orice eventualitate sã fie în preajmã. Erau conducãtorii
politici, ofiþeri, funcþionari mai importanþi”2. Cartea lui Lazãr
Magheþi pledeazã, prin personajul al cãrui destin îl urmãreºte,
pentru o calitate umanã care nu poate fi nici cumpãratã, nici
învinsã de aur. Cei care posedã aurul lumesc se vor mereu în
centru. Cei ai cãror suflet e aur lãmurit în foc strãlucesc
oriunde ºi oricât de marginalizaþi ar fi.

Nu lipsitã de interes este ºi descrierea vechilor cartiere
ale oraºului, a cãror geografie indicã stratificarea socialã. Sunt
menþionate cartiere care ºi astãzi îºi pãstreazã numele: ªoabe,
Pipirig, Potoc, Balta Sãratã, Caransebeºul Nou. Cel din urmã,
plasat la stânga Sebeºului, era locuit de agricultori de origine
germanã care se credeau superiori românilor din oraº. Cititorul
modern, familiarizat cu harta actualã a Caransebeºului, este
surprins sã descopere cã au existat trei bariere vamale la
ieºirile din oraº: una spre Lugoj, situatã înaintea podului de fier
peste Timiº, alta spre Caransebeºul-Nou ºi ultima spre Iaz.

Expansiunea oraºului a adus modificãri nu numai hãrþii
acestuia, ci a estompat ºi diferenþele sociale, funcþionarii devenind
vecini cu meseriaºii ºi agricultorii.

Tineretul începutului de secol XX, a cãrui îmbrãcãminte
contribuie ºi ea la ºtergerea diferenþelor sociale, este descris în
incipitul romanului bãtând cacica (o bucatã de lemn), joc necunoscut
tinerilor din secolul XX.

Un obicei care atrage atenþia, prezentat detaliat în prima
carte, îl constituia oferirea orfanilor ca servitori fãrã platã în
casa celor bogaþi. Fetele de pânã la 14 ani, sãrace ori orfane,
erau date sã serveascã doar pentru haine ºi mâncare. Dupã
vârsta menþionatã ºi þinând seama de calitãþile dovedite, urma
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o altã învoialã cu familiile care primiserã fetiþa. Acest obicei,
practicat de familiile de nemþi ºi unguri, avea sã influenþeze ºi
familiile de români. Un personaj secundar al romanului, pemoaica
adusã de la poalele Semenicului de cãtre o mãtuºã care se
bucura sã scape de grija ei, ajunge în casa inginerului Malica.
Familie de vazã în Caransebeºul anilor 1906, constituitã din
oameni de calitate, inginerul ºi soþia lui, primesc fata ºi o cresc
ca pe o sorã mai micã a singurului lor fiu, Corneliu. Cati se
ataºeazã de noua ei familie care încearcã sã-i asigure ºi o
meserie, de aceea o dau unei „mãistoriþe” de la care sã înveþe
croitoria. Un obicei al timpului era ca ucenicul/a, dacã voia sã-ºi
deschidã propriul atelier, sã meargã la Timiºoara sau Lugoj
pentru a-ºi face anii de calfã, perfecþionându-se în meserie.

O schimbare înceatã ºi de profunzime a istoriei
Caransebeºului ºi, implicit, a Banatului s-a petrecut în prima
jumãtate a secolului al XIX-lea, ca urmare a presiunilor exercitate
în plan internaþional asupra imperiului austro-ungar.

Ecoul vieþii politice ajunge pânã în casele intelectualilor
caransebeºeni. Chiar dacã personajul principal al cãrþii nu face
politicã, discuþiile pe care le poartã cu celelalte personaje ating
dureroasa problemã a identitãþii românilor într-un stat
multinaþional. În preajma congresului Partidului Naþional, þãrani
de pe Valea Bistrei, a Timiºului, a Pogoniciului, a Sebeºului,
îmbrãcaþi în cãmãºi þãrãneºti, cu sticle de þuicã în desagi, s-au
adunat în Caransebeº pentru a susþine pe unul sau altul dintre
oamenii politici ai timpului.

O cale de a întãri legãturile între fraþii români, nedrept
despãrþiþi de graniþe, o constituia susþinerea unor concerte de
cãtre corurile din Caransebeº ºi Lugoj în Regat: „– Oricum,
lucrurile nu stau pe loc. Nici ãi din Þarã, nici ai noºtri nu dorm.
De ce credeþi cã se duc corurile noastre în Regat? – Am auzit
ºi eu. Cel din Caransebeº a fost ºi a fost bine primit. – Dar cum
nu? ªi ãl din Lugoj. Pãi ãi de acolo nu au mai vãzut coruri
cântând? A trebuit sã le arãtãm noi? Chimgia pocneºte în altã
parte. Dacã aþi citi Drapelul, aþi vedea”3.

Despre neputinþa oamenilor de a se împotrivi stãpânirii
austro-ungare autorul noteazã laconic: „De bine de rãu, românii
s-au obiºnuit (ori resemnat) cu stãpânirea austro-ungarã. Cum
ar fi putut ei sã se declare nemulþumiþi când puterea imperialã
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declarase cã nu o ambiþie omeneascã a ridicat-o, ci însuºi
Dumnezeu, spre binele popoarelor. Dacã oamenii nu preþuiau
grija cu care erau ocrotiþi, aceasta arãta doar cât puteau fi de
nerecunoscãtori. În loc sã le fie toatã atenþia îndreptatã spre
pãrinteasca ocrotire, ca sã o aprecieze, ei se cãsãtoreau, fãceau
planuri pentru ei ºi pentru copiii lor, apoi mureau aºa cum au
trãit, adicã mereu plângându-se cã nu trãiesc cum ar vrea ei”4.

ªi problema limbii române, asupritã asemenea celor care
o vorbeau, este abordatã în carte: Românii, „nerecunoscãtori”
faþã de puterea imperialã, continuau sã-ºi vorbeascã limba, fapt
care conducea la neînþelegeri. Naratorul explicã apariþia legii
Aponyi: „S-a dat apoi – tot pentru binele lor – lege hotãrâtoare:
în birouri, la judecatã, mai ales în ºcoli sã se ºtie ca oficialã una
din limbile celor douã capete ale vulturului imperial. Contele
Apponyi, cel ce a dat legea ºi a numit-o dupã numele sãu,
trebuia sã se ducã în apus la un congres internaþional. Acolo s-a
auzit de legea propusã de el ºi unul dintre deputaþii de acolo,
care nu avea aceeaºi pãrere, a scris într-un ziar cã, dacã cel ce
a propus o astfel de lege vine la un congres unde se va vorbi
despre libertate, va cere ca autorul legii sã fie dat afarã din
congres. Aponyi, citind articolul, a spus cã el se va duce la
congres cu fruntea sus, având conºtiinþa împãcatã cã a fãcut
legea spre binele acelora care trebuiau sã se supunã. De aici un
alt ºir de articole de ziar ºi vorba rãmasã: merge ca Aponyi, cu
fruntea sus”5.

Copiii românilor, bãieþi ºi fete, erau obligaþi sã urmeze
ºcoala în limba maghiarã. Dacã nu frecventau ºcoala erau
obligaþi sã plãteascã „gloaba”, o amendã usturãtoare. ªcoala
reprezenta în acelaºi timp singura cale prin care copiii þãranilor
se puteau ridica, depãºindu-ºi condiþia socialã. Deºi statul urmãrea
deznaþionalizarea „valahilor”, aceºtia se simþeau obligaþi sã reziste.
Apariþia legii Apponyi conducea la înstrãinarea copiilor. De
aceea, familiile ºi dascãlii români avertizau copiii, chiar dacã
aceºtia, în inocenþa vârstei, puteau pricinui neajunsuri.

Plecarea la rãzboi a tinerilor recruþi constituie un episod
emoþionant. Notarul ºi primarul privesc convoiul de cãruþe
care-i poartã pe bãrbaþi spre oraº. Despãrþirea dureroasã a
mamelor de copii, curajul afiºat de unii dintre ei sau necazul
ascuns în sticla cu þuicã sunt elementele care definesc o
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realitate istoricã, dar ºi ficþionalã. Din vorbele bãtrânului morar,
un fel de porta-voce a românilor, cititorul descoperã deruta
Puterilor Centrale la aflarea intrãrii României în rãzboi. Moº
Trifon povesteºte savuros scena spaimei resimþite de generalul
Mackensen la gândul cã armata românã va fi condusã de
generalul Averescu, cel care îl bãtea întotdeauna la ºah: „Românii
au trecut Carpaþii în Ardeal ºi în Banat. Au trimis nemþii pe
Mackensen, dar noi avem pe Averescu. ªtiþi dumneavoastrã ce
a spus Mackensen când s-a ordonat sã vinã spre Carpaþi sã lupte
cu românii? A spus cã «oricare general sã conducã, numai
Averescu, nu. Cu Averescu am jucat ºah când am fost la ºcoala
militarã, ºi întotdeauna m-a bãtut. Sã ºtiþi cã românii ne bat».
Generalul Cromo a declarat cã asupra împãratului Wilhelm
ºtirea intrãrii României în rãzboi a cãzut ca un trãsnet din
senin”6.

Mersul rãzboiului influenþeazã comportamentul autoritãþilor
din sat (primarul, jandarmul, dascãlul) care atunci se simþeau
tari (românii fiind obligaþi sã retrocedeze terenul câºtigat ºi sã
reziste eroic la Mãrãºeºti ºi Mãrãºti). În anul 1917 autoritãþile
ar fi trebuit sã distribuie familiilor care aveau bãrbaþi pe front
zahãr, fãinã ºi criþari. Personajul negativ al romanului, avocatul
Nicã, trecut de partea ungurilor, le reproºeazã românilor cã nu
ºtiu ungureºte, prin urmare nu au parte de „mila statului”.
Atrage atenþia un gest care aminteºte de Zaharia Stancu ºi
„Desculþul” lui. Dascãlul Zgribcea (personaj cu nume simbolic),
odatã intrat în magazia unde erau depozitate alimentele, începe
sã-ºi prefire degetele ca ºi când ar presãra boabe pe jos ºi strigã
cãtre femei: „guþi-guþi-guþi”, tratându-le ca pe niºte porci. Neputând
sã îndure umilinþa, câteva dintre ele preferã sã moarã de foame
împreunã cu copiii lor ºi renunþã la ajutorul statului.

Faima jandarmilor austro-ungari, sugereazã naratorul, s-a
construit, în bunã parte, ºi datoritã uniformei acestora: „Era
înfricoºãtoare faima jandarmilor. Chipiul cu pene de cocoº, uniforma
cu ceaprazuri, sabia pe care o fãceau sã zdrãngãne la tot pasul,
toate dãdeau fiori. Copiii fugeau în curþi, femeile se ascundeau,
chiar ºi bãtrânii se dãdeau în lãturi când apãreau chipurile lor
bine hrãnite, cu mustãþile rãsucite ca niºte coarne de berbec. La
mulþi ani dupã primul rãzboi mondial, mamele îºi mai speriau
copiii neastâmpãraþi, ameninþându-i: «iacã vine jandarmul cu
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pene de cocoº»”7. În timpul rãzboiului faima lor a crescut pentru
cã au arestat mulþi români. Inginerul Vasile Malica se trezeºte cu
penele de cocoº la fereastrã ºi ºtie cã nu-l aºteaptã decât ceva
rãu. Condus la post, este interogat în legãturã cu apariþia unui
steag românesc în gorunul din marginea satului. În spaþiul epic,
naratorul intervine printr-o interogaþie retoricã: „Sã fi fost toatã
faima de groazã a jandarmilor cu pene doar o uniformã de
serviciu, croitã ºi afiºatã de adevãraþii stãpâni? Cât era de
rãspunzãtor jandarmul ºi cât stãpânul de teribila faimã?”8.

În toamna anului 1918, mulþi români fug de pe front
aflând cã Austria a pierdut rãzboiul ºi stãpânirea. Aflând cum
s-au purtat autoritãþile cu cei rãmaºi acasã, câþiva soldaþi
nemulþumiþi cer socotealã pentru „criþarii”, zahãrul ºi fãina
copiilor lor. Încãierarea se finalizeazã cu fuga notarului ºi mai
târziu cu dispariþia jandarmilor. În bisericã preotul le dã sãtenilor
vestea bunã cã Banatul nu se mai aflã sub stãpânire austro-
ungarã. Fiecare sat ºi-a constituit un Sfat Naþional, supus
Sfatului Naþional Român de peste tot Banatul, activând pânã se
va întãri noua stãpânire. Delegaþiile din Caransebeº pornesc
spre sate pentru a-i îndruma cum sã procedeze.

În Caransebeº entuziasmul unirii cu Þara era întreþinut
de profesorul Cornel Corneanu care „convenise cu elevii sã se
lase controlaþi ºi, care nu avea tricolorul românesc sub reverul
uniformei, sã nu intre la clasã. Controlul acesta era o verificare
dar ºi o declaraþie”9. Întoarcerea soldaþilor de pe front, predarea
armelor la garnizoanã, preluarea clãdirilor ºi armelor de cãtre
gãrzile naþionale, voluntari care menþineau ordinea în oraº ºi în
sate pânã la venirea armatei române completeazã tabloul alipirii
Banatului la patria mamã.

Dupã Marea Unire, personajele cãrþii constatã cu stupoare
cã viaþa politicã nu se liniºteºte. Sunt evocate scandalurile din
parlament (care au devenit – o confirmã evenimentele actuale –
tradiþii), bãtãile cu ouã clocite ºi înjurãturile adresate de
reprezentanþii noii puteri la adresa adversarilor politici. Cititorul
atent, trecut prin schimbãrile aduse de anul 1989, regãseºte în
paginile cãrþii lui Lazãr Magheþi situaþii similare: intrarea în
toate partidele a unor oameni de joasã calitate, confirmând
vechea zicalã româneascã: „Unde-s oase, apar dulãi, unde-i
cucuruz, apar porci”. Atitudinea omului de calitate care constatã
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o situaþie neplãcutã datoratã reprezentaþilor puterii a fost ºi a
rãmas aceeaºi: „Toþi ºi-au gãsit un adãpost ºi un oscior de ros,
încât un om cinstit mai bine se retrage”10. Un personaj episodic,
Calistrat Gãinã, devine simbolul trepãduºilor politici: „Ca sã nu
parã român, ºi-a schimbat numele din Calistrat Gãinã, în Caly
Gainy. În rãzmeriþa din ’18 a pierdut tot ce a adunat. A fugit de
s-a ascuns la tatãl sãu care l-a renegat, dar care l-a iertat când
l-a vãzut îngrozit, sãrac ºi (pãrea) pocãit. Acest fiu, când a vãzut
cã Þara nu are nimic cu el, România având alte probleme mai
grele de rezolvat, a ieºit iar la suprafaþã, reluându-ºi funcþia de
notar în altã parte a Banatului. Fugar s-a numit, ca tatã-su,
Gãinã. Acum, ca sã parã mai român de origine latinã, îºi zice
Calistrat Galescu”11.

De aici revolta îndreptãþitã a omului de bun simþ: „Îmi
vine sã turbez când vãd cã unele lichele, care înainte au fost
slugoi la marele imperiu, acum sunt iar în vârful ºtirului”12.

Un element important de sesizat este atitudinea naratorului
faþã de datini. Înþelepciunea cu care cântãreºte lucrurile meritã
reþinutã: „Privim prin cadra anilor, ca pe un tablou de pe
tãrâmuri strãine, o lume, lumea strãbunicilor noºtri, care a
apus. Nu avem dreptul sã cerem sã reînvie, pentru cã ar
însemna sã o condamnãm pe a noastrã. Nu putem nici sã o
nesocotim, pentru cã a avut frumuseþile ei, farmecul ei ºi, pe
deasupra, a adus pe a noastrã.

Datinile pãrinþilor noºtri nouã ni se par constrângeri de
nesuportat. Pentru ei însã erau legi care garantau desfãºurarea
vieþii în siguranþã. Mai multã nefericire avem noi în libertatea
noastrã decât ei în ascultarea de datini. Aveau ºi ei bucurii,
care, desfãºurându-se în limitele ºtiute, nu erau pãgubitoare,
aveau ºi anumite îndatoriri, care, fiind ºtiute ca de neînlãturat,
deveneau mai uºoare”13.

Ceremonialul peþitului, un obicei cu sens întemeiant, pãstreazã
un caracter ritualic, întrucât ilustreazã o concepþie coerentã ºi
generalã asupra lumii: „Rânduielile din bãtrâni” impuneau socrului
mic sã-ºi cearã ginerele. Înainte de a pleca în peþit, pentru a nu
fi refuzat, se intereseazã prin oameni apropiaþi lui ce rãspuns are
de gând sã primeascã. Rãspunsul se mai cunoºtea de la joc (prilej
de afiºare publicã a unei atitudini favorabile) sau de la fântânã
(de unde oamenii satului îºi aduceau apa necesarã). În altã searã
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se duceau viitorul socru mare ºi cei apropiaþi lui la casa socrului
mic pentru a se înþelege. Abia dupã aceea cei doi viitori miri
„trebuiau sã «se vadã», sã fie puºi faþã în faþã ºi sã spunã dacã
se acceptã. De obicei când se ajungea pânã aici, rãspunsul nu
putea fi decât unul”14.

Plecarea spre casa viitorului socru mic se fãcea atunci
când afarã începea „sã înmurgeascã” ºi prin case se aprindeau
lãmpile. Gazda îi primea pe musafiri „în camera dinspre drum”,
odaia consacratã oaspeþilor. Lumina lãmpii atrãgea privirile spre
„covoarele cu alesãturi”, puse special, spre „pricoviþile” nu de
mult scoase de la vãioagã ce acopereau scaunele lungi de lângã
paturi. Oglinda pusã între ferestre era încadratã de ºtergare
cusute cu modele florale.

Dupã salut, „goºtii” erau poftiþi în camerã, fiecare intrându-ºi
în rol. Gazdele îi îmbie cu rãchie, pentru cã înþelegerea nu
putea începe brusc, buna rânduialã cerând sã se mai zãboveascã.
Musafirii se prefac cã gustã, se pornesc glumele pânã când
bãrbatul casei intrã în miezul problemei. Obiceiul cere ca fiecare
sã-ºi laude copilul pe care îl are de cãsãtorit, dar personajele
implicate în poveste procedeazã invers. În anii de dupã primul
rãzboi mondial, multe familii avuseserã de suferit pentru cã
bãrbaþii nu s-au mai înapoiat de pe front. Bunul simþ cerea sã
nu se tulbure durerea celor rãmaºi, cu bucuria nunþii. De aceea
familiile  fãceau nuntã numai ca sã-i ducã pe copii la bisericã.

În acelaºi cadru al ceremoniei peþitului se stabilea ºi
zestrea mirilor, constând de obicei în pãmântul necesar susþinerii
existenþei ºi unele obiecte casnice de strictã necesitate.

Fiertul þuicii la cazanul colectiv era un alt obicei prezent
în satele bãnãþene la început de secol XX. Toamna anului 1918,
fiind deosebit de bogatã în fructe, i-a pus în încurcãturã pe
sãtenii care nu mai aveau nici cãzi pentru strâns prunele, nici
lemne, din acest motiv fiind nevoiþi sã-ºi vândã prunele pe un
preþ de nimic unei firme de stat. (ªi astãzi munca þãranului ºi
roadele pãmântului sunt cumpãrate la prima mânã de tot felul
de comercianþi, la preþuri derizorii.)

Naratorul nu trece cu vederea nici viaþa orãºenilor timpului,
prilej pentru a prezenta diferenþa între ieri ºi azi: „Astãzi
femeile sunt angajate ºi lucreazã alãturi de soþii lor. Pe atunci
femeile orãºenilor, fãrã serviciu fiind, dupã ce fãceau cumpãrãturile
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la piaþã, terminând prânzul ºi curãþenia în cele douã sau trei
camere, aveau timp destul pentru a întreba ºi afla toate noutãþile.
Cele multe îºi completau cultura citind romane din colecþia
celor «cincisprezece lei», a «femeilor celebre» ºi visau întâmplãri
asemãnãtoare cu cele din cãrþi”15.

Viaþa creºtinã este prezentatã ºi ea prin intermediul unui
obicei pãstrat ºi astãzi în linii mari: sosirea episcopului la
bisericã, în duminici sau sãrbãtori: „Orice prilej de a vedea pe
vlãdica era o sãrbãtoare, orice venire a lui printre poporani era
o solemnitate. În duminici sau sãrbãtori, când trebuia sã vinã la
liturghie, chiar cei de pe stradã stãteau în loc ca sã-l vadã
trecând în caleaºca trasã de doi cai negri, frumoºi, bine îngrijiþi
ºi cu greu stãpâniþi de omul de serviciu, îmbrãcat în uniformã
ºi cu mãnuºi pe mâini. Episcopul mergea cu toiagul arhieresc
alãturi, rãspunzând la salutul ºi la bineþele orãºenilor.

Când erau teologii la cursuri, aceºtia, înainte de venirea
arhiereului se puneau pe douã rânduri, la intrarea în bisericã.
În uºã ºedeau preoþii ce serveau. În jur aºtepta mulþimea de
credincioºi. Când se oprea caleaºca, ºi episcopul, însoþit de un
profesor de teologie sau de un consilier al lui, intra prin poarta
largã a ogrãzii, tot soborul ºi teologii cântau troparul hramului,
pânã se ajungea la altar.

Palatul episcopal
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În timpul vacanþelor, teologii nefiind prezenþi, primirea
arhiepiscopului o fãceau preoþii ºi credincioºii…

În aºteptare, preoþii îmbrãcaþi vorbeau liniºtiþi cu poporul,
ºtiind cã la colþul strãzii stã cineva ca sã anunþe când vine
vlãdica…

Cel trimis la colþul strãzii veni în fugã spre bisericã. Cei
ce aºteptau la uºã, vãzând graba lui, se aºezarã pe douã rânduri.
Trãsura se opri în dreptul porþii, consilierul coborî ºi încercã sã
ajute ierarhului, dar acesta, destul de tânãr –  avea doar în jur
de patruzeci ºi cinci de ani – acceptã de formã mâna întinsã,
fãcând impresia cã mai degrabã ajutã el pe însoþitor”16.

Trebuie sã aruncãm o privire asupra unui aspect al unui
obicei care astãzi se mai pãstreazã doar în satele izolate:
rãmânerea în ºtiompul casei. Rãmânea în casã feciorul cel mare
care, „þinându-i pe pãrinþi”, le moºtenea averea. În acelaºi timp
cel rãmas în casã continua numele familiei, devenea „ºtiomp”,
sprijinul, reazemul acesteia. Însã nu întotdeauna lucrurile se
finalizau în chip fericit pentru pãrinþi, de aici comentariul plin
de sevã al naratorului: „Nu cumva toatã greºeala provine de la
faptul cã au legat þinerea pãrinþilor de moºtenirea averii? Nu
cumva cele douã ar trebui separate? Dar atunci?... Nici un
«dar». Procedeul de a þine pe pãrinþi ºi a moºteni averea a fost
aºa de des repetat, practicat de atâtea secole, încât cele douã nu
se mai pot separa în mintea oamenilor. Porunca lui Dumnezeu
spune totuºi: «cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta» ºi nu
«moºteneºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta»”17.

Dincolo de povestea propriu-zisã, în hãþiºurile cãreia am
evitat sã intrãm, descoperirea oraºului în care trãiesc, aºa cum
arãta el cu un secol în urmã, a reprezentat o adevãratã aventurã
a spiritului. În final nu-mi rãmâne decât sã-mi exprim surpriza în
calitate de cititor, apelând la cuvintele Ioanei Pârvulescu, scriitoarea
care a trãit ficþional „în intimitatea secolului 19": „Privindu-i cu
atenþie pe oamenii de acolo am avut sentimentul curios cã, dacã
un tânãr din secolul 21 cu mustaþa abia mijitã s-ar întâlni cu un
bãrbat bãtrân din secolul 19, cu barbã albã, de patriarh, mult mai
bãtrân ar pãrea tânãrul. Bãrbatul cu barba albã ar fi plin de
energie, de bucurie, ar palpita de idei ºi de dorinþa de a-ºi trãi
viaþa, ca un tânãr, iar cel de 20 de ani de azi ar fi lipsit de
entuziasm, obosit, gata plictisit încã înainte de a începe ceva.
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Într-adevãr, noi, oamenii viitorului lor, ne-am nãscut cu o sutã ºi
ceva de ani mai în vârstã, purtãm oboseala unei experienþe de un
secol în plus, ºi nu dintre cele care-þi pãstreazã inocenþa sau
optimismul. Ei, strã-strã-strã-bunicii noºtri, sunt, prin raportare
la noi, niºte eterni adolescenþi. Ar fi însã o dovadã de prostie sã
ne socotim superiori lor din pricina acestei experienþe care nu
face decât sã ne îmbãtrâneascã, ºi încã urât. Cãci nu vom mai

Strãzi în Caransebeº în prima parte a secolului XX
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avea niciodatã, poate, o dorinþã egalã cu a lor de a construi ºi de
a inventa lucruri frumoase ºi de duratã, niciodatã nu vom mai fi
atât de încrezãtori în ceea ce facem, niciodatã atât de altruiºti ºi
nu vom mai þinti niciodatã, cu sãgeata gândurilor noastre bune,
drept în inima viitorului.

Iar sacrificiul nu va mai fi fãcut niciodatã cu atâta bucurie
ºi dãruire, ci doar mohorât ºi fãrã chef. Aveau sute de necazuri
de tot felul, nu trãiau într-un univers cu legi mai îngãduitoare
decât ale noastre, dimpotrivã, dar, pe cât posibil, le înfruntau
bãrbãteºte (ºi femeile le înfruntau bãrbãteºte) ºi rãmâneau plini
de viaþã”18.

MARIA FRENÞIU

Note
1 Lazãr Magheþi, Cãile tainice, Ed. Ionescu, Caransebeº, 1999, p.

5.
2 Lazãr Magheþi, op. cit., p. 6.
3 Ibidem, p. 80.
4 Ibidem, p. 84.
5 Ibidem.
6 Ibidem, p. 91.
7 Ibidem, p. 93.
8 Ibidem, p. 94.
9 Ibidem, p. 98.
10 Ibidem, p. 111.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem, p. 103.
14 Ibidem.
15 Ibidem, p. 128.
16 Ibidem, p. 82-83.
17 Ibidem, p. 33.
18 Ioana Pârvulescu, În intimitatea secolului 19, Editura Humanitas,

Bucureºti, 2013, p. 9-10.
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Basme reale din lumea virtualã
Povestea  1
VINE VREMEA LOR – A ROBOÞILOR

De multã vreme mã bântuie un gând. Dacã bunicii mei
seara la lumina lumânãrii sau a opaiþului îmi povesteau basme
imaginare din lumea realã, eu ce voi mai povesti nepoþilor mei
pe care aceste basme îi va plictisi în lumea lor virtualã. Ar
trebui, deci, sã mã reîntorc din nou spre bãtrânii mei ºi sã le
povestesc basme reale din lumea virtualã. Socotiþi cum vreþi dar
aceste basme sunt pentru voi, dragii mei ascultãtori, aflaþi la
vârsta a treia sau chiar la cea de a doua, basme adevãrate din
lumea virtualã ...  „The future is beginning“ vorba englezului
sau «viitorul a-nceput». Aºadar sã deschidem încet uºa virtualã
a basmelor reale.

Când a apãrut de sub tipar cartea dascãlului copilãriei ºi
adolescenþei mele, regretatul Teodor Munteanu, ziarist, redac-
tor, redactor ºef la postul de radio Novi Sad prin anul 198?.
intitulatã MARELE SECRET l-am întrebat cum a putut un om
ca el care nu se pricepe sã ºurubeze un bec electric (bec îi zicem
noi în Banatul sârbesc) sau o lampã electricã în casã sã nu mai
vorbim de toate celelalte maºini electrice – de un compiuter –
nici vorbã, deci, cum a putut cineva ca el sã scrie un asemenea
roman „science fiction“ cu atâta mãiestrie ºi precizie de parcã ar
cunoaºte toþi roboþii lumii, el mi-a zis zâmbind: „MUZA dragul
meu, muza – ea m-a ajutat. Am citit mult, am ascultat ºi am
vizionat multe filme ºi am primit inspiraþie. Când vrei sã-þi
aparã ceva necunoscut închide ochii ºi viseazã...“

Deci ca sã concepeþi ºi voi, dragi ascultãtori, acest viitor
nou care a intrat deja în pragul mileniului trei nu vã rãmâne
decât sã ascultaþi, sã citiþi ºi sã urmãriþi, apoi închideþi uºor
ochii ºi visaþi. Visuri plãcute!

Pentru a cunoaºte mai bine viitorul voi începe cu trecutul.
Vã închipuiþi ce era acum 50 de ani, unii o ºtiu, alþii au auzit
iar alþilor le este cu totul straniu. Deci acum 50 de ani satul
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meu era în beznã totalã, nu era introdus curent, pãmântul se
lucra cu caii, grâul se tãia cu coasa, se lega în snopi se aducea
acasã unde venea maºina de treier – batoza. Îl treiera ºi
oamenii îl urcau în pod de unde îl duceau  la moarã sã facã
fãinã din care fãceau pâine, cozonaci, prãjituri... Porcii se tãiau
iarna carnea se frigea ºi se punea în unsoare, sau se usca ca sã
ajungã pânã la varã. Vã închipuiþi o viaþã fãrã frigider, fãrã
congelator...

Vã închipuiþi un cuptor la coceni sau tulei... un cãlcãtor
la jar... unii dintre voi considerã cã povestesc un basm, cei care
au trãit aceste timpuri ºtiu cã acest basm este real, trãit de ei
în lumea lor de acum 50 de ani.

Pe la începutul anilor 60 apar tractoarele, combinele,
uneltele ºi utilajele din agriculturã, vine curentul cu el vine ºi
radioul, televizorul, figiderul, congelatorul, cãlcãtorul...

Cineva a spus cã unica istorie adevãratã este cea trãitã de
noi înºine. Eu am trãit acele timpuri ºi le consider istorice.

Sfârºitul mileniului doi sau al secolului 20 cu Internet,
sateliþi, celulare...

Atunci, în anul 2000, la o întrunire în biblioteca sãteascã
din Torac, prezentându-se primul ziar privat a lui Petru Tomici
din Novi Sad intitulat «Secolul 21» am spus : «Peste 20 de ani
întregul hotar al acestui sat va fi lucrat de 2 oameni ºi un
robot». Au râs toþi în hohote. Da, umorist fiind credeau cã
glumesc, cã le-am povestit un banc bun. Nu poþi fi serios în
lumea necunoscutului. Degeaba m-am trudit sã le explic ce am
tot citit pe Internet, cred cã þãranii mei din salã nici nu
înþelegeau ce-i Internetul, ce le povestesc despre senzori, maºinile
care vor circula doar pe suprafaþa pãmântului fãrã a atinge
pãmântul sau drumul având programatã toatã cursa lor peste
sateliþi, de viteza robotului agricol care va ara, semãna, culege
roadele cu o vitezã de peste 300 km pe orã dirijat fiind ºi el
peste sateliþi ºi... ºi ce mai.... râdeau de se prãpãdeau... le
plãcea povestea mea... îi amuza...

Trei ani mai târziu în martie 2003, mã aflu tot la Torac
la o seratã literarã „Olimpiu ºi prietenii...» dedicatã cunoscutului
poet torãcen prof Olimpiu Baloº. Acolo mã întâlnesc cu câþiva
prieteni care râdeau la prelegerea mea din vara anului 2000 ºi-i
întreb : «Nu v-aþi întâlnit cu robotu?» ei râd la nebunie, râd ºi
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eu ºi le dau o fiþuicã pe care scrie «Dnevnik», Novi Sad, 13
martie 2000, pag. 6. Întreabã ce-i asta? Asta e rãspuns la
întrebarea mea. Americanii au adus în Voivodina 4 roboþi la
Novi Sad, Srbobran, Vrbas ºi Jitiºte. «ªi ce fac roboþii ãºtia?» -
m-au întrebat. «Vã cerceteazã sã vadã dacã vi-s pe placul lor...»
– am zis în glumã ºi am mai adãugat: Vedeþi cã au o placã pe
care scrie «The future is begining…adicã Viitorul a-nceput”. De
data asta am râs eu.

Râdeþi ºi voi dacã v-a plãcut
ªi acum ce mai doriþi?

Vã salut Ionel Stoiþ

Povestea  3

UNDE MERGE INTERNETUL?

Îmi amintesc de acea zi de duminicã dimineaþa din luna
august 1996, la Valea lui Liman, când dupã trei zile de dezbateri
la prima ediþie a zilelor presei bãnãþene ºi când tocmai trebuia
sã plecãm spre casã servind micul dejun eram provocat de
colegul Vasile Barbu: „Cel mai activ o fost Ionel cã el nu o fost
la nici o întrunire...“

„Da, pentru cã nu am ce asculta... Dacã vorbeaþi de
Internet, veneam...“

Atunci a început o discuþie foarte amuzantã ºi hazlie pe
tema Internetului.

Dacã am încercat atunci sã explic colegilor de breaslã
ziariºti ce e Internetul, ce aduce el,  cã ar fi ceva nemaipomenit,
la fel de important precum e azi curentul electric, cã pur ºi
simplu nu se va putea respira fãrã Internet. Colegii mei râdeau
la nebunie asemeni þãranilor torãceni la vorbele mele cã peste
20 de ani doi oameni vor lucra hotarul întreg.

Am spus atunci cã peste câþiva ani toate publicaþiile se vor
afla pe internet ºi vor fi citite pe întreg globul pãmântesc, cã
Internetul este ceva ce va duce ºi aduce toate informaþiile
necesare utilizatorului. Deci dacã scrii VALEA LUI LIMAN îþi
vor apãrea toate informaþiile de acolo inclusiv fotografii de la faþa
locului. Vasile era cel mai gãlãgios fãcând haz de tot ce spuneam.
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Eram noi doi atât de amuzanþi încât în loc sã plecãm în acea
duminicã dimineaþã acasã am mai rãmas mulþumitã doamnei
Anca Augusta care a sponzorizat încã o masã – masa de prânz.
Eram supãrat ºi agitat cum nimeni nu mã poate înþelege, având
unele suspiciuni chiar dacã nu cumva am prea exagerat eu
însumi faþã de mine, cã altcineva tot nu se pricepea.

Mai târziu am scris poezia în grai bãnãþean Internetul
care a fost foarte bine savuratã de publicul auditoriu. Aºa se
face cã mi-au zis „Ionel – Internetu“.

Au trecut anii. An dupã an, navigam pe Internet ºi citeam
fel de fel de noutãþi, mergeam pe chat ºi discutam cu lumea de
pe întregul mapamond.

Aºa se face cã am ºtiut exact când ºi unde ne vor lovi
avionele alianþei NATO, dar aceasta este o poveste aparte...

A apãrut prima generaþie de tineri navetiºti pe Internet,
o lume nouã despre care ºtiau doar ei, cei care cunoºteau lumea
Internetului. Ceilalþi se mirau, se întrebau: Oare ce va fi ºi cu
Internetu ãsta? Toatã minunea dureazã trei zile, au zis unii cu
speranþa cã va dispare ºi prostia asta ºi nu va mai fi nevoie sã
înveþe lucruri noi.

Numai cã prostia în loc sã disparã se dezvolta tot mai
mult ºi mai mult...

Au apãrut ziare pe Internet, posturi de radio, posturi de
televiziune cu programe in live sau unele cadre din emisiuni
interesante.

Mai deunãzi scepticul meu prieten, Vasile, îmi zice
„Ionele, închipuie-þi am vãzut Uzdinul nostru din satelit

prin Internet“
„Mare brânzã, îi zic, eu am vorbit cu veriºorul meu

George din New York, când era Nicola acolo în timp ce pe ecran
îmi apãruse strada lui ºi casa lui unde locuieºte. I-am spus cã
are casã mare ºi frumoasã... el mirat mã întreaba de unde ºtiu
eu ce casã are el, îi spun cã e aici în faþa mea o vãd peste
satelit.“ Atunci veriºorul meu a mai zis „Mare lucru Internetu
ãsta, dupã ce cã vorbim fãrã bani, vezi tot oraºul New York ºi
mai poþi sã te ºi vezi pe ecran... Batrânii noºtri au fi spus cã
sunt „fãcãturi“ ori „minciuni“...

„Nu ºtiu ce ar fi zis ei, dar eu îþi spun cã asta e doar
începutul. Bill Gates a spus cã Internetul la momentul de faþã
e ca ºi cum ai fi avut doar becul electric odatã cu introducerea
curentului electric.



69

„Da, ºi ce o sã mai vinã?“– întrebã veriºorul meu
„O sã-þi spun când aflu, deocamdatã nu prea ºtiu nici eu,

dar mã înspãimântã acest viitor...“
Nu am avut rãspuns pregãtit dar zilele acestea navigând

pe internet am aflat urmãtorul text:
Raportul „Internet of Things” publicat recent de cãtre

Naþiunile Unite anunþã un viitor oarecum robotizat al internetului,
a cãrui populaþie va începe sã numere ºi maºinãrii ºi roboþi,
pânã când ponderea acestor sisteme va întrece numãrul
utilizatorilor din carne ºi oase.

Raportul prezentat iniþial de cãtre International Telecom-
munication Union scoate în evidenþã viitoarele etape ale revoluþiei
tehnologice, unde oamenii, dispozitivele electronice ºi bazele de
date sunt conectate între ele în timp real prin intermediul
reþelei Internet, reþea transformatã radical faþã de forma pe
care o cunoaºtem acum.»

Cu alte cuvinte, poveºtile science fiction deci toate basmele
copilãriei noasre se vor adeveri,  iar interconectarea tuturor
elementelor descrise printr-o reþea gigant nu mai pare o nebunie
atât de greu de realizat. Numãrul utilizatorilor de internet va
creºte pânã la nivelul a câteva miliarde, iar oamenii vor genera
doar o micã parte a traficului online.

In momentul de faþã existã 875 milioane de utilizatori ai
internetului, iar aceastã cifrã probabil cã doar s-ar dubla în
cazul în care numai oamenii ar genera trafic. Odatã cu conectarea
tuturor dispozitivelor din casã la Internet, adicã toate aparatele
casnice : maºina de spãlat rufele, de gãtit, aspiratorul se vor
conecta la internet numãrul utilizatorilor care va avea în tot
momentul acces la ele.

Dacã basmele auzite pânã în prezent rãmân numai basme
ori devin o realitate rãmâne de vãzut. Dacã v-am speriat cu
ceva nu vã daþi bãtuþi. Închideþi ochi ºi visaþi ceva frumos.
Deocamdatã visele rãmân. Încã nu ni le poate fura nimeni.

Vã gândiþi bine la toate frumuseþile acestei vieþi reale.
Mâine va fi mai rãu.
ªi acum ce mai doriþi?

Vã salut
IONEL STOIÞ
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Prima farmacie din Oraviþa

Vedere cu Comunitatea de Avere din Caransebeº
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Oameni ºi locuriOameni ºi locuriOameni ºi locuriOameni ºi locuriOameni ºi locuri

Ion Pena în Banat, la Sicheviþa
(1936-1941)

Marii creatori din literaturã au impresionat în toate
timpurile, atât prin înfãþiºarea ºi comportamentul lor, cât ºi prin
ideile prin care le-au generat ºi susþinut în faþa contemporanilor
în mijlocul cãrora le-a fost dat sã trãiascã.  Localitatea Sicheviþa,
aºezatã la limitã de judeþ ºi la margine de þarã, pe Clisura
Dunãrii, a avut ºansa sã-l aibã, timp de 4 ani ºi 10 luni
(septembrie 1936- iulie1941), ca „perceptor” pe Ion Pena, poet,
epigramist ºi prozator de o valoare (ne)recunoscutã, din perioada
interbelicã, care n-a avut parte de o viaþã lungã, trãind doar 33
de ani (1911-1944).

Deºi s-a nãscut pe meleaguri teleormãnene, în localitatea
Troianu (Belitori, în trecut), la 25 august 1911, fiind primul din
cei 7 copii ai familiei Chiriþã, cariera sa literarã s-a cristalizat
în perioada trãitã pe meleagurile bãnãþene (1936-1941) ca finanþist-
perceptor delegat la Percepþia ruralã din  comuna Sicheviþa.
Având 1000 de gospodãrii ºi peste 4000 de locuitori, comuna
Sicheviþa cuprindea atunci 33 de sate ºi cãtune, amplasate pe o
suprafaþã de peste 140 km2, iar tânãrul Ion Pena (25 ani) era
nevoit sã strãbatã aproape zilnic 15-18 km, mergând pe jos,
pentru a ajunge la cele mai îndepãrtate sãlaºe. Cu toate
acestea, dând dovadã de o mare putere de muncã, el îºi
desfãºura cu conºtiinciozitate ºi hãrnicie activitatea de funcþionar
al statului, reuºind sã obþinã rezultate apreciate atunci de mai
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marii finanþelor pe Plasa Moldova Nouã ºi judeþul Caraº, cu
reºedinþa la Oraviþa.

Mai mult, în toþi anii lucraþi în comuna Sicheviþa,
organizeazã nenumãrate conferinþe ºi întâlniri pentru a lãmuri
sãtenii de importanþa impozitelor cãtre stat ºi necesitatea de a
le plãti de fiecare locuitor pentru a susþine armata, justiþia,
învãþãmântul, cultura, drumurile º.a, precum ºi siguranþa
propriilor gospodãrii ºi familii faþã de infractori prin organele de
pazã ºi ordine. Poate ºi astãzi ar fi nevoie de astfel de oameni
cu mintea deschisã ºi mult bun simþ.

Dacã în timpul serviciului, la birou n-avea prea mult
timp de stat de vorbã cu sãtenii, în „timpul liber” era foarte
apropiat de „schiviceni” ºi „plin de omenie”, într-o perioadã în
care comuna Sicheviþa era localitatea cu cele mai mari neajunsuri
ºi greutãþi din întregul judeþ Caraº. Mai mult, Ion Pena nu se
limiteazã numai la munca de perceptor, ci desfãºoarã în paralel
ºi îºi gãseºte timp pentru a organiza ºi desfãºura activitãþi
culturale la noul Cãmin cultural „LUMINA”, înfiinþat la iniþiativa
lui în incinta Primãriei, unde este ºi astãzi. Aici susþine cunoscutele
conferinþe pe teme literare, economice, sociale ºi financiare,
pentru „culturalizarea” sãtenilor. Totodatã, el doneazã Cãminului
cultural din Sicheviþa un aparat radio pentru audiþii publice ºi
înfiinþeazã prima bibliotecã din sat unde va fi cel mai de seamã
donator de carte în valoare de mii de lei.  Pentru formarea
tinerei generaþiei prin radio,  Ion Pena organizeazã audiþii colective
pe baza unor abonamente lunare cu valoare simbolicã de 1 leu.
Din banii încasaþi de la abonaþi, precum ºi din valorificarea unui
vagon de porumb strâns de la sãtenii apropiaþi din comunã, el
cumpãrã din Orºova un aparat de proiecþie, la care îl angajeazã
ca operator pe cel mai sãrac „þigan” din sat, Gruia Gheorghe, pe
care îl iniþiazã ºi-l pune sã proiecteze filme pe faþada clãdirii
Primãriei din comunã.

„De unde atâta putere la funcþionarul onest pentru a desfãºura,
în plus, o muncã susþinutã ºi atât de necesarã pentru educarea
oamenilor locului, iar pe deasupra, o muncã de documentaþie pentru
creaþia literarã de mai târziu ?” – se întreba ºi astãzi domnul
Gheorghe Birtea, omul de vazã al Sicheviþei, multã vreme
secretar ºi primar în comunã. ªi tot el rãspunde: „Ion Pena a fost
dãruit cu sãnãtate ºi  înzestrat cu har de la Bunul Dumnezeu”.
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Perioada interbelicã trãitã la Sicheviþa (1936-1941) este
cea mai fertilã privind creaþia sa literarã. Ion Pena scrie
epigrame, poezii, prozã ºi mai multe articole în ziarele ºi
revistele vremii. Pentru cã, singurul volum publicat a lui Ion
Pena este de epigrame cu titlul „Furcile caudine” (1939), el
este „receptat” mai mult ca epigramist decât ca poet sau scriitor,
fiind înscris ca atare ºi de George Cãlinescu în a sa „Istorie a
literaturii române de la origini pânã în prezent”. Epigramele lui
Ion Pena sunt savuroase, fiind adevãrate perle de inteligenþã,
umor ºi ironie, ºi multã spontaneitate. Ele sunt pline de
înþelesuri, sãgeþile fiind cãtre o paletã largã de oameni ºi
moravuri ale timpului de atunci. Se prezintã doar douã din cele
peste 200 de epigrame „înfurcite” de autor, fiecare cu „poanta”
ei finalã ce stârnesc zâmbet ºi bunã dispoziþie pentru cititor:

           Globului pãmântesc:
Absurd. Eu cheltui ºi o mie
Pe zi – cu bune or cu boli,
Iar tu trãieºti de-o veºnicie
O! Terra, numai cu…. doi poli.

       Unui român:
„La drum române, ia cu tine
O snoavã, douã, nu uita !
Aºa-i de veacuri firea ta

ªi uneori îþi prinde bine.

Tot la Sicheviþa a trãit cei mai „aprinºi” fiori ai dragostei,
ºi pentru iubita sa (numele real Sida Sorescu !) a scris cele mai
frumoase poezii, cu versuri de o sensibilitate aparte; de aceea,
ele trebuie citite cu toatã atenþia, deoarece în mijlocul lor se
zbate un poet de rasã:

Iubirea

Mario, sãrut dimineaþa ochilor tãi.
Sufletul tãu urcã în mine.
Munþilor, deschideþi magice cãi
Sã treacã iubita cu gesturi feline.

Hei, arcaº fioros al zãdãrniciei
Nu mã cutremurã hohotul tãu.

Pãzit de fericirea iubitei
Trec mândru ºi-þi zic: nãtãrãu!

ªtiu, mâine va fi un apus
Caraghios, banal, îndoliat
Totuºi mã voi lãuda cu fruntea sus:
       - Ceasul fericit a existat.

(Din manuscrisul „Simple nimicuri” cu
13 poezii, scris la Sicheviþa, 1940)

Despre proza lui Ion Pena se ºtie mai puþin, „dar despre
ea ar trebui sã se vorbeascã mai mult” – aºa cum spune convingãtor
domnul Marin Scarlat, nepotul scriitorului, care, prin strãdania
sa, îl face tot mai cunoscut pe scriitor, atât prin cartea tipãritã
„ION PENA –Scrieri”, publicatã în 2011, cât ºi pe Internet, prin
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publicarea online a manuscriselor rãmase de la familia autorului
ºi apropiaþii lui.

Ion Pena face o prozã specialã, de anticipaþie, dar nu
ºtiinþifico-fantasticã. Previziunile autorului din povestirea „Moneda
fantazienilor”sau „Fantazia” , scrisã la Sicheviþa, în 1938,
intuiesc „cum va fi” în comunism, faþã de capitalism, prin mari
analogii „utopice” despre colectivizare ºi cooperativizare. Este o
lucrare care dovedeºte din plin, atât temeinicia unei pregãtiri
economice, cât ºi gradul ridicat al realizãrii literar-artistice,
mergând cu anticipaþia pânã în anul 2000.

Deoarece, lucrarea va fi publicatã în întregime într-o
viitoare carte despre Ion Pena în Banat, redãm doar fragmentul
de final al povestirii:

_______________________________________________________________________________
31 Decembrie, 1999.
Timpul curge mereu în eternitate. Odatã cu el trec oameni,

trec evenimente, se schimbã faþa pãmântului ºi la cartea istoriei se
adaugã pagini noi. Sunt 45 de ani de la începuturile epocalei reforme.
Fan însuºi a împlinit o sutã de ani ºi în bãtrâneþea sa decoratã cu
pãrul capului alb ca zãpada pare un patriarh al pãcii ºi al luminii.

Opera lui este definitiv încheiatã, consolidatã ºi merge înainte
cu paºi siguri. De la agricultura sub toate formele pânã la cea mai
înaltã industrie ºi de la artã la ºtiinþã, toatã viaþa fantazianã este
încadratã ºi organizatã în sublima celulã socialã - „coopul”.

În „coop” trãieºte o nouã omenire. Pacea desãvârºitã,
solidaritatea desãvârºitã, echitatea desãvârºitã ºi bunãstarea
desãvârºitã – aici domnesc. Mizeria de odinioarã, sãlbatecul antago-
nism de interese individuale ºi egoismul pustiitor de suflete par
legende îndepãrtate ºi mai întunecate ca infernul.

Poporul fantazian se ridicã zi cu zi pe scara perfecþiunii. Prin
puterile sale proprii, el întemeiazã paradisul biblic dãruit primei
perechi omeneºti de cãtre mãrinimia dumnezeiascã, ºi pierdut tocmai
din cauza relelor arãtate în aceste pagini.

1 Januarie, 2000.

Un singur om în toatã Fantazia mai sta pe vechea poziþie.
Acesta e þãranul chiabur, Tibon. Numãrã aceiaºi ani ca Fan ºi chiar
s-au cunoscut bine în copilãrie. Are 25 de hectare de pãmânt, adunate
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prin cãsãtorie ºi prin cumpãrãri fãcute pânã la 1955. Unicul fiu i-a
murit la vârsta de 26 de ani, cu nora, într-un accident de cale feratã.
Pe urma lor, bãtrânului i-au rãmas doi nepoþi mici ºi neºtiutori, ca
sã-i poarte numele mai departe.

Acest Tibon se aflã acum în audienþã la Fan. Sunt unicul
martor al întâlnirii lor.

Bãtrânul Tibon este falnic în încruntarea sa, precum falnic
este ºi Fan în lumina ce-i strãluceºte pe faþã. ªi bãtrânul Tibon
izbucneºte cu necaz ºi furie:

-„Fan, tu vrei sã mã omori ºi odatã cu mine sã dai nesãþiosului
pãmânt întreaga mea familie. Oriunde mã întorc mã întâmpinã ceaþa
ºi disperarea. Ai clãdit în jurul meu un zid mai tare ca fierul ºi mai
întunecat ca noaptea. Grâul meu putrezeºte în hambare fiindcã nu
mai existã nimeni care sã-l  cumpere. Banul meu rugineºte în pungã
fiindcã nu-l mai primeºte nimeni. Uneltele mele de plugãrie sunt
vechi ºi rupte fiindcã nu mai gãsesc altele noi ºi nici fierar sã le
cârpeascã. Umblu desculþ.

Alãturi de el, cu fizionomia crispatã, sãlbatec, Tibon pare o
creaturã apocalipticã.Viforul mai suflã cu sãlbãticie …

ªi în faþa acestui tablou, unde douã inimi au încetat sã mai
batã ºi unde douã guri au amuþit pe vecie mã cuprinde întristarea ºi
adâncul înþeles al zãdãrniciei omeneºti. Cât zbucium în urmã, câtã
iubire ºi câtã urã, pentru ca totul sã se termine atât de stupid într-o
clipã.

Dar nu! Iatã cã mi se întoarce iarãºi gândul înapoi ºi iatã cã
mã pãtrund înfiorat de aceste douã morþi ºi mã cutremur de mãreaþa
lor semnificaþie.
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Cu Tibon moare ultimul cetãþean al lumii vechi, al înfrãþirii
generale în suferinþã, în urã ºi în rãzbunare, moare ultimul
individualist ºi liberalist.

Cu Fan moare primul cetãþean al lumii noi, al înfrãþirii
generale în fericire, în iubire ºi în pace, moare primul colectivist.

Dar pe când cel dintâi pecetluieºte cu moartea sa sfârºitul
unui capitol tragic în istoria umanitãþii, al doilea rãmâne între
oameni cu sufletul viu în eternitate, ca pãrinte al mântuirii lor eterne
pe acest pãmânt.

FINE
Sicheviþa, 7 februarie,1938

Destinul lui Ion Pena este cu adevãrat tulburãtor. Fiind
mobilizat pe frontul Celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, el moare
de tânãr, la 33 ani, în 1944, la numai trei ani de la plecarea din
comuna Sicheviþa. Grav rãnit în urma unui accident de maºinã,
a plecat din aceastã lume în plinã maturitate artisticã, la 29
iunie 1944, în Spitalul Militar din Alba Iulia, oraº unde este ºi
înmormântat.

Ca un vizionar cu o  multitudine ideaticã a creaþiilor sale,
Ion Pena a anticipat chiar ºi al sãu „destin frânt” într-un viitor
apropiat, în scrisoarea-rãspuns la „O mare anchetã literarã” printre
tinerii poeþi români, anchetã care dorea sã afle idealul lor
poetic, încercând sã se cerceteze ce vor aceºtia ºi mai ales – de
ce!

Din textul scrisorii-rãspuns al tânãrului poet, din mai
1941 – era încã la Sicheviþa – rezultã marea dezamãgire a
poetului faþã de condiþia sa socialã (ca ºi a altora de altfel).
Timpul ºi activitãþile zilnice nu-i dau posibilitatea sã se consacre
actului de creaþie. Se simte obosit ºi stresat de atâtea alte
activitãþi, care nu-i permit sã se dedice actului de culturã. E
dezgustat de viaþã. E plin de pesimism ºi resemnare. I-au
dispãrut entuziasmul ºi optimismul. Nici speranþa, cea despre
care se spune cã „moare ultima”, nu-l mai însoþeºte pe poet.
Dar, mai convingãtor este conþinutul scrisorii:



77

„Iubite Gog,
Pledoaria ta pentru a mea înviere este zadarnicã. Sã nu te

superi cã ai aruncat în gol câteva vorbe de încurajare sau m-ai urechiat
prieteneºte pentru blazare. Cert este cã sunt îmbãtrânit, ratat, ºi cã
din strãlucitele nãzuinþi de altãdatã s-a ales praf ºi pulbere. Dacã
existã un destin care te stãvileºte cînd vrei sã te înalþi, acesta a fost
al meu. Acum sunt prea obosit ca s-o mai iau din loc, sunt ca o
lãmîie care a fost stoarsã puternic, aºa cã e o minune sã mai scoþi o
picãturã din ea. Nu m-am nãscut în mizerie, dar m-am nãscut alãturi
de ea cu un mm. Trebãluind pentru pîine, mi-am pierdut comorile
interioare. Desigur, lupta mea pentru existenþã n-a fost dramaticã
aºa ca a lui Panait Istrati, sau Hamsun, spre exemplu, dar, legîndu-
mã zilnic cu mii de fire subþiri, m-a înlãnþuit pe nesimþite, m-a lipit
de pãmânt, ºi m-a îndobitocit. Dar, poate cã, munca cea mai sãlbatecã
ºi istovitoare nu face «tabula rasa» din cineva cu adevãrat înzestrat.
Deaceea mã gândesc uneori dacã tot ce-am nãzuit spre frumos nu a
fost alãturi de linia soartei mele, care acum se împacã cu nemernice
hãrþoage prãfuite.

ªi încã ceva, ceva care exprimã, poate, adevãrul întreg: Am
pierdut încrederea în valorile umane, în legitimarea luptei. Pentruce
sã te sbuciumi, pentruce sã þipi, sã urãºti, sã iubeºti, sã porþi în tine
mistuitoare doruri, când la urmã rãmîne cel mai crunt pustiu, din
toate. Nu-i mai bine sã fii un «burtã verde» oarecare, cu casã bunã ºi
caldã, cu masã poftitoare, apoi acolo un aparat de radio cu 7 lãmpi,
patru nuduri în perete ºi unul în pat, abonamente la «Universul»,
«Veselia» sau «Pardon» (Pardon – e drept, nu mai apare), o bibliotecã
gen Hertz, «Romanele captivant », etc.!..

Cît ne irosim noi în inutil ! Cîte apoteoze nu creºtem în gînd!
ªi, la urmã, ce gol, ce zãdãrnicie. Dar mã gîndesc alteori cã e bine sã
faci ceva. Cã e bine sã te înhami la ceva, sã fii pur sînge la trãsurã
împãrãteascã sau mîrþoagã la calic, tocmai ca sã nu ai timp sã vezi
abisul pe care se sprijinã viaþa. Poate toatã lupta omeneascã este o
excrocherie uriaºã, ca umanitatea sã nu îºi descopere inutilitatea.
Luptînd, adicã muncind sau urmãrind himere, luptãtorul îºi aflã o
justificare a existenþii. Luptã orbeºte. Lupþi ca sã te caþeri pe pieptul
unui munte, lupþi ca sã fãureºti o poemã; dar lupta asta nu îþi serveºte
la altceva ca sã-þi justifici ziua ori sã te faci miop. Miop în sensul cã
îþi confiscã perspectiva existenþii ºi în locul golului ei, în locul
nimicniciei finale, privirea þi se opreºte pe imediat, pe apropiat ...”
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Cât de adevãrate au rãmas ºi astãzi cele scrise de Ion
Pena, în perioada cât a trãit ºi a stat pe meleagurile bãnãþene!
Dacã nu s-ar fi stins atât de tânãr, ar fi avut o evoluþie literarã
surprinzãtoare.

Reºiþa, 09 martie 2015
Prof.univ.dr. Gheorghe POPOVICI

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reºiþa

în boabe m-a fascinat de mic,
aºa cã nu pierdeam nici o ocazie
sã asist la el. În consecinþã
l-am reþinut destul de exact,
cu excepþia cititului configuraþiei
complete a celor trei rânduri
ºi coloane. Aceasta era darul
bunicii. În schimb, pasionat de
matematicã, la bãtrâneþe am
descifrat algoritmul procedeului.

Ar fi important sã ºtim
cum s-a ajuns la stabilirea
regulilor, astfel ca rezultatul
sã poatã fi doar douã variante
pe prima linie: cinci sau opt
boabe. Sã þinem cont cã aceste
femei de regulã nu ºtiau carte.
Desigur cã e puþin probabil cã
vom afla vreodatã cum sau cine
l-a nãscocit, mai ales cã obiceiul
a dispãrut.

Ceea ce am constatat

Datul în 41 de boabe

(Urmare din pag. 36)

astãzi, analizând algoritmul de
împãrþire, este cã sunt posibile
9 variante de aranjamente pe
prima linie, iar din acestea 3
variante de 8 boabe ºi 6 variante
de 5 boabe pe prima linie. E
normal ca varianta favorabilã
sã fie cea de 5 boabe pe prima
linie, acesta având ºansa mai
mare de reuºitã, deci fiind
optimistã, fapt care se invoca
ºi de maica care descânta
boabele.

Cred cã pentru farmecul
ºi ingeniozitaea procedeului
meritã sã fie consemnat acest
mod de comunicare ºi liniºtire
a sufletelor bunicilor noºtri,
pânã nu va fi definitiv uitat.

3 iunie 2014
Iacob I.Voia, 73 ani
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Scrisul literar þãrãnesc ºi
melancolia Banatului

Desigur cã mã refer la Banatul Montan nu pentru cã
m-am nãscut între Poiana Mãrului, Cãvãrani ºi Rusca Montanã,
un triunghi al Bermudelor poetic, prin care ºerpuieºte Bistra cu
malurile albastre de atâtea flori de nu-mã-uita; nici spre evocarea
unei cãsãtorii vremelnice ci datoritã închinãrii mele la frumuseþile
naturii ºi la bogãþia sufleteascã a poporului întâlnit aici în
drumeþiile mele la poalele Semenicului în vacanþele de varã.
Aici am întâlnit „un colþ de rai” (la Dognecea); o Vale a
Miracolelor (Valea Almãjului); am auzit „glasul frunzelor” (); am
vãzut „casa strigoilor” (la Bocºa); am meditat pe „stânca fermecatã”
(deasupra Gãrânei) ºi am auzit tânguirea lupului singuratic (pe
Dealul Lupului de la Gãrâna).

Aºa se explicã faptul cã, la solicitarea doamnei Angelica
Herac de a-mi împãrtãºi câteva gânduri asupra literaturii
tradiþionale cãrãºene, rãspund cu drag. Mi-am amintit de regretatul
meu coleg de dãscãlie, profesorul ºi critical literar, Nicolae
Þirior, cândva student la litere în Bucureºti, prieten cu scriitorul
Gabriel Þepelea, care i-a dãruit cu „prietenoase omagii” în anul
1943 (Bucureºti, 24 febr.) cartea Plugarii condeieri din Banat
(Editura „Cercul Bãnãþenilor”). Aceastã carte prezentatã de autor
ca „suflu de spiritualitate al brazdei þãrãneºti” mi-a fost apoi
dãruitã mie de prof. Þirioi la sfârºitul anului ºcolar 1973.
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Am recitit cartea, acum la vârsta a treia pentru revista
„Nedeia”, ca sã retrãiesc zilele petrecute de Gabriel Þepelea, om
erudit, în comuna Comorâºte din Caraº la rude, apoi în vizitã la
Paul Botoº care îl conduce în casa poetului þãran, Paul Târbãþiu,
cel cu scrierile celorlalþi plugari bãnãþeni.

Vizitatorul de la oraº intrat (citez) într-o „casã nevãruitã,
sorã cu sãrãcia, dositã pe o uliþã înãbuºitã de noroi. Casa de
þãran ce sfruntã pieptiº nevoile. Dar ce importanþã are casa? Sã
vedem poetul!” Cel vizitat aratã celor intraþi în umila-i casã
„vehemenþele sale tipãrite”: „Cântece ºi flori”, „Vântule” ºi
„Sclavii Pãmântului”. Se poartã o discuþie ºi despre alþi condeieri
plugari: Miron Ghita, Ion Frumosu, Petre Petrica, º.a. Viaþa lor
a fost în linii generale aceeaºi. Citez: „N-au ieºit din satul lor
decât cu treburi, la procese ori pentru a rãspunde îndatoririlor
militare. N-au frecventat o altã ºcoalã decât ºcoala primarã.
N-au avut alt îndrumãtor decât marea lor sete de luminã”
(Plugarii condeieri din Banat, p.6)

Am mai aflat cã vameºii din satul lor de baºtinã îi
dispreþuiau, vãzându-i cã umblã „dupã cai verzi pe pereþi” cum
se zice în popor, iar cei de la oraº îi considerau „oameni fãrã
ºcoalã, fãrã titlu”. Cunoscut este cã þãranii noºtri de la ºesul
mãnos bãnãþean râvneau la hectare, la „lanþe” de pãmânt, la
cãsãtorii „cu zestre”, pe când mulþi din pãrþile Caraºului priveau
la luna plinã ºi ascultau cântecul ciocârliei. Erau câteva cercuri
bãnãþene cu tineri entuziasmaþi, care cântau refrenul la „Banatu-i
fruncea” ºi intelectuali în „funcþii de conducere” cum se zice
astãzi, ca dr. Aurel Cosma, încercau sã salte aceastã categorie
de poeþi ºi prozatori, care au deschis drumul tradiþiei în literatura
Banatului Montan.

S-a scris în 1941, în „România Nouã” ºi „Luceafãrul”,
reviste  citite la Sibiu, despre poeþii populari din Banat, dar fãrã
ecou. Cert este (cf. „Revistei Fundaþiilor Regale”) cã dupã
apariþia a numeroase articole în „Curentul”, „Porunca vremii”,
„Evenimentul”, „Vremea”, „Universul literar” s-a discutat ºi
activitatea plugarilor condeieri din Banat ºi la Bucureºti. Din
pãcate þãranii Caraºului duceau cu ei o oareºcare neîncredere în
idealismul intelectualitãþii noastre „de la centru”.

Mã gândesc cã acei critici literari înainte ºi apoi ºi dupã
Marea Unire nu au apreciat îndeajuns scrierile acestor
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premergãtori, pentru cã nu prezentau un þãran idilic, de duminicã,
jucând ca mândru flãcãu în hora satului sau pornind cu drag ca
soldat la luptã. Sã nu uitãm cã fruntaºi ai satelor bãnãþene  ca
Vucu-Secãºanu, Iancu Stoia, P. Blidariu ºi Ion Ciucurel au fost
absolvenþi ai ºcolii primare ºi au publicat la „Foaia Poporului
Român” deja în 1906 la Budapesta ºi la „Românul” – ziarul lui
Vasile Goldiº.

Scrierile trãdau intenþia unirii tuturor românilor. Chiar ºi
dupã Unire când s-a înfiinþat „Cuvântul satelor”, o gazetã a
þãranilor din Caraº, care a ocolit partidele politice din acea
vreme (scriu la gazetã: P. Târbãþiu, Humã-Bogdan, Gh. Meilã,
Gh. ªerban, L. Blagoe, P. Zestrean, P. Jianu, Vucu-Secãºanu
º.a., þãrani din Comorâºte, Comloº, ªoºdea); cei urziþi „din
lacrimi ºi sudoare” nu sunt înþeleºi.

Meritã redarea unor propoziþii din volumul „Sclavii
pãmântului” al lui Târbãþiu, când acesta se revoltã împotriva
„îndrumãtorilor satelor”: „Altceva aºteptau þãranii din Banat ºi
Ardeal de la primii dregãtori români: mai mult idealism, mai
multã dragoste pentru treburile publice. Þãranul luminat vede
valul de politicieni abãtuþi asupra satelor, vede corupþia ºi
suferã.”

„O cum de n-au simþit aceºti miºei
Cu-apucãturi mârºave ºi pãgâne
Cã ai ºi tu un suflet ca ºi ei!”

Iatã altã strofã minunatã din „Seceriº”:
„…, muncesc cosaºi, sãcerãtoare
Greu spicuindu-ºi bruma de strânsurã,
Îngânduraþi ºi triºti, de parcã-o furã,
Pãmântului crãpat ºi ars de soare”.

Aºadar tematica permanentã a poeziei poetului plugar
este melancolia, disperarea, relaþia omului cu natura. Interpretarea
acestor perene trãsãturi sunt explicate ca fiind date de un
blestem:

Din: „Ce-au fost strãmoºii mei?
Ce-au fost, de mi s-a dat ca rãscolind pãmântul,
sã-mi rãscolesc ºi sufletul ºi gândul,
ºi durerile fraþilor mei eu sa le plâng, cum

     plânge vântul?
                                (Miron Ghita, p.3)
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  Trecând de la lectura „plugarilor” la cea despre Cioran
(„Din nou despre Cioran” – Dan C. Mihãilescu – Orizont 4/2014)
citesc cã peste aproape un secol temele prezente în scrierile
filozofului Cioran (care va rãmâne mereu al nostru) sunt:
melancolia, disperarea, obsesia morþii, pasiunea de a nega, jocul
permanent între margine ºi centru. Aceastã melancolie este
deci o umoare neagrã a naþiei noastre, despre care vorbeºte
deja medicina anticã a lui Hipocrate care poate induce prin
echilibru sau prin absenþa acestuia la starea de sãnãtate ori la
cea maladivã a omului.

  Deºi devenitã tradiþionalã, melancolia din scrisul românesc,
(mai ales a celui de la þarã) eu vreau sã cred cã va birui
sãnãtatea în sufletul ºi trupul celor ce „scriu carte” în Banatul
Montan. Trecând de la Cioran la Ion Frumosu (ce salt!), poetul
nãscut în 1920 la Ciuchici, judeþul Caraº, gãsesc cã poetul
aproape necunoscut a „jertfit sufleteºte destul ºi/, mai jertfesc…”
pentru a scrie. ªi tot din „Memorii”: „Patru ani am fost
bibliotecar al ºcoalei. În patru ani pe atunci nu mã luau prea
mult la muncã pãrinþii, fiind slãbuþ – am cetit 234 de volume

Un þãran inventator din Banat: Simion Balica
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din biblioteca ºcoalei plus 110 volume, pe care mi le-a cãutat
dom’ vãstor.” Acest tânãr „slãbuþ” ne-a lãsat romanul „Oameni
de pãmânt”, volumul de schiþe „Vedenii din umbra satului” ºi
din poeziile sale se înalþã dorul sau o spovadã de viaþã. Iatã un
fel de testament al poetului plugar:

             Versul meu
„Scris-am scris rãvaºe gliei,
Holdei, þarinei, câmpiei,
Cu condei
Grindei
De plug”.
Carte: lanul de belºug.

ªi-am scris carte codrilor
Pe scoarþa gorunilor,
Spicelor
ªi florilor
Undelor de iarbã-moi
Scrisu-le-am rãvaºe noi.
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Versul meu, îl gem când arã
Boi ºi plug în primãvarã,
………………………..

ªi-l gem horile’ lãutã,
Cosânzenele l-ascultã
Feþi frumoºi
Voioºi
Sdrobesc
Brâu-n versu-mi bãtrânesc”.

                             (Ion Frumosu, p. 39)

Domnii din Bucureºti, cetind poeziile lui Ion Frumosu au
susþinut ideea cã numele subscris poeziilor este unul anonim,
dat unui poet sau prozator cunoscut. Tânãrul era într-adevãr
þãranul Ion Frumosu, absolvent al claselor primare din comuna
Ciuchici, însurat de la 16 ani, când avea deja un copil de 2
aniºori…

Un popor cu o asemenea genã nu se stinge din cauza
melancoliei, mai degrabã – citat din „De vorbã cu Eugen Simion
(academicianul)”: „Existã o duºmãnie în lumea româneascã, în
primul rând în lumea intelectualã, sã nu mai vorbesc de lumea
politicã. Acestea sunt într-adevãr lucrurile descurajante”. (Scrisul
bãnãþean nr. 4/2013)

                      Prof. EDITH GUIP COBILANSCHI

Timiºoara, ian. 2015
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Obiceiuri pictate  de Vasile Popovici
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Viziuni ale
satului în

picturile lui
Gustav Hlinka
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ION PÃTRAªCU STAN MUZEU
PAGINI DE JURNAL (I)

Pe Ion Pãtraºcu Stan Muzeu am impresia cã îl cunosc de
când e lumea. Nãvãlise în viaþa mea de reporter la Radio
Timiºoara cu mulþi ani în urmã, profunzimea dar ºi culoarea
versurilor sale, ineditul pasiunii unui þãran de a scrie versuri
constituind pentru mine subiect de interviu încã din anii ‘80.
Apoi l-am uitat, prins cu alte curiozitãþi de care Banatul e plin.
În zilele imediat urmãtoare Revoluþiei, când încã ne încropeam
programele ºi urcam la microfon de-a valma, în iureºul acela
iscat de evenimente, m-am trezit cã un þãran în costum popular
mã cheamã la poarta studioului. Din motive de securitate, la
poartã se afla alãturi de portar ºi un militar cu arma încãrcatã.
Cobor, mi-l amintesc vag, dar insistã cã vrea sã dedice o poezie
martirilor Revoluþiei, îl invit la microfon, tocmai eram în felia
mea de transmisiune în direct, ºi dialogul nostru se întinde,
firesc, în definitiv, era unul din proscriºii regimului trecut,
datoritã, chipurile, tentativei sale de a trece fraudulos frontiera
cu niºte aripi pe care le construise cu obstinenþã. Motiv absurd,
cu aripile acelea nu ar fi ajuns atunci niciunde, dar te puteai
pune cu ideile fixe ale unora? Deci vorbim multe, mã invitã
cãlduros la Zorlenþu Mare sã-i vãd casa, muzeul, poate voi
apuca sã-l vãd ºi înãlþându-se cu aripile pe care acum are
rãgazul sã le perfecþioneze...

Mi-am notat în carnet adresa lui ºi atât. Aveam altele
mai urgente de fãcut, de cãutat, de vorbit. Apoi de filmat, dupã
ce s-a înfiinþat, pe trupul Studioului de Radio Timiºoara, TVR
Timiºoara. Aveam sã ne întâlnim în mai multe rânduri, pe la
cenacluri ale scriitorilor în grai, la alte evenimente culturale
bãnãþene, el la fel de mucalit în straiele sale de paure, mereu
dornic sã-þi spunã un vers, o vorbã de duh, sã-þi istoriseascã din
hagiografia miticã a satului sãu de sub soare. ªi iarãºi invitaþia
sã-i calc pragul, sã-mi povesteascã câte a vãzut prin lume,
pentru cã descoperise între timp cã Pãmântul e destul de mare,
ºi cã aripile...

Recunosc cã de data asta începuse sã mã intereseze. La
Televiziune, unde videoteca aºtepta cât mai multe mãrturii ale
spiritualitãþii locului, acesta putea constitui un subiect. Era un
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om de excepþie, un creator popular de forþã, un om plin de
vitalitate, cineva care avea sã-þi spunã ceva, sã-þi comunice un
mesaj. De aceea, într-o zi de iarnã, am plecat la Zorlenuþu Mare
ca sã filmez... o reþetã de bucate. La o emisiune matinalã
aveam o rubricã de gãtit, erau ºi bani pentru deplasãri în acest
scop, ºi ce mi-am zis, ca sã nu dau tot gândul meu afarã... Era
de fapt, o formã mascatã de a face o prospecþie pe repede
înainte a universului lui Pãtraºcu Stan Muzeu. Iar doamna
Ilinca, soþia lui uica Ion, m-a învãþat cum se face o gãiganã de
toatã frumuseþea. Fireºte cã pentru o gãiganã nu ar fi trebuit
sã bat atâta drum, mai cu seamã cã în seara aceea se ºi
aºternuse o nea ce risca sã ne împotmoleascã acolo pentru o
sãptãmânã, dar imaginea aceea în care eroul nostru venea pe
un drum din mijlocul satului cu ninsoarea aºezându-se ca o
mantie învolburatã peste el avea sã devinã emblematicã în
filmul pe care îl simþeam deja trãind în mine.

Abia în vara urmãtoare însã aveam sã poposim acolo douã
zile, apoi s-a mai lungit cu una, pentru a realiza filmul „Iartã-
mã pãmântule” dedicat poetului, pictorului, sculptorului ºi...
aviatorului Ion Pãtraºcu Stan Muzeu.  Dacã mã veþi întreba
cum au decurs filmãrile vã voi spune cã abia îmi aduc aminte.
Fireºte, toate momentele le revãd aievea, în culoarea aceea
frustã a zilelor luminoase de varã, dar starea trãitã era de o
istovitoare efervescenþã, o stare de excitare continuã care ne-a
alungat somnul, ne-a pus într-o stare ciudatã, de permanentã
cãutare. Autorul imaginii, Constantin Gogoþ, era de-a dreptul
excedat de bogãþia de oferte, de obiectele originale din încãperea
muzeului, în care printre pânzele de paianjen descoperea noi ºi
noi exponate, pe care încerca sã le învie cu ajutorul lui Nae
Nohaiu, luministul ºi bãiatul bun la toate, ce-i potrivea reflectoarele
în unghiuri diferite, care le puneau în miºcare, ori le descopereau
trãsãturi neºtiute. Exterioarele, satul, zgomotele, vântul foºnind
molcom printre tãiºurile porumbilor, copiii la fotbal ori la
scaldã, ºi totul terminându-se cu urcarea pe deal, un fel de
ridicare pe Golgota purificãrii a unui alai fãrã sfârºit de curioºi
ce-l ajutau sã care aripile la înãlþime pentru a mântui, în sfârºit
zborul mult promis. Iar apoi zborul...

Filmul avea sã aibã un destin fericit. Primit cu entuziasm
la festivaluri din þarã ºi peste hoarte, distins cu un premiu de
Asociaþia Profesioniºtilor de Televiziune, un premiu pentru
regie la Festivalul Internaþional de Film Folcloric de la Belgrad,
prezentat pe numeroase posturi de televiziune, filmul îºi trãieºte
viaþa fiind ºi astãzi urmãrit cu bucurie ºi curiozitate. La
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succesul sãu, fireºte, a contribuit ºi muzica special conceputã de
marele compozitor timiºorean Ilie Stepan. Poate cel mai frumos
omagiu ce i s-a adus a fost reproºul pe care mi l-a adresat, mai
în glumã mai în serios, Liubiþa Raichici, distinsa poetã ºi bunã
prietenã, care mã avertiza cã îi sunt dator cu revãruirea
bucãtãriei, pentru cã, furatã de film, uitase pe foc niºte varzã
cãlitã. Vã daþi seama ce fum se iscase...

Iar apoi vestea cã Ion Pãtraºcu Stan Muzeu, cu care
devenisem prieten, a trecut în lumea de dincolo. Nu cãuta acolo
odihna cea veºnicã ci, sunt convins, alte subiecte pentru ºotiile
sale fãrã sfârºit.

Într-un târziu, mi-am luat inima în dinþi ºi am sunat-o pe
doamna Ilinca sã o întreb ce s-a ales cu jurnalul de care îmi
povestise cândva soþul ei. Venise vorba, în treacãt, despre el,
notase acolo, îmi zicea, momentele sale de cumpãnã, jurãmintele
de a nu mai bea nu ºtiu cât timp, ºi cum se achitase de ele...
Probabil ºi altele. Sensibilizat de descoperirea unor pagini de
jurnal ale lui Tata Oancea, eram acum curios ce ar fi putut nota
uica Ion. ªtiam cã, din pãcate, mai multe din piesele de bazã ale
muzeului lui Ion Pãtraºcu fuseserã înstrãinate. Dar jurnalul?
Doamna Ilinca mi-a spus cã l-a gãsit ºi mi-l trimite. L-am primit,
l-am citit cu nesaþ. Iatã-l pe el însuºi, supravieþuind dincolo de
vânzoleala vremelnicã a vieþii sale, în notaþii succinte, sobre, nu
fãrã umor, un document de o valoare, mi se pare, excepþionalã.

Copiind paginile cuprinse într-un caiet gen studenþesc cu
coperte de carton, întâmpin dificultãþi de înþelegere a unor
regionalisme, dar, mai cu seamã, probleme de ortografie. Lipsa
punctuaþiei, propoziþiile care încep cu literã micã, multe nume
de persoane scrise cu literã micã, în graba redactãrii, din
neglijenþã ori chiar din necunoaºtere, aparent îngreuneazã lectura,
dar, paradoxal, odatã acceptatã regula jocului, constaþi ºi aici o
notã de originalitate, chiar de umor. Cifrele dintre paranteze
drepte marcheazã paginile din manuscris, cifrele alãturate textelor
noteazã numeric ºirul destãinuirilor.

Voi reproduce pagini din ceea ce ne-a lãsat scris. Poate
voi reveni ºi într-un numãr viitor pentru a completa cunoaºterea
dumneavoastrã, poate vom gãsi o soluþie sã publicãm într-o
carte jurnalul ºi mãrturisirile pe care mi le-a fãcut în filmul pe
care i l-am dedicat. Poate. Timp sã fie...

Timiºoara, 8 noiembrie 2014
VASILE  BOGDAN
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Protocolul meu

     Din Viaþã Auto-biografie

Rusu – Ion – Pãtraºcu – Stan – Muzeu

                      Semnãturã

                 Grafic lu Cuprins

Nr.       Specificare    De la      Pîn la            Total
anul                    pagina     pagina           pagini

1. Cu din viaþã   1          304              304
2. Întîmp. Fami    305        402               98

(Pagina de titlu este scrisã cu cernealã albastrã, doar
cuvântul MUZEU este scris cu creionul, probabil adãugat ulte-
rior – nota V.B.)

Rusu Ion Pãtraºcu Stan

 Nãscut
La 18 Mai 1929 în Comuna
Zorlenþu Mare nr. 18 / 13

- Banat -
Fiu de þãran sãrac de
Naþionalitate ortodox

- romîn -

                       Semnãturã

(Observaþii:  ce  =  cã, nota V.B.)
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[1]
Început

Auto-biografie

1929
Rusu Ion Pãtraºcu Stan

1 Nãscut la 18 Mai 1929 în
Com. Zorlenþu Mare nr. 18/13

- Banat-

1929
Botezat la douã sãptãmâni dupã

2 naºtere, adicã sã zice la o sãptãmânã
dupã Rusale botezat la biserica
din vale ortodoxã romînã -1929 -

1930
Grav bolnav de febrã temperaturã

3 mare rãmas slãbit de putere slãbãnog
la fãpturã.

[2]
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1930
4 Grav bolnav de tuse mãgãreascã tratîndumã cu leacuri

bãbeºti cu care mea trecut.

1932
5 Cãzînd din leagãn cel aveam o troacã rãmas cu semn

la gurã - la partea dreaptã.

1933
6 Grav de bolnav de cozace pojar care la câteva zile

sau perdut fãrã doctor

1934
Eu cu Ion Cinciº am ciupilit o gãinã vie ºi iam tãiat sub

7 limbã ca sã vorbeascã gãina, era peleagã a mea, sa
petrecut la mine în poiatã ce nea prins maica Nasta ne-a
bãtut ºi fãcut fricã la jandarmi.

[3]
1935

Un jandarm preten cu tata ce sta la L Ciuciunã, postul
8 întro Duminicã mo cãrat cu bicicleta pîn la duchean dupã
petroloi

la Sfat în drum am cãzut amîndoi de pe bicicletã, eu lovit la
piciorul stîng jos la nogei curea sînge rãmas semn. Jandarmul
Iacob se ruga sã nu-l spunem la ºeful lui.

1935
Jucîndumã cu Mãria lu Sãbãu întro Duminecã pîn în

9 prînz la noi în troian (?) cu hârburi. Doi cai stãteau cu capu unu
pe altu de bîzã sub ei era tinere sparte eu mam bãgat sã le iau un
cal nãrãvaº mo bãtut cu picioarele în cap mo scos doi oameni
trecãtori Ion Mîndrea ºi Ion Radu capu la frunte crãpat pus în

5
copci un picior zdrobit.

[4]
1936

Am început ºcoala primarã clasa I, ceia ce am mers la
10 ºcoalã 8 ani ºi am rãmas cu 6 clasã primarã, motiv pe

clasa 4 am rãmas repetent purtãri rele, ºi pe clasa 7 nu
mam prezentat la examen.

1937
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De la ºcoalã spre casã mam dus pe rît prin sãlcii
 11 dupã pui de pasãre cãzând de sus licnit mîna ? (semn de
întrebare în original - nota. V.B.) din umãr ce a traso

Nicã Tãºcuþã.

1937
La Bãile Herculane cu Maica Nasta ºi cu Ana lu Coºut

12 ºi altele muieri nea dus moºul meu cu cocie pîn la garã
Caransebeº am stat în fartir la grajdiuri a fost
prima datã în Herculane.

[5]
1937

Ma trimis miþa la duchean cu 20 lei sã cumpãr ceva
13 eu pe la pod pe la pascu iam perdut miþa ma sfãdit rãu.

eu mam suit în podul grajdiului ºi mam pus sã mã
spînzur, ma durut ºi mam lãsat.

1938
Timp de varã. mam dus pe la gardul þãrini cu

14 sãcera sã tai costreangã la vacã pentru acasã. eu nu  am ºtiut
cum sã tai am dat ca cu coasa ºi am dat în degetul mic de

la mîna
stîngã tãiat unghia în douã rãmas semn.

1939
Vara cînd se pîrguie cireºele am fost pe Valea Rea la

15 noi întro excursie din ºcoalã mai mulþi dupã ce am
odinit am mîncat, eu cu Ninu Vuc ºi Ion Filea am dat
în lãturi ºi neam suit întrun cireº de loc a apãrut gazda
cireºului Pãtru Curtu am sãrit din cireº dar tot ma prins
ºi ma bãtut rãu.

[6]
1939

Cãtre terminatul ºcoli de a lua vacanþa de varã întro zi
16 de Mercuri trebuia sã dãm examen la relige ce lam ºi dat,

eu amator de cãlãrie pe cai, am scos pîn na pleca la
examen caii mei la iarbã în rît cu baba mea Ana Stan,
eu am fugit rotocol cu calul cãlare lovindumã de-o salcã
la colþul cãºi noastre cãzut grav. Nicã Borlovan cu
muiereasa mãriuþã (sic!) ce plecasã la concentrare au rãmas
de mau salvat ducândusã mai tîrziu.
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1940
Vara ca copii mam þuþulat pe lanþã la Ion Cocoº sub

17 ºopru cu el ºi mam dat de colþul cãºi capu spart rãu de
dimineaþa pânã seara în aceia zi de Duminecã nu am
putut opri sîngele cu noroi cu sare cu piºat cu de toate.

1940
Vara cînd treerau batozãle pe cîmp noi ne dam în paie ºi

18 seara noi copii eu, Nicã Dãnilã ºi Nicã Presurã am
 rãmas peste noaptea între clãi.

[7]
1941

De sãrbãtorile Crãciunului am fãcut o colindã ca la noi
19 stelari eu cu Ion Jura Bãlu ºi alþi ºi ca iapã sã ducã

bagajul cîºtigat a fost Ion Duru cu care neam
dus ºi în satul Zolnicior unde iapa ni sa îmbetat.

1941
Mam angajat eu cu Nicã Presurã la moarã la noi ce era

20 Doici responsabil ce noi am lucrat 2 zile la spart lemne
de foc la motorul cu aburi Presurã a cerut platã mai
mulþi bani ce Doici la certat.

1942
Vara la sãpat am ºiruit cucuruzul cu cai mei moºul meu

21 þinea de coarne eu cai mam aplecat sã trag o lozã de sub
cai loza ia gîzelat ºi sau speriat eu sub ei moºul a aruncat
plugul peste mine un colþ ma atins în cap curînd sînge cã
dacã nu fãcea moºul meu aºa poate mã tãia plugul de alt
cum?

[8]
1942

Vara apare la mine acas un om zicea cã e maestru tîmplar
22 cel aduse din Dezeºti cojocarul Fîrlan, ºi sã doarmã peste

noapte la mine zicîndu-mi mergi cu mine pe sate unde
lucru bani am luat de la oameni din Dezeºti cãperi ºi
înveþi mesãul gata am zis la plecarea lui dupã
scule  iam dat o straiþã nouã cu mîncare o litrã de rãchie
nu lam mai vãzut deloc cred cã nici nu a fost maestru.

1942
Timp de varã eu cu Lazãr ªofroni ne ocupam cu pescãrie
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23 prinzînd cu mîna prin gãuri ce toate zilele le perdeam prin
apã dupã care am rãcit tare rãu, ºi din aceia mã þin cã am
fost bolnãvicios toatã viaþa.

1942
Vara am zis cã mã angajez ucenic la Reºiþa U.D.R. ce mo

24 dus o fiºã de angajare so completez Ion Cinciº ce le avea
cu Nicã lu Dãnilã un an de vechime.

[9]
1943

Mam îmbolnãvit de o boalã de pele ce mam umplut
25 peste tot mam dus pe la doctor ºi cu încetu sau dus darã.

am dat din ele ºi lui Ion Cinciº.

1943
26     Plecat la Bãile Herculane a 2 oarã. am plecat cu niºte

bãtrîne de la noi ºi am stat 10 zile.

1944
Cam de toamnã cu vacile pe la livada ºcoli mam dus

27 pe lîngã tãu întro vînuþã o vîrºie plinã cu peºti eu amator
iute umplui sînu deodatã strigã unul stai cu un par mare
în mînã de nu striga mã prindea, nu ma ajuns cine era
Oloi un criminal de la noi de primul rang adaug peºti
iam aruncat fugind.

[10]
1944

Timp de varã erau fragile coapte cînd mam angajat la
28 CFR calea feratã ca muncitor fãrã voia lu ai mei find

mic de alte lucruri ºeful de echipã ma pus sã curãþ iarba
de pe lîngã traversã pe unde era nu mai fragi Vîna Sili
la o sãptãmânã a venit ºi Nicã Presurã eu ziceam cã fac
bani sãmi cumpãr trompetã. Atunci am gãsit o ladã cu
cartuºe în spini.

1944
Vara cu copii sã facem ºi noi o brãvurã aºa degeaba hai

29 sã cãlcãm cînepa aºa cum se obiºnuia pe la noi de a face
rele eu cu Nicã Dãnilã în plopu am cãlcat cînepa dea
roatã a lui Mãria lui Lãbãu aºa ca la Sînziene
pre lunci am spart ºi un pistol cu barosu noi doi?

                            (semn de întrebare în original – nota V.B.)
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1944
Man îmbolnãvit de urechi ce nu mai auzeam aºa cu

30 încetu mam tratat ºi boala sa perdut.
[11]

1944
În Caransebeº gata sã mã angajez copil de trupã cã

31 vãzusem pe alþi am stat de vorbã cu un ofiþer de ai lor ºi
ma spus cã nu se poate ce eu aveam pãrinþi acolo numai
orfani.

1944
Timp de varã cu moºul meu la pãdure în sila Cracu lui

32 Mirel sã aducem lemne fãrã ban, eu tãind un plop înalt
so aninat pe altul înalt la 12 - 13 m moºul ma certat ploaia pica
încet eu mam suit sus cu toporul la brãcirã ºi am tãiat craca pe
care sta lemnu ºi eu ºi moºul ne ºtiutori am stat sub cracã cînd
craca sa slãbit tãindo lemnu aninat a picat pe umãrul meu ºi ma
luat cu el jos am picat de la 12 - 13 m înãlþime mam oprit

salvat
pe niºte crace ºi apoi jos cu capul lîngã un lur (?) cum ameþit

perit,
moºu iarãºi perit zice la capul meu ha Ioane nu ai murit...

[12]
1944

Mãtuºa Iepuriþa avea ciudã pe mine cã mã duceam pe la
33 ea acasã la Pãtru lu Gin copilu ei, ºi de aia tot mã

bãjucurea odatã o prind la Ion Cinciº în grãdinã ºi o
lovesc cu o cîteva ce zbearã sã vinã cã aci în vecini era
un jandarm ce nu a venit.

1944
În sara ajunului ca de obicei se umblã pe strãzi eu cu

34 Lazãr ªofroni plec pe stradã cu boþile în mînã la colþul
primãrii strigã ºeful postului de jandarmi Pop Dumitru
Naþi am stat el beat mea tras boata din mînã ºi a dat
câteva în cap mea spart capul rãu mau pansat la Nicã
Dãnilã acas Ana.

1945
Vara am fugit de la ai mei ziciam cã mã fac partizan ºi

35 am stat cîteva nopþi în coliba lui Maraº, lîngã drum cã
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mai departe nu am urcat. Mîncare dat M Iosum Tale
ºi R Presurã.

[13]

1945
Vara mam dus la un circ ce era în Reºiþa sã mã angajez

36 ziciam cã mã fac artist. mau pus sã aduc fîn la cãmili
am stat cîteva zile ºi am plecat fãrã nici o platã.

1945
Timp de varã am fugit de la ai mei ºi mam angajat ucenic

37 mãcelar la Reºiþa Ion Cristiu ce (ce înseamnã cã – nota
V.B.) vorbisem cu el odatã pe un tren de marfã venind
fãrã bilet din Caransebeº am stat vreo 8 zile ºi am
plecat acasã la o nuntã ce mo dat de drum carne ºi nu
mam mai dus cã nu îmi plãcea mîncare slabã lucru mult
ce mai avea un ucenic ºi o calfã.

1946
Iarna mam certat cu Mãrtin Albu la primãrie pe treaptã.

38 era primar mea dat o palmã neam judecat lam cîºtigat
martori aveam pe Nicã Ghilã ºi Filip Presurã.

Încercarea aripilor
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Raporturile literaturii dialectale
cu folclorul, cu literatura

condeierilor – plugari ºi cu
literatura propriu-zisã

În întreaga Europã existã însã dialecte mai evoluate ºi
mai apropiate de limba literarã, dar ºi dialecte mai apropiate de
limbajul þãrãnesc, vorbite de diverse straturi sociale. În cele mai
multe cazuri, acestea au crescut pe ruinele unor mari culturi ºi
nu se rezumã la subiectele umoristice, pentru care dialectele în
general, prin naturaleþea ºi prospeþimea expresiilor, sunt mai
indicate. Nu se poate compara puterea de exprimare a dialectului
roman cu dialectul provensal, care trebuie sã pãstreze ceva din
cultura grecilor, romanilor sau din cultura medievalã.

Benedetto Croce susþine cã „nu existã limbi model, limbi
ideale”. Noþiunea de dialect este doar o denumire convenþionalã.

Plecând de la concepþia lui Croce, vom considera literatura
dialectalã nu ca un gen, ci ca o literaturã ce nu-ºi gãseºte
expresie decât într-un idiom de o mai redusã circulaþie, care
este dialectul. Ea va cuprinde o bunã parte a scrierilor populare
în dialect care nu au fost considerate ca atare,  numai datoritã
alterãrilor aduse de culegãtorii culþi sau unei transcrieri
neºtiinþifice, ce cuprinde scrieri de popularizare ºi realizãri
estetice, ca orice literaturã.

În Cultura popularã bãnãþeanã, Ed. Mirton, Timiºoara, 2004,
Ioan Viorel Boldureanu a situat „fenomenul literar local
termenului”, ºi a arãtat cele trei componente ale acestuia –
gazetãria ruralã, condeierii–plugari ºi literatura dialectalã –
încercând definirea ºi descrierea lor succintã.

În aceastã interpretare, I.V. Boldureanu s-a bazat pe
cercetãrile îndelungate ale lui Gabriel Þepelea sintetizate în
studiile despre componentele menþionate, îndeosebi despre
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condeierii-þãrani ºi literatura dialectalã bãnãþeanã Literatura în
grai bãnãþean, George Gârda ºi alþi continuatori ai lui Victor Vlad
Delamarina publicat în volumul Studii de istorie ºi limbã literarã;
Introducere la antologia Ano, Ano Logojano, Versuri în grai
bãnãþean. Selecþie, prezentãri ºi introducere de Gabriel Þepelea,
Editura Facla, Timiºoara, 1974; o actualizare ºi o sintezã scrisã
însã în anii marcaþi de restricþiile cenzurii comuniste ne-o oferã
succintul studiu Întâlniri ºi discuþii despre scriitorii þãrani, publicat
în volumul Interpretãri ºi restituiri. În mod explicit ºi tranºant,
din studiile ºi cercetãrile lui Gabriel Þepelea nu rezultã nici
hotãrnicirea (ce se impune categoric dupã opinia lui Ioan Viorel
Boldureanu) între gazetãria ruralã ºi condeierii plugari, pe de o
parte, ºi literatura dialectalã bãnãþeanã pe de alta ºi nici
legãtura dintre aceste douã pãrþi relevabilã prin aplicarea criteriului
apartenenþei celor trei entitãþi distincte ale fenomenului literar
local bãnãþean la domeniul culturii populare. De aceea, luând ca
reper final studiul Întâlniri ºi discuþii despre þãrani din volumul
din 1996, vom readuce în atenþie actualitatea (rarele limitãri ºi
umbre datorându-se în esenþã restricþiilor ideologice impuse de
cenzura comunistã) scrierilor lui Gabriel Þepelea începând de la
„entuziasmul exagerat” al primelor articole publicate despre Ion
Frumosu în „Luceafãrul” (1941) ori despre Paul Þârbãþiu, Petre
Petrica ºi alþii în „Universul literar” (1943), la teza de doctorat
despre George Gârda ºi poezia dialectalã (1948) doctorat recunoscut
în 1968 ºi textul tipãrit abia în volumul din 1970 – ºi pânã la
sinteza cuprinsã în succintul studiu publicat în volumul din
1996.

Din perspectiva „reperului final”, fenomenul literar local
bãnãþean ce a stat în atenþia lui Gabriel Þepelea mai bine de
jumãtate de veac, poate fi determinat ºi se defineºte prin
dezbaterile, analiza „raporturilor scrisului þãrãnesc cu folclorul,
cu literatura universalã”, prin cercetarea aspectelor tematico-
stilistice, prin ierarhizarea valorilor ºi, în primul rând, prin
denumirile însele ce s-au dat scriitorilor þãrani: plugari condeieri,
scriitori populari, scriitori autodidacþi de la þarã (cf. articolul din
1996), iar mai nou scriitori/creatori în grai bãnãþean. Astfel
spus, se confirmã, prin recurenþã, actualitatea denumirii
fenomenului prin principalele sale componente ºi actanþi: „condeierii
plugari din Banat” ºi „literatura dialectalã bãnãþeanã”.
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În cartea despre cultura bãnãþeanã, în subcapitolul 5.3.1.
– Literatura popularã bãnãþeanã – I.V. Boldureanu sublinia cã
una dintre cele mai specifice modalitãþi de manifestare a culturii
populare bãnãþene, care o individualizeazã, nemaiîntâlnindu-se
în forme atât de rãspândite, atât de bine articulate ºi de
complexe ca în Banat în nicio provincie istoricã româneascã,
este literatura popularã; aceasta trebuie net disociatã atât de
înþelesul termenului identic folosit pânã târziu în folcloristica
româneascã (iar în limbajul comun ºi chiar în manualele ºcolare
ºi în prezent) pentru a desemna folclorul literar, cât ºi faþã de
literatura cultã (pentru a cãrei mimare „condeierii plugari”,
„scriitorii þãrani”, „creatorii în grai” fac eforturi invers proporþionale
cu talentul, dotarea nativã ºi cunoºtinþele specifice de literaturã
pe care le posedã). Þinând seama de desluºirile aduse de autor,
putem înþelege acum prin „literatura popularã” formele ºi
modalitãþile de întruchipare ale literarului (literaturii) în cadrul,
limitele ºi factura culturii populare (în accepþia actualã a acestui
termen) ºi care apare, existã ºi se dezvoltã în afara tradiþionalitãþii
folclorice (în afara culturii tradiþionale orale), cât ºi în afara
instituþiei moderne a literaturii culte.

Se menþin ca actuale ºi se verificã precizãrile ºi
determinãrile fãcute de Gabriel Þepelea cu privire la formele,
structura ºi conþinutul literaturii populare bãnãþene ca fenomen:
caracterul esenþial, sistematic ºi complet. Sunt prezente cele
trei genuri literare: liric, epic/narativ ºi dramaturgic, acestea
dezvoltându-se încã de la început prin impulsul talentului nativ
al amatorilor fãrã vreo iniþiativã sau sprijin oficial, fãrã ca
„autorii-amatori” sã aibã vreo pregãtire de specialitate. Împreunã
cu aceste creaþii se dezvoltã o activitate publicisticã (gazetãreascã
ºi chiar editorialã) precum ºi modalitãþi teatral-spectaculare
(teatrul sãtesc) ori ale rostirii dialectale (monoloage, declamaþii,
recitãri) la sãrbãtorile sãteºti ºi cu alte ocazii.

Ioan Viorel Boldureanu a stabilit cu argumente de specialitate
cã locul literaturii dialectale este în cultura popularã, mai exact
în zona de interferenþã a culturii majore cu cea etnofolcloricã,
fãrã ca literatura dialectalã sã se confunde nici cu literatura
cultã propriu – zisã, nici cu cea folcloricã.

Nu putem sã nu remarcãm faptul cã literatura subdialectului
bãnãþean cunoaºte douã direcþii diferite de dezvoltare: o formã
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popularã (concretizatã în folclorul literar al graiului) ºi o formã
cultã (avându-i ca reprezentanþi de seamã pe Victor Vlad
Delamarina, George Gârda, Cassian Munteanu, Grigore Bugãrin,
Constantin Miu-Lerca, Iosif Romulus Dobrin, Tata Oancea, Marius
Munteanu, Dorina ªovre, Sorin Olariu, Ioan Vodicean, Teodor
Groza Delacodru ºi alþii la fel de importanþi).

Poezia dialectalã se înscrie pe linia frumoasei tradiþii a
forului academic din þara noastrã, care, dupã mulþi ani de
existenþã, a jucat un rol important în punerea în valoare a
virtuþilor creaþiei spirituale ºi materiale a poporului nostru, în
stabilirea direcþiilor fundamentale, moderne, ale ºtiinþei despre
cultura popularã, în sprijinirea nemijlocitã a realizãrii unui vast
program de culegere a materialului folcloric ºi etnografic, ca ºi
în publicarea creaþiei noastre populare.

Noile cercetãri concrete de etnolingvisticã abordeazã mai
întâi fenomenele vorbirii ºi apoi limba, mai întâi performanþa ºi
apoi competenþa. Atenþia acordatã faptelor vii de limbã, contextelor
în care acestea advin, celor care le performeazã ºi celor care le
recepteazã, funcþiilor ºi intereselor lor mai cuprinzãtoare, deplaseazã
cercetarea de la lingvistica tradiþionalã spre teoria comunicaþiei.

Vorbit în aria sud-vesticã a teritoriului daco-român,
subdialectul bãnãþean a stat la baza unei bogate literaturi,
recunoscutã astãzi ca atare, atât pentru profunzimea ei, cât ºi
pentru capacitatea de a surprinde evoluþia culturalã ºi imaginativã
a locuitorilor din aceste teritorii. Aºadar, literatura dialectalã
este un adevãrat fenomen ce cuprinde întregul areal al Banatului
de ºes ºi montan.

 Prof. VALENTINA  FIªTEA-HOMESCU
                                                                   Liceul Teoretic

„Diaconovici-Tietz” Reºiþa
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La givanLa givanLa givanLa givanLa givan

Dã vorbã cu fanfaristu’  ºî omu’
ION ALBU dî la Bãnia

Nãscut în data de 28 august 1935 în comuna Bãnia (Valea
Almãjului), judeþul Caraº-Severin aflãm

- Cine-i ION ALBU?

- Un om ca toþi oaminii! Mi-s cunoscut în Almãj ºî la

Foto: Nicolae Irimia
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mine-n sat ºi datoritã faptului cã m-am ocupat de fanfarã, am
fost 40 de ani slujbaº la Primãrie. Am început sã lucru de la 15
ani la Primãrie, prima datã, atunci, am fost practicant cu platã.
La 16 ani am fost referent cu starea civilã, am fost 3 ani plecat
la armatã, numa 2 am fãcut cã o venit un decret ºî s-o redus
un an. Am fãcut ºî ºcoalã dã secretari la Arad ºî am fost
secretar 11 ani ºî 12 ani, contabil. În total 40 de ani... Treaba
cu fanfara o fost dîn  drag.

- De ce Fanfarã ºi nu altceva?

Fanfara avea un rol tare important pe vremuri, ºî acu’ mãi
are, asta m-o plãcut, pentru asta m-am nãscut, am fost dãruit.
Am fost la Fanfara Militarã ºi în armatã, ºtiam de-acasã rându’,
am fost înainte de armatã de douã ori cu Fanfara în turneu. Ce
o fost Fanfara dãmult, sufletu’ satului, comunitãþii... În 1964 ºi în
1968 Fanfara de la Bãnia ºi cea de la Lãpuºnicu Mare au fost
unificate pentru a realiza o Fanfarã reprezentativã a Vãii Almãjului,
mai precis, a Raionului Bozovici, cum era ‘nãince. În 1964 cu
fanfarele unificate se merge la Bucureºti ºi câºtigãm locul II pe
þarã iar în 1968 la Drobeta Turnu-Severin Fanfara obþine locul I
pe þarã. Lucru mare! Mare ºî meritat, se muncea, se cânta cu
dãruire, se fãceau repetiþii cu conºtinciozitate, aºa am reuºit.

- Fanfara e copilul mai mic al lui Ion Albu?

Da, clar. Io dîn 1995 mi-s instructor la Fanfara dîn Bãnia
ºî asta datoritã domnului Veliºcu Boldea. O venit la mine la
Bãnia ºî m-o spus cã ar trãbui sã împrospãtãm fanfara pentru
cã îmbãtrânim ºi se destramã. ªî am ascultat.

- A fãcut un lucru bun Veliºcu Boldea...

Veliºcu Boldea o fãcut mulce lucruri bune... În primul
rând o fost un om energic, i-o plãcut sã fim cât mai autentici,
nu ne-o slãbit dã la costumaþia þãrãneascã, o fost iubitor de
toate genurile, ºî dansuri, ºî coruri, ºî fanfarã, dã toace. În 1997
m-a luat la Coºteiul sârbesc cu fanfara de copii ºi cu cei mari,
dar cu copiii am ºtiut doar trei cântãri ºî totuºi m-o dus, sã fie
copiii bucuroºi.



105

- Centrul Judeþean de Culturã Tradiþionalã Caraº-
Severin a sprijinit mereu, a menþinut, promovat ºi conservat
valorile tradiþionale...

Da, ºî o spun fãrã nici un interes. ªi domnul profesor
Gheorghe Þunea, ca ºi domnul Boldea, tot almãjan, iubitor de
sat ºi lumea lui ajutã mult pe cei care vor sã contribuie la
neuitarea adevãratelor valori. Cu domnul Þunea  mã înþãleg
bine, e un om bine pregãtit în domeniul culturii, îºi meritã
locu’, sper sã mãi trãiesc sã mãi facem mulce lucruri bune ºî
frumoasã.

- Or trecut anii, ce l-o învãþat viaþa pe Ion Albu?

Am acu’ în 2014, 79 de ani... M-o învãþat mulce da’ ce m-
o învãþat pãrinþii mei îi sfânt: sã fiu cinstât, drept. Am fost în
fruncea satului, m-o plãcut cã dãmult s-o fãcut toace cu lumea
toatã, toatã suflarea o fãcut câta cã niºi atuncea n-or fost bani.

- Baº, ce-o fost bun ºî ce-o fost rãu dãmult?

Organizare bunã o fost, azi în schimb nu-i dãloc. Am fost
cu autofinanþare sî am supravieþuit. S-o fãcut tot cu lumea dîn
sat, ne era impus da’ s-o ºciut dã cea ºî hãis, dacã ce-ai dus la
o adunare popularã lumea o ascultat, dupã, o vorbit. O ºciut
lumea sã asculce, o jugecat da’ acu... Dãmult lumea o trãbuit sã
ge bani, fiecare dupã puceri dar o dat ºî aºa s-or fãcut ºcoli,
cãmine culturale, dã toace. Duminica aveam dã lucru mãi mult
dãcât prãstã sãptãmânã, cãram la piatrã ºî câce alcile. S-o fãcut
muncã voluntarã în folosul obºtei 6 zile prã an, obligatoriu.

- Care-i realizarea cea mai mare a lui Ion Albu?

Copiii mei, familia mea ºi copiii de la Fanfarã. Nu-i mãi
mare bucurie ca urmaºii. Am fatã ºî copil ºî strãnepoþi. Mi-s
bucuros ºî mulþãmit cã-s la casa lor ºî-s binie.

Copiii de la Fanfarã îs ca ºî ai mei, mi-i drag sã-i învãþ,
mi-i drag cã mã ascultã, vreu sã-i vãd la binie, cã nu zãuitã ce-i
a nostru.
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- Greu sã-i înveþi, taica Ioane?

Aºa îmi spun ºî copiii de la Fanfarã, mi-s om bãtrân
acuma... Da, îi greu. La început vin mulþi, de curioºi, în primul
rând iar când vãd cã îi serios, mult de studiat, unii se lasã. Dar
care rãmân, îºi vãd de treabã. E un lucru , 83 de elevi, am avut
ºi fete la Fanfarã, 10 fete dar, din pãcate, dupã ce au gãtat
ºcoala or renunþat la repetiþii. Pãcat, mentalitatea!

- Ce calitãþi trebuie sã ai cu copiii?

Sã ai cunoºtinþe, clar ºi multã rãbdare. În orice, 10% e
talent, restul muncã.

- Ce bucurii aþi trãit cu aceºti copii?

Multe, fiecare participare e o reuºitã. Chiar ºi o repetiþie,
atunci când reuºesc sã-i învãþ o cântare, mi-s fericit.

- Amintiri?

Nenumãrate. Tot port în suflet ºi gând. Þin mult pânã ºi
la bucãþile de hârtie, cum spun unii, diplomele mele cãpãtate
de-a lungul timpului, 23 la numãr cu numele meu, meritate, îmi
permit sã spun, plus cele pe care le avem la Fanfarã.

- Ce valori morale apreciaþi?

Caracterul omului, punctualitatea.

- Rezistã acestea ºi azi?

Mãi îs oameni aºa cum trãbã dar ce-i drept, cam puþini
dar îs ºi cred cã ºi ei îi învaþã pe alþii ºi nu se pierde ce-i bun
în firea omeneascã.

- Lumea satului e la fel?

Mare diferenþã. Nici tineretul, nici adulþii nu mai sunt
cum erau pe vremuri. Atunci cei tineri erau mai respectuoºi,
acum sunt mai flegmatici, zicea un învãþãtor, Borchescu cã e de
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vinã needucaþia din Vest. ªi internetul aº adãuga eu, el e bun
dar sunt accesate aiureli sã spun aºa. Adulþii îs mãi îmblaþi, aþii
sã dau îmblaþi, relaþiile interumane... tot mãi rãu, ei, nu-s baº
dã omorât dar nima nu mãi ascultã, toþi vorbesc, sã sfãgesc.
Dãmult tot era atfel, mai simplu, mai curat ºi mai frumos.

Noi, de exemplu, cântam la tot ce însemna petrecere la
noi în sat ºi nu numai, în toatã Valea Almãjului, prãstã tot
eram chemaþi, era frumos. ªi la nãcaz cântam, la înmormântãri.
Acum la noi în sat nu prea mãi avem loc...

La obiceiuri ºi tradiþii... costumaþia s-a denaturat, îmi
aduc aminte de domnul Veliºcu Boldea, dacã ar fi viu sã vadã
cât s-o strîcat...

Noi, eu nu vreu altcum, cântãm cântãrili dã prã vremuri
ºi unii cred cã-s noi, îs tot alea, le las în forma lor ºi dã fiecare
datã strãlucesc mãi fain, le readucem la luminã ºi încã plac
pentru cã îs valoroase, îs curate!

Acuma tot cumpãrãm, pãn’ ºî mâncarea nu o mãi faºem
acasã. Lumea e mai comodã, nu-i mãi place nicicui sã chinuie
la pãmânt, s-or domnit. Noi, în Bãnia avem 6 alimentãri,
magazine ºî berturi, stãm binie cu aºcea.

- Cum era o zi din viaþa unui þãran în vechime?

Sã trezea ºî se ducea la lucru. Noi, aici, în Almãj, ne-am
ocupat mai mult cu creºterea animalelor ºi agricultura, am pus
în pãmânt ca sã avem ce mânca noi în casã ºi sã vingem sã
avem un ban. În general am produs noi tot, de la mâncare,
bãuturã – pruni cât îi Dumnezãu! – cânepã pentru þesut, câce
nu am fãcut... Sfântã o fost munca voluntarã, v-am mãi spus ºi
o zi pe sãptãmânã la Fanfarã, se venea cu seriozitate, duminica,
la Bisericã.

Si acum rezistã treaba cu Fanfara, la Bisericã se duc tot
cei de mergeau ºi lumea lucrã mãi cumpãtat, îs mãi practici.

Ce-i pãcat, am avut pe lângã Fanfarã, Cor, Teatru. Acum
mai avem doar Fanfarã ºi Dansuri. Or fost ºi Cãluºeri în 1930
(la 15 ani am fost vãtaful Cãluºerilor). Dascãlii erau obligaþi,
dupã aptitudini sã facã aceste lucruri cu copiii la ºcoalã. În tot
Almãjul dãmult era o activitate culturalã atât de bogatã.

- Despre mentalitate ce ne spuneþi?
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O fost aºa: sã lucri, sã faci prã lângã casã ºî ceva în plus.
Ãsta era scopul în viaþã sã fii dã falã în sat: ãi care sã „loveau”/
se potriveau, fãceau averi prin muncã ºi drag. Nima nu ia nimic
cu el dar trãbã sã rãmânã urmaºilor ºi la asta almãjãnii or fost
prima. Or vrut sã aibã dã toace, sã rãmânã cui o rãmânea dacã
n-or avut copii dar sã fie. Nu e vorba de sete de avere, lãcomie,
nu! Era dragoste faþã de muncã, respect, sã nu trãieºci degeaba,
sã nu stai niºicât, lucrul ce þâne spuneau ãi bãtrâni.

În zilele noastre lumea s-o cam învãþat sã se vaice, îs
vãicãrelnici, nu-i baº aºa sãrãcie, sã fim noi sãnãtoºi ºi sã
lucrãm cã nu murim dã foame!

- Ce lipseºte azi românului?

Lipsãsc mulce! Îs tot fielu’ dã drãcomenii! Nu mãi e nimic
românesc, or distrus industria, ce am avut mãi dã preþ.Aºa
producþie internã slabã, spre zero...

Conducerea, asta-i vina!Ãi cu minþi luminate stau în
umbrã ºi-i lasã prã ãi neprigãciþi, nu ºciu de ce nu sã implicã,
numa interese personale, nisãm duºi în eroare dã-i alegem.

- Ce v-aþi dorit ºi n-aþi reuºit?

51 de ani am trãit cu soþia mea care a decedat în 2006,
aº fi vrut încã mai pe-atâþi ani cu ea!

..............................................................................................................................................
Nu i-o fost ei prea drag cã plecam la Fanfarã când era dã

lucru sau era o altã ocazie în familie dar când o vãzut cã unii
m-or fãcut coantre deºi eu nu le-am fãcut nimic, m-o spus „sã
nu ce laºi!”. M-am lãmurit atunci cã m-o înþãles ºî am cãpãtat
pucere mai mare!

- Aþi avut vreun motto dupã care v-aþi ghidat în viaþã?

Înãince de ’89 nu prea m-am dus la Bisericã dar acu’ îi
atfel, mã duc, mi-s ºî în Consiliul Bisericesc, am ºî mãi multã
vreme dar îmi place, mã duc. Fãrã creginþã nu-i nimic!

Doamne-ajutã, taica Ioane!

Interviu realizat de ANGELICA HERAC
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Coruri, fanfare, instrumentiºti,
emulaþii.

Aspecte privind cultivarea
muzicii poporale

în Þara Caraºului ºi Oraviþa,
pânã la 1950

Din 1850, la Vrani e activ Corul Bisericii Ortodoxe, baza
Reuniunii de Citire, Cânt ºi Muzicã de mai târziu.1Sunt insemnele
unei tradiþii ale culturii poporale care în Þara Caraºului dureazã
de mult timp. Profitând de prilejul prezentãrii unei formaþii
artistice din zonã (fanfara þãrãneascã din Rãcãºdia), editorul
unui calendar cãrãºan confirmã tradiþia: „Nicãieri ca-n Banat nu
se cultivã cu mai multã ardoare muzica. Mai  în  fiecare
comunã  dai  de  o  reuniune  de  cântãri  ºi  de o fanfarã þãrã-
neascã bine alcãtuitã.”2

Activitatea muzicalã organizatã este o realitate ceva mai
târzie. Dar menþiunile ar putea începe cu cântecul roabei de la
Cenad, din secolul XI, scena reþinând-o Legenda Sfântului Gerard,3

ca sã continue cu anul 1768, cu acel  cântecul giupãneselor de la
Temishoarã, în cinstea lui Iosif II, eveniment relatat la Stoica
de Haþeg,4 cu 1802, Dimitrie Þichindeal traducând din Dositei
Obradovici despre „numeroase obiceiuri folclorice locale”. Sau cu
cântecele de stea din cãrþile lui Ioan Tincovici ºi Ioan Tomici,5 cu
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anexa lucrãrii lui EftimieMurgu, Beweisdass die Walachender
Romer umbezweifalte Nachkommlinge, cu 3 dansuri româneºti, 2
melodii pãcurãreºti, 3 dansuri.

Colecþiile lui Ambrozie Jurma din Bata (200 de creaþii) ºi
Dimitrie Ardelean (1831), alþi culegãtori poporali, precum Ion
Iancu din Lugoj, lucrarea „Anticile romanilor” de Damaschin
Bojincã (argumente folclorice alãturi de cele istorice), colecþia
„Airsnationauxroumains” de H. Ehrlich (1850), preocupãrile  unor
Arthur  ºi  Albert  Schott, Pavel Vasici, Atanasie ªandor, Mircea
Stãnescu  (1860, Prozã  poporalã), Atanasie  M. Marienescu  (1859,
Poezia poporalã. Balade culese  ºi  corese; 1867, Poezii poporale.
Jocuri  bãnãþene) cu celebrele compoziþii ajunse dansuri de salon
(„Pe picior” pentru pian, „Ardeleana”, pentru pian. Un potpuriu
neterminat, Composiþiune de arii, jocuri ºi cântece româneºti, efortul
lui ªtefan Perianu din Bocºa Românã).

În 1906, la Bucureºti, corurile cãrãºene, alãturi de cele ale
întregului Banat, sunt primite în delir: „O inimã a palpitat în
mii de piepturi, acelaºi foc sfânt a întâlnit toate sufletele lor
fermecate de cultivarea artei naþionale.”6 Sunt ºi 35 participanþi
orãviþeni.7 Coruri, fanfare, individualitãþi artistice sunt alte
realitãþi ale dinamicii vieþii culturale. La 18 ianuarie 1874, episcopul
greco-catolic de Lugoj, Iosif Olteanu (Josef von Oltean) doneazã
bani pentru reuniunile de citire ºi cântãri active în cadrul
teatrului. Din 1881 se organizeazã cursuri de dirijori la Cacova.8

Folclorul e bine cultivat ºi restituit. Un Todor Ciripic,
lãutar în Ticvaniul Mare ºi Petru Cocu, vizitaþi de Atanasie M.
Marienescu, vor cânta „Constantin Brâncoveanu”, „ªtefan Vodã”
ºi „Voinic rãnit”.9 Despre compozitorul, interpretul dar ºi
constructorul de „maºini muzicale” Ilie Petrin Þãnþãdulã-Mustoane
îºi aminteau în interbelic scriitorul ºi omul politic Petru Nemoianu
din Petrilova ºi preotul profesor Eugeniu Popoviciu din Mercina.

Celebru e vioristul Andrei Cocoº, fiul contrabasistului Iovan
Valentin, stabilit în Olanda, dupã ce a concertat cu diverse
„bande” de lãutari în Düsseldorf, în Belgia, Danemarca, Suedia,
Norvegia ori Surabaja, în insula Java.10 O „dinastie” a fost ºi
familia lui Cocoº Negrei, cu douã tarafuri de vioriºti: Ion Cocoº-
Rabac, între 1900-1920 ºi ªtefan Cocoº. Un Gheorghe Cocoº
Ciorta e membru în celebrul taraf Bârcã. Îl gãsim, din 1903,
cântând la Budapesta, Moscova, Petrograd, Frankfurt pe Main,
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Düsseldorf. În 1912 cântã la Reºiþa, din 1916 este la Oraviþa,
unde moare la 1918, fiindu-i amputat un picior.11

Vioristul Iovu Nicolae Þibuc din Vãrãdia, elevul lui Simu
Stoica, are concerte în 1900 ºi 1903 la Vârºeþ, în 1902 la
Budapesta, în 1904 la Frankfurt am Main, Berlin, Düsseldorf,
1906 la Paris ºi 1907 la New York.12

În 1880 fraþii Alexa, Carol ºi Iosif Bârcã, geniile muzicii
poporale instrumentale, sunt lãutari de sezon la vilele de
vilegiaturã de la Brãdiºor,13 în 1906 ei obþin un premiu I la
Bucureºti.14 Ei recuperau tradiþia oralã cu „o aleasã ºi definitorie
expresie”, cum scria mai târziu Tiberiu Alexandru. Dupã Viena,
Frankfurt am Main, Düsseldorf, Berna, Zürich, Petrograd ºi
Budapesta, Alexa Bârcã va concerta la Moscova în faþa þarului
Nicolae al II-lea,  în 1909, unde primeºte cadou o tabacherã, cu
o dedicaþie gravatã.15 Alexa are în repertoriu „Doina de la
Ciclova”, apoi celebrele, nu doar în acea epocã, „Hora de la
Oraviþa”, „Doina Drâncionilor”, „Doina lui Meilã” ºi „Prisacã,
prisacã…” Moþul Ion Giuþu din Abrud le învaþã ºi le cântã
melodiile.16 Elevul lui Bârcã, violonistul Gore Guþu din Reºiþa,
dar nãscut (aprilie 1905) în Ciclova Montanã, a luat lecþii cu
Carol Kanz, având ca bãndaºi pe þimbalistul Gurã Goalã ºi
basistul Rãfãilã.17

Pânã la 1918, celebri sunt vioristul Moise Pârlea, afirmat
între 1870-1880 la Oraviþa ºi Panciova, þimbalistul Vasa Monea,
cu „Marºul voluntarilor” ºi „Valsul Charlotte”, clarinetistul Ion
Monea-Tufiº, cu „Foaie verde pãltinel”, contrabasistul Niþu Monea
ºi Niþã Tufiº, mort la Panciova.18 În 21 septembrie 1947, primul
ministru Petru Groza are prilejul sã asculte în Oraviþa taraful
local acompaniindu-l pe Ion Luca-Bãnãþeanu la un concert al
coralei dirijatã de profesorul Vasile Vãrãdeanu.19

La Oraviþa cântã ºi Ion-Nicola Boldu, în 1930,20 apoi taraful
lui Ioþa Cocoº din Moceriº, între 1935-1936.21 Din trupa lui
Sofronie Stoica, Moisa Opran-Stoica ºi Pipu Stoica, vor alcãtui
ulterior o „orchestrã”, cu Gheorghe Cocoº ºi vioristul Guþu
Boncioc.22

Clarinetistul Ianãº Bãbãu (nãscut în 1834) în Borlovenii
Vechi, are a doua nevastã, pe Elena din Oraviþa, stând ºi
concertând aici.23 Trompetistul Ion Ienuicã e faimos prin
interpretarea unei variante locale  a „Mioriþei”, apreciat fiind
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într-o scrisoare a lui Nicolae Lighezan trimisã Societãþii
Compozitorilor Români, la 28 octombrie 1928, reluatã într-un
studiu de Tiberiu Brediceanu.24

Înainte de 1900, în Budapesta activa un taraf alcãtuit din
40 de instrumentiºti originari din Ciclova Montanã.25 Celebru a
fost taraful lui Sofronie Stoica din Ciclova, cu vioristul Moisa
Opranu Stoica, „primaºul” Pipu Stoica-Gâtu, Sofronie Cocoº ºi
contrabasistul Nichi Stoica. Ei   sunt  menþionaþi  în „Familia”,
cu  prilejul  concertului-spectacol organizat la 14 februarie 1887
de Reuniunea Românã de Cântãri ºi Muzicã „Armonia” din
Ticvaniul Mare. Grupul se intitula cu justificat orgoliu „Capela
Sofronie Stoica din Ciclova.”

Un taraf din zona Oraviþei a fost ºi „Capela” vioristului G.
Vasilã.26 Elev talentat al profesorului Francisc Zech a fost Iosif
Munteanu-Vãlugeanul (era originar din Vãliug, de lângã Reºiþa).
El s-a cãsãtorit cu fata lui Bleambu din Ciclova Montanã ºi a
cântat la „Aurora Banatului” ca primaº ºi capelmaistru27 pânã în
1903, când a murit. Un mare clarinetist ºi taragotist, Alexa
Lorea, s-a nãscut la 21 iulie 1880 în Ciclova Montanã ºi a murit
la 26 martie 1950.28 În 1900 îl gãsim cântând la cafeneaua
„Emke” din Abazzia, în 1904 la Petrograd, în 1906 pe Unter den
Linden, în Berlin, în 1910 la Zürich, 1912 la München În 1908,
la Viena, directorul Conservatorului îl numea „einherlicher
Nachtigall”.

Cea dintâi imprimare pe disc din România e în legãturã
cu folclorul orãviþean. În 1905, trei tehnicieni ai Casei Pathé-
Frères din Paris au înregistrat în restaurantul „Coroana” din
Oraviþa 20 de melodii pe nouã discuri, cu Orchestra lui Alexa
Bârcã din Ciclova Montanã: Doina din Ciclova, De doi, Dorul
Ducnecenei, Doinã, Mãzãricã, Doina Drâncionilor, Pe loc, Horã,
Dunãrincã, O mândrã am avut, Pe picior, Din Arad pânã-n ªimand,
Hora orãviþenilor, De pe coastã, Prisacã, prisacã, Doinã, Horã,
Doina lui Cigãreanu, Þarina, Horã, Pãcurariul.29 „Hora de la
Oraviþa”, pãrintele ei fiind lãutaºulAlexa Bârcã (1857-1912), iar
un interpret destoinic Carol (Coari) Bârcã (1864-1925) a fãcut în
continuare o bunã reclamã compoziþiei, ºi acum consideratã
„unicat în repertoriul folcloristicii româneºti.”30 În salã erau
prezenþi la înregistrare profesorul Constantin Nedelcu, avocaþii
Ioan Nedelcu, Mihail Gropºianu, învãþãtorul Gheorghe Jianu,
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economistul Ion Bãiaº.31 Mai sunt de apreciat broncaºul Ioþa
Lysoform, vioriºtii Iosim Dobre, Tutankamon, Borândãu,68

specialiºti ai contrapunctului.32

Geniul lui Ciprian Porumbescu e legat, ca ºi acela al lui
Mozart (în corespondenþã cu un mason praghez originar din
Oraviþa, scrisorile fiind publicate de Tiberiu Lichtfuss), de oraºul
Oraviþa ºi satele þinutului. Ion Langern scrie din partea Reuniunii
de Gimnasticã ºi Cântãri din  Braºov, la 17 februarie 1880,
comitetului  Reuniunii  de  Cântãri ºi  Muzicã  din Oraviþa, sã-
l solicite pe Ciprian Porumbescu.33 Compozitorul e prezent la
Chizãtãu, la primul concert coral. Litograful Pregler intenþiona
sã-l publice, încã de atunci, pe Ciprian Porumbescu.34 În Oraviþa,
Porumbescu imprimã un Cadril, op 7, „Cântec de primãvarã”,
op.6, la imprimeria lui I. E. Þieranu, cu litere aduse de la
tipografia lui Eberle, din Viena. În spaþii improvizate, „Crai Nou”
e montatã în 1883 la Biserica Albã ºi la Braºov, în 27 ºi 28
februarie 1882. Dar pe o scenã stabilã, e vorba de Oraviþa, la 7
ianuarie 1889. În regia lui Gheorghe Vuia are loc, astfel, „o
veritabilã premierã pe þarã”.35

În 1907 „Concordia” aniversa 25 ani de la înfiinþare. Mai
târziu Corul lui Gheorghe Jianu ia parte la festivitãþile prilejuite
de Adunarea de la Bocºa a Despãrþãmântului Reuniunii
Învãþãtorilor, din 12/25 februarie 1911, unde juca piesa „Þãranul
în slujbã”, ºi se cânta din Ion Vidu, „Negruþa”, „Coasa”, „Auzi,
valea…”, „Pâc, pâc…”36

Astfel de acþiuni aveau loc ºi în alte spaþii decât scena
teatrului local. De pildã,cele douã grupãri amintite mai sus îºi
statorniciserã un al doilea sediu în „Grãdina de Tir”, celebra
„Schützengarten” a Oraviþei, amenajatã pe proprietatea donatã
de Ioan Bibel, între 1870-1872. Finalizarea e datatã 4 august
1872, sub  oblãduirea „Asociaþiei  Zidarilor  Liberi”, valorând
munca   lor cuantumul  a  400  acþiuni  iar  acestea  totalizând
4000  florini,37 devenise  locul mirabil pentru localnicii iubitori
de naturã, de frumos, de culturã. Aici au loc numeroase
manifestãri cultural-artistice de þinutã: spectacole de muzicã,
montãri teatrale, conferinþe, colocvii.

În 1924 la Timiºoara se organizau, în intervalul 27-28
septembrie, Serbãrile Cântecului Românesc. Pe scena Cazãrmii a
urcat ºi Corul mixt din Oraviþa Românã care a obþinut premiul II
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în bani, cununã de lauri ºi diplomã, ca ºi Corul mixt din
Vãrãdia, corurile bãrbãteºti din Mercina ºi Berliºte ºi fanfarele
din Milcoveni, cu „Negruþa” lui Vidu, Vrani, cu „Mai am un
singur dor”, de Porumbescu, Iertof, cu „Cimpoiaºul”, de Iosif
Velceanu ºi Iam. Premiul de 500 lei pentru fluier a fost obþinut
de Iustin Sora din Ticvaniul Mare.38 Reuniunea de Lecturã ºi
Cântãri din Ticvaniul Mic a avut în repertoriu „Marºul lui
Mihai”, de Vidu, Reuniunea Armonia din Ticvaniul Mare a
interpretat „Rãsunetul Ardealului”, al aceluiaºi  Ioan  Vidu,
Corul  din  Vãrãdia, „Preste deal”, Corul „Voinþa” din Rãcãºdia,
„Arcaºul”.  „Regina  la  Mãrãºeºti”, de  Nestor   Miclea  a  fost
cântatã de coriºtii din Mercina, Corul „Avram Iancu” din Rusova
Veche a avut în repertoriu pe Al. Flechtenmacher, Casina
Românã din Cacova a cântat „Tatãl Nostru”,  de Ciprian
Porumbescu, urmând în program Corul din Berliºte.

Dupã numirea profesorului orãviþean Nicolae Lighezan în
Comisia Artisticã a Asociaþiei Corurilor ºi Fanfarelor Bãnãþene, are
loc în oraº o „emulare parþialã” la 14 septembrie 1927. În juriu
se aflã Lighezan, Ion Vidu, Sabin V. Drãgoi, Filaret Barbu,
Ioachim Perian, I. Bacãu, I. ªepeþian, Em. Grãdinariu, G.
Dippon, I. Caba, Nicolae Pãsulã.39

Între 1926-1932, Vasile Vãrãdean dirija Corul Studenþilor
Bãnãþeni din Bucureºti.40 La 29-30 iunie 1929, coruri din Oraviþa
iau parte la aniversarea a 60 de ani de activitate ai Reuniunii
Bãrbãteºti de Cântãri din Steierdorf. În anul 1934, la bilanþ,
corurile orãviþene fac parte din Asociaþia care are 220 coruri ºi
70 fanfare.41 La emularea din 5 august 1934 de la Bocºa, fanfara
din Rãchitova, condusã de Simu, este apreciatã.42

La emularea din 12 august 1934 de la Oraviþa iau parte
2000 coriºti ºi instrumentiºti însemnând 22 coruri ºi 8 fanfare.
Din aceste fanfare, douã vin din Milcoveni, altele din Rusova
Nouã, Vrani, Rãchitova, Broºteni, Vrãniuþ ºi Cacova.43Juriul era
format din Sabin Drãgoi, Ioachim Miloia, Lighezan, Vãrãdean,
locotenentul Octavian Itu. Reuniunea de Citire ºi Cânt din Ciclova
Montanã s-a prezentat cu un cor mixt, interpretând „Trandafir” al
lui Drãgoi ºi „Veniþi sã ne bucurãm”, de Ghica-Comãneºti. Reuniunea
de Cântare din Slatina Nera a venit cu un cor bãrbãtesc, oferind
o variantã interpretativã la piesa lui Sabin V. Drãgoi ºi „Mândruliþã
de la Ramna” a lui I. Chirescu.44 Reuniunea de Cântãri din Maidan
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a fost prezentã cu un cor mixt ºi compoziþiile lui Drãgoi,
„Trandafir” ºi „Doina” iar din Ciortea, Reuniunea de Cânt a venit
cu „Trandafir” de Drãgoi ºi „Spune mândro, maicã-ta” de Augustin
Bena, în interpretarea unui cor bãrbãtesc. Reuniunea de Cântãri
din Gârliºte a avut un cor mixt la aceastã emulare ºi în
repertoriu aceeaºi piesã de Drãgoi, „Trandafir” ºi „Rãsunã Ardealul”,
de Vidu. Cor bãrbãtesc a avut Reuniunea de Cântãri din Petrilova
cu piesa lui Drãgoi, Reuniunea de Cânt din Cârnecea cu „Trandafir”
ºi „Fraþi înstrãinaþi”, de I. Velcean, Reuniunea de Cânt din
Ciuchici, cu piesa lui Drãgoi ºi „La fereastra mândrei mele”, de
V. Guga. Au venit cu coruri mixte Reuniunea  de  Cânt din Agadici
cu „Trandafir” ºi „Torontalul”, de Octavian Itu, Cãminul Cultural
„Armonia” din Ticvaniul Mare, cu „Trandafir” ºi „Cimpoiaºul”, de
Velcean, Reuniunea de Cânt din Ilidia cu „Trandafir” ºi „Trãiascã
România Mare”, de A. Ivela. Reuniunea de Cântãri din Ticvaniul
Mic a fost prezentã cu un cor bãrbãtesc, interpretând „Trandafir”,
de Drãgoi ºi „Cãrãºana” de Romulus Guþu, cor bãrbãtesc a fost ºi
cel al Reuniunii  de Cântãri din Broºteni, cu piesa lui Drãgoi ºi
„Vraja” de I. Vidu ºi al Reuniunii de Lecturã, Cânt ºi Muzicã
„Voinþa” din Rãcãºdia, cu „Trandafir” ºi „Bravi flãcãi ai României”,
de Velcean. Coruri mixte: Reuniunea de Cânt ºi Muzicã din
Ticvaniul Mare, cu „Trandafir” ºi „Vino, bade”, de Velcean, Reuniunea
de Cântãri ºi Citire din Rãchitova, cu  „Trandafir” si „Codrule,
frunzã rotundã” ºi Reuniunea Greco-Catolicã de Cântare din Jitin,
cu „Pup de flori”, de I. Velcean ºi „Trãiascã România Mare”. Din
Ciclova Românã, corul bãrbãtesc al Reuniunii de Cânt a venit cu
„Trandafir” ºi „Cântec marinãresc”, de Tudor, Cavaler de Flondor.45

Reuniunea de Cântãri din Rusova Nouã s-a prezentat de asemenea
cu un cor bãrbãtesc, interpretând piesa lui Drãgoi iar Reuniunea
Greco-Orientalã (Ortodoxã) de Cântãri din Jitin, cu un cor bãrbãtesc
ºi „Marºul libertãþii” de Ion Vidu ºi „Cultul Patriei”, de Vidu
Guga. Corul bãrbãtesc din cadrul Reuniunii de Cântãri din Mercina
a interpretat „Uniþi-vã, Români” de Vidu Guga iar „Concordia”,
Corul Reuniunii de Cântare ºi Citire Greco-Catolicã din Oraviþa
Românã, piesa lui Sabin V. Drãgoi ºi „Andalusa”, de I. Vidu.
ªedintele organizatorice de dupã emularea care s-a încheiat cu o
„petrecere poporalã” au impus descentralizarea Asociaþiei, pe
zone de influenþã.46

La 26  mai 1935, la Cacova, emularea scoate în evidenþã
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voci autentice precum tenorii Treicã Baica, A. Mitrofan din
Mercina, Pau Circa din Vãrãdia, I. Novãcescu din localitate ºi
Gheorghe Nistor din Ciuchici, baritonul Iancu Mitrofan din
Mercina ºi basul Martin Manea din Mercina, programul manifestãrii
fiind imprimat la Oraviþa.47 „Cultul  Patriei”, compoziþia  þãranului
Vidu Guga e obligatorie la interpretare.48

La emularea de la Rãcãºdia, din 2 iunie 1935, se afirmã
corurile orãviþene, alãturi de corul local de copii al învãþãtorului
Gheorghe Guga, corul din Slatina Nera al învãþãtorului V. Voia,
ilidienii din  corul dirijat de învãþãtorul Ilie Murgu, cei din
Mercina ºi Berliºte, cu Vidu Guga ºi Nestor Miclea.49

În 29 iunie 1935 avea loc emularea coralã de la Oraviþa,
organizatã de Cercul Muzical de aici. Juriul are în componenþã pe
Sabin Drãgoi, dascãlii Lighezan ºi Vãrãdean, V. Pau ºi învãþãtorul
P. Râmneanþu din Timiºoara.50 Marea emulare coralã a judeþului
Cãraº de la Oraviþa se desfãºoarã la 22 septembrie 1935, cu 20
coruri ºi 5 fanfare. Iau parte corurile mixt Oraviþa, dirijat de
Victoria (Vichi) Poºiar, Vãrãdia cu Ion Craia, Ticvaniul Mic cu R.
Guþu, corurile bãrbãteºti „Doina” din Cacova, dirijat de Gheorghe
Cizmaº ºi „Mihai Viteazul” dirijat de Martin Cioloca, din  Rãcãºdia
al lui Gheorghe Guga, Ciclova Românã dirijat de Ilie Craºovan,
Slatina Nera dirijat de V. Voia, din Vrãniuþ, din Broºteni corul
dirijat de Iacob Berlogea, din Ciuchici gruparea lui Nestor Miclea,
Cârnecea - Alexie Piþu, Comorâºte - Pavel Stoian, Mercina - Vidu
Guga, Jitin - I. Manole, corurile de copii ale ªcolii din Mercina
condus de învãþãtorul Elie Tarna ºi ªcolii primare din Rãcãºdia
dirijat de învãþãtorul Gheorghe Guga, apoi cinci fanfare, câte una
din Cacova, Vrãniuþ ºi Milcoveni ºi douã din Vãrãdia.51 În juriu:
Lighezan, Vãrãdeanu, profesorul din Praga A. Buchner. În Grãdina
de Tir, aºadar, sub titulatura „Emularea Corurilor ºi Fanfarelor din
judeþul Caraº” acþiunea, cu o parte a desfãºurãrii sale ºi pe scena
teatrului, avea loc în coordonarea „Asociaþiei Corurilor ºi Fanfarelor
din Banat.”52

La 13-14 septembrie 1936, în Timiºoara are loc „Marea
serbare jubiliarã a cântecului românesc”, prima ediþie fiind
organizatã în 1906.53 La categoria ruralã-mixte iau parte corurile
din Ticvaniul Mare (dirijor I. Craia) ºi Vãrãdia (Pau Farca),54 la
ruralã participã coruri din Berliºte (N. Miclea), Rãcãºdia (Gh.
Guga), Cacova (Gh. Cizmaº), Ticvaniul Mic (Romulus Guþu),
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Mercina (V. Guga), Ciuchici (I. Mioc), Slatina Nera (V. Voia),
Ciclova Românã (Ilie Craºovan), fanfarele din Milcoveni (Oct.
Ciuciu) ºi Berliºte (N. Miclea). Concomitent, în acel an, memorabil
pentru români fiindcã la Bucureºti participau la serbãrile jubiliare
regale ºi coruri bãnãþene, inclusiv din Oraviþa, în oraºul de pe
Cãraº, Iuliu Birou prezenta în premierã la „maialul studenþilor
orãviþeni” din 11 august 1906, „Hora Coriºtilor” (textul era tipãrit
mai târziu în „Foaia Orãviþii”, în numãrul din 26 iunie 1914). Ia
parte ºi Corul mixt din Oraviþa  Românã, dirijat de Moise  Cernescu,
juriul  fiind alcãtuit din Tiberiu Brediceanu, Sabin V. Drãgoi, G.
Breazul, Timotei Popovici, Augustin Bena, Eugen Munteanu,
apoi Alexa Zirra din Iaºi, Eugen Cuteanu, E. Munteanu, I.
Popovici-Racoviþã ºi Atanasie Lipovan din Arad, Octavian Itu din
Cluj. Se dezvelea atunci bustul marelui bãnãþean Alexandru
Mocioni, realizat de Cornel Medrea, defilarea finalã incluzând
6000 cântãreþi participanþi,55 nota excepþional o obþineau „Doinitorii
Caraºului” din Mercina ºi nota foarte bine Corul din Cacova,
concertul colectiv de final incluzând ºi „Cultul Patriei”, al
cãrãºanului Vidu Guga.

Solidaritãþile artistic-naþionale, precum aceea de la 1906,
funcþioneazã ºi dupã Marea Unire. Prin diligenþele lui Iuliu
Birou, mai ales, celebrul Cor „Carmen” al compozitorului ºi
dirijorului D. G. Kiriac, s-a aflat în Oraviþa ºi în Cacova, cu
concerte,  în   august  1923.56 La 15 august 1925, Cercul Academic
Bãnãþean din Lugoj, a susþinut la Teatrul Oraviþa un concert
coral dirijat de Filaret Barbu, cu piese pentru cor mixt ºi
bãrbãtesc ºi a montat comedia într-un act „Joc de pãpuºi”, de
Seguin. Venitul a fost destinat fondului cãminului studenþesc.57

În 17 iunie 1939, mai multe coruri cãrãºene, între care ºi
acelea din Oraviþa, iau parte la Congresul Cãminelor Culturale ºi
Caselor Culturale Naþionale din România, prilejuind un succes al
Corului Cãminului Cultural „Mihai Viteazul” din Cacova, un cor
bisericesc, sub conducerea dirijorului Gheorghe Cizmaº, reuºind
sã obþinã premiul I. Cãrãºenii însemnau 53 % dintre participanþi.58

De altfel, în interbelic, Oraviþa e reºedinþa organizaþiei judeþene a
Asociaþiei Corurilor ºi Fanfarelor din Banat. Comitetul judeþean îi
include pe profesorul Nicolae Lighezan ca preºedinte, profesorul
Vasile Vãrãdean ca vicepreºedinte, secretari fiind Gheorghe Gaºpar,
preotul din Rãchitova A. Olariu, casier fiind învãþãtorul orãviþean
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T.Þundre. Sunt cooptaþi apoi dr. V. Breban ºi învãþãtorul C.
Pancan din Bocºa Românã, judecãtorul A. Renoiu din Bocºa
Montanã, Romulus Guþu din Ticvaniul Mic ºi Vidu Guga din
Mercina.

Baza acestui gen de activitãþi sunt, desigur, cercurile

Corul din Bozovici, 1906

Corul din Rudãria (azi Eftimie Murgu), 1937
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muzicale, cel din Oraviþa prezidat de Vasile Vãrãdean, la Cacova
cel în frunte cu Pau Farca iar la Rãcãºdia acela al învãþãtorului
Gheorghe Guga.59 Filaret Barbu elogiazã emularea de la Oraviþa,
din toamna lui 1948.60 În interbelic dar ºi mult dupã 1950 între
cei activi pe terenul fructificãrii spiritului muzicii poporale se
aflã doctorul Francisc Klima, câteva titluri de compoziþii
instrumentale ºi simfonice ale acestuia fiind o adaptare la Stille
Nacht (alt registru), Romanþa oraºului meu, Bãdiþa de la munte
(pe versurile mai vechi ale bunicii sale Rose care, la anii 1840,
fusese iubita neºtiutã a unuia din celebrii fraþi Schott),Pentru
tine cânt, Teodolinde (versurile lui Mihai Novac), Romanþa
(versurile lui Ion Minulescu), Frunzã veºtedã (versurile lui Octavian
Goga), Dealurile din Oraviþa (în limba germanã, pe versurile lui
ªtefan Lichtfuss, prietenul cãrãºan al lui Lucian Blaga ºi tatãl
lui Tiberiu Lichtfuss. Apoi învãþãtorii Dominik Klier, Ioan Bogdan
ºi Carol Lazãr, profesorii Karl Kanz ºi Nicolae Sasu, locotenent-
colonelul Constantin Paraschivescu, Gheorghe Gaºpar ºi Ioan
Fira, interpretul Eugen Velea. Ladislau Bencze (1891-1881), cel
care, cu familia lui Gheorghe Talescu, a pãstrat scrisorile
mozartiene apoi le-a donat lui Aristide Buhoiu, în 1972, a creat
un potpuriu cãrãºan/orãviþean pe tema generalã a variantei
bãnãþene la Ia-þi mireasã ziua bunã, asigurând mai târziu coloana
sonorã a filmului regizat de Dan Piþa, Lada, ºi realizat în oraºul
vechi al Oraviþei, cu mulþi figuranþi locali, coordonaþi de farmacistul
Nia Petre Chiriþescu, regizorul trupei locale de teatru ºi de
profesorul Gheorghe Luca, directorul Casei de Culturã, ºi el
componist pe teme inspirate din folclor ºi muzica poporalã.

Restituirea valorilor folclorului e un deziderat permanent.61

Carnavalul orãviþean e faimos în acest sens iar la ediþia din 1932
a fost imortalizat pe pelicula de film ca o „paradã a mãºtilor”.
Carnavalul, „fãrºang”, „lioarfele” în limbaj local, e anticipat
înainte de Anul Nou prin irozii ambulanþi, capra, turca, mãºtile.
Câºlegile sunt, spun specialiºtii, altã etapã a travestirii, mascãrii.
Carnavalul e importat de la coloniºtii germani ºi italieni. Încã
din februarie, vitrinele  magazinelor  orãviþene  expun  mãºti
de expresii variate, mai interesante fiind cele reprezentând
fizionomii de beþivi. Începe în duminica lãsatului secului ºi
continuã luni ºi marþi. Tinerii se travestesc în femei, tinerele în
bãrbaþi. În ziua a treia, prinþul carnavalului ºi soþia lui descind



120

din trenul de Iam-Oraviþa pe peronul gãrii. Din piaþa gãrii
traversând oraºul pânã la ieºirea spre Anina, sunt amenajate
care alegorice. Un obicei sunt urºii la Ciclova Românã, în
preajma Oraviþei.62 Aºadar, un veritabil „Volks Geist”, desigur pe
fundamentele sensului etic, dar ºi pe acela al solidaritãþilor
etnice, sondat fie de localnici, fie de cercetãtori fascinaþi de
tradiþiile poporale bãnãþene.

IONEL BOTA
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P. CIOBANU, Obiceiuri, rituri ºi ritualuri din Banatul de Sud, de la lãsatul
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Cuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanã

Aspecte culinare ale nunþii în
Banat

Nunta a fost întotdeauna unul dintre momentele cele mai
importante ale vieþii omului, marcate ritualic într-un mod aparte.
Ea reprezintã unul dintre riturile de trecere majore, precum ºi
una dintre ,,obligaþiile” fundamentale ale omului pe acest pãmânt.
Am vorbit, cu alte prilejuri, despre „obligativitatea de  a te
naºte” (Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte), despre
aceea de ,,a muri” (obligaþia îndãtinãrii, adicã – Voicu sau
cãlãtoria fratelui mort) ºi o vom reaminti, acum, pe cea a
nuntirii. Cel care nu se cãsãtoreºte este privit ca un mar-
ginal, ca un om neîmplinit, ºi izolat, în consecinþã, de cãtre
întreaga colectivitate. Dacã, din varii motive, tânãrul (tânãra)
,,se sting” înainte de împlinirea acestei datorinþe majore, atunci
înmormântarea va lua forma unei nunþi simbolice. Este vorba,
în speþã, de înmormântarea cu bradul, ritual care se mai
practicã ºi azi în unele zone din Banat, mai ales în cele mai
izolate. Tânãrului (tinerei) defunct (defuncte) i se ,,oferã” astfel
o mireasã (mire), pentru a nu pleca în Lumea de Dincolo
nenuntit, neîmplinit, existând pericolul, aºadar, în viziune popularã,
ca el sã se întoarcã, sub formã de strigoi (pentru ,,a-ºi împlini”
viaþa, curmatã înainte de vreme).

Dar nu despre aceste aspecte vom vorbi în cele ce urmeazã,
ci despre acela culinar al nunþii. Nu vrem sã spunem, prin
aceasta, câtuºi de puþin cã am avea de-a face cu aspecte ,,mai
puþin ritualice”. Ba chiar dimpotrivã. Sã ne gândim, de pildã, la
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,,nunþile împãrãteºti” din basme, care þineau câte ,,trei sãptãmâni”.
Trei zile, altfel, spus, atât cât ,,þinea”, de altfel, ºi o nuntã
þãrãneascã în mediul tradiþional. Trebuie sã spunem cã aceste
mese colective au un anume specific al lor, în funcþie de
,,eveniment” (de ritual, adicã): într-un fel aratã ele la botez,
altfel la nuntã, ºi fireºte, altfel la înmormântare. Aºadar, avem
un anume specific culinar în cadrul nunþii, care este, în princi-
pal, unul de sãrbãtoare. În primul rând, este vorba despre
abundenþã. Este ,,firesc” ca oamenii sã mãnânce mult cu astfel
de prilejuri (este ºi unul dintre motivele pentru care nunþile nu
se fac în post), dar ,,episodul” are ºi altfel de explicaþii, unele…
pragmatice, altele, de sorginte ritualã.

Se ºtie cã unul dintre animalele consumate cel mai puþin
de cãtre þãranul român era… vaca (boul). Aceasta ºi datoritã
importanþei acestui animal în gospodãria þãrãneascã, dar ºi
datoritã faptului cã, în trecut, posibilitãþile de conservare,
prezervare erau extrem de reduse (rezumându-se la afumare ºi
sãrare, ceea ce, pentru carnea de vacã nu este posibil, deoarece,
în urma unor astfel de tratamente, se întãreºte foarte repede ºi,
în acelaºi timp, se amãrãºte). La nuntã, însã (ori la botez – cãci
la înmormântare animalul de sacrificiu este oaia), prilej cu care
se invitã, de obicei, tot satul, carnea se consumã ºi, dacã
familia nu este suficient de ,,cuprinsã” sã taie un animal matur,
se sacrificã, în mod obligatoriu, cel puþin un viþel. În al doilea
rând, aspectul ritualic se referã la orgiile alimentare care ,,se
practicã” într-un astfel de moment. Mãrturie ne stau personaje
de basm emblematice, precum Setilã, Flãmânzilã. Ele nu sunt
nici defel ,,personaje stihiale”, aºa cum  ne tot învãþa ,,exegeza”
folcloristicã marxistã, ci ,,funcþii”, de data aceasta, rituale.
Avem de-a face, ºi în cazul nunþii, cu un ritual de trecere.
Proba mâncatului ºi a bãutului sunt probe iniþiatice, care se
referã la calitãþile neofitului bãiat, ce va deveni flãcãu (sã ne
gândim la efortul, în acest sens, pe care trebuie sã îl facã un
flãcãu din ceata de colindat în perioada Crãciunului, a Anului
Nou ºi a Bobotezei). Pe de altã parte, am greºi dacã am crede
cã oamenii mâncau, beau ºi benchetuiau trei zile ºi trei nopþi în
acelaºi loc. Ritualul nunþii tradiþionale prevedea trei zile pentru
acest eveniment, iar ,,practicile culinare”, ca sã le numim astfel,
erau performate în diferite locuri.
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Potrivit cercetãrilor de teren ale specialiºtilor,1 petrecerea
de nuntã începea, de fapt, cu mult înainte ºi, mai exact, în
momentul logodnei. Nu existã preparate speciale pentru acest
moment, dar este cert faptul cã avem de-a face cu ,,bucate de
sãrbãtoare”. În plus, în zonã (ca de altfel în multe alte regiuni
ale þãrii), ,,se cãpãra” viitoarea mireasã, prin oferirea anumitor
sume de bani: ,,Logodnã: ,,Se fãceau trei duminici strigãrile în
bisericã, ca sã ºtie tot satul. Preotul logodea, apoi se fãcea masã
la casa fetei, cu rudele ei ºi ale mirelui ºi petreceau pânã seara
târziu. Se fãceau inelele de logodnã.” (CS - Rudãria)  Familia
flãcãului dãdea niºte bani fetei ca sã fie sigurã pe ea. Se fãcea
o petrecere la fatã, mai discutau despre organizarea nunþii (CS
10 Mehadica)”2

Meniul de nuntã, aºa cum este de aºteptat, nu era foarte
variat. Remarcãm apariþia unor feluri de mâncare ,,moderne”,
evident copiate dupã model urban, cum ar fi sandvichurile ori
salata de boeuf. De altfel, acest fel de mâncare este de neexplicat
pentru majoritatea etnologilor. Acest ,,platou” a devenit de
nelipsit din meniul de Revelion, pentru ca apoi sã gliseze ºi spre
Crãciun, ºi spre alte sãrbãtori familial majore, cum ar fi nunta”:
,,Meniul de nuntã: La mireasã se mânca duminica: supã, sarme,
carne friptã, plãcintã, colac, duduroane. (…) La mire se mânca
lunea, la fel ca la mireasã. Acum (la masa mare) se dã rachie,
salatã de boeuf sau sandvichuri. Apoi supã, sarme, carne friptã
cu pireu ºi salatã, bere, prãjituri ºi torturi. La noi nu se bea vin
la masã.(CS 1)3

,,Masa de nuntã” propriu-zisã începea de fapt dimineaþa,
înainte de plecarea la bisericã a alaiului de nuntã. Este, de fapt,
o micã gustare, destinatã localnicilor care participã la nuntã.
Atunci când existã invitaþi din alte pãrþi, acestora li se serveºte
o masã copioasã, nu doar gustare. De obicei este vorba despre
un papricaº din carne de viþel (vitã). Dar, despre acest aspect al
mesei de nuntã vom mai vorbi: ,,Duminicã dimineaþa (la mireasã)
dãdeau cafeauã cu lapte, þuicã, colaci. Plecau la bisericã ºi când
venea se fãcea prânzul (tot la mireasã): supã de tãiþei, paricaº,
sarme, carne friptã în brucã, colaci crescuþi (cozonac) rãchie.
Seara, la fel ca la prânz. Luni noaptea (la mire), când se dãdea
cinstea (pânzã, stofã) mâncau tot ca la mireasã. (Foloseau) carne
de hoarã (de vitã) la supã, carne de viþel în tipsii, carne de miel
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sau de oaie în brucã. Cei care mergeau la nuntã, la botez,
duceau o farfurie de zburãturi (un aluat crescut cu ou, smântânã,
unturã, care se prãjea în grãsime) sau mãmãligã (coleaº) cu
carne de porc. (CS2 - Berzasca)4

Deºi mai apar (mici) variaþii de la ,,meniul standard”
(brânzã, cârnaþi), acesta rãmâne constant: zamã de gãinã,
fripturã, sarmale. Remarcãm, de asemenea, prezenþa ,, masivã”
a þuicii, aproape exclusivã în Banatul de munte, vinul fiind o
prezenþã mai târzie ºi, de obicei, urbanã: ,,La casa miresii, în
ziua nunþii, dãdeau la masã zamã, supã, sarme, fripturã, rãchie.
La mire: sarme, cârnaþi, pitã cu brânzã, rãchie, iar luni, la casa
mirelui, se dãdea ca la mireasã”. (CS 8 – Eftimie Murgu –
Rudãria)5

Dincolo de componenþa propriu-zisã a meniului de nuntã,
trebuie sã menþionãm ºi existenþa unor ritualuri specifice. Aºa
este, de exemplu, ,,obiceiul” ca mirii sã mãnânce din acelaºi
,,blid”, cu toate semnificaþiile care decurg de aici: împãrþirea
binelui ºi rãului, unitatea ºi coeziunea familiei, încrederea
soþilor unul în celãlalt etc.:

,,Acte rituale ºi ceremoniale: mirii mâncau dintr-un vas
comun ,,Mâncau toate felurile de mâncare dintr-un blid” (CS 9
–  Lãpuºnicul Mare)6.

Existau ºi ,,daruri speciale”, tot cu ,,caracter culinar” aºa
cum ar fi, de pildã, gãina naºului: Gãina Naºului ,,Se punea
gãina înaintea naºului ºi el, când voia, o împãrþea ºi la alþii” (CS
8,9 – Rudãria, Lãpuºnicul Mare)7

Se consemneazã, de asemenea (în vechime), obiceiul de a
se face mirilor daruri. Trebuie sã consemnãm faptul cã odinioarã
darul nu consta în bani, aºa cum este el astãzi, exclusiv, ci în
alimente ºi în obiecte necesare gospodãriei (de obicei lenjerie,
þesãturi, vestminte de podoabã, pãturi, perne, materiale pentru
rochii etc.): ,,Daruri: ,,Mai demult, cinstea (consta) în o gãinã, o
jumãtate de oaie, o parte de porc. Nu se dãdeau bani. Azi, bani.” (CS
– 10 – Mehadica)8

Vom vorbi, în cele ce urmeazã, despre un element din
masa de nuntã. Atât în masa de sãrbãtoare, cât ºi în orice masã
cu caracter festiv (mai puþin la Crãciun ºi la Anul Nou, când nu
se consumã din motive propiþiatorii cãci, cred cei bãtrâni, aºa
cum scurmã gãina în pãmânt, aºa þi se va scurma ºi þie
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norocul, în tot anul care va sã vie), la loc de cinste stã
întotdeauna gãina (puiul, cocoºul).

Puiul, de pildã (ºi vorbim aici din punct de vedere strict
economic, din perspectiva gospodãriei þãrãneºti), se taie tot
timpul anului, existând practica  clocirii în serii, tocmai pentru
a avea pãsãri în ogradã în permanenþã. Puiul (gãina) reprezintã,
o mâncare de sãrbãtoare ºi, pentru cei mai cuprinºi, cel mult de
duminicã. De fiecare duminicã, chiar, ajungându-se astfel la o
anumitã stereotipie. Un fost student, Constantin Jinga, actualmente
cadru didactic la Timiºoara, mi-a relatat cazul unui pictor de
biserici care, într-un sat, a fost repartizat sã ia masa în fiecare
zi în altã familie (episodul avea loc într-un sat bãnãþean).
Felurile de mâncare erau, ca sã spunem aºa, de un stas
„îngrozitor”: zamã de gãinã cu tãiþei, fripturã de pasãre cu
cartofi piure, sarmale ºi „toartã” (tort, adicã). ªi tot aºa în
fiecare zi, timp de mai multe zile. Este mâncarea de sãrbãtoare
a bãnãþeanului, de rugã, de nigee, de hram, de nuntã ºi de orice
altã sãrbãtoare a casei ori a familiei, aºa cum am mai spus.
Este meniul ,,de cinste”, de ,,falã”. Exasperat, ,,pãrintele pictor”
i-a rugat pe cei la care urma sã meargã la masã în ziua
urmãtoare, sã îi facã... macaroane cu brânzã. Gazdele, mâhnite,
s-au dus la preotul satului, rugându-l sã îl întrebe pe pãrintele
pictor cu ce l-au supãrat, de îi obligã sã îi facã o astfel de
mâncare, cu care vor ajunge de râsul satului, pierzându-ºi
întreaga cinste.

Un grup de prieteni francezi, venit în România imediat
dupã Revoluþie, cu puþin înaintea Crãciunului, a fost primit în
comuna Constantin Daicoviciu (Cãvãrani), din judeþul Caraº-
Severin, de o asociaþie de prietenie româno-francezã. Deºi ,,goºtii”
au repetat de mai multe ori sã nu fie serviþi cu nimic (fuseserã
repartizaþi în familii, ºi ºtiau cam ce îi aºteaptã acolo) au fost
întâmpinaþi de un comitet de primire, la sediul asociaþiei, care
le-a oferit doar „une petite collation” (o micã gustãricã,adicã):
þuicã, zamã de gãinã, carne de pasãre cu crumpiri, sarme ºi,
bineînþeles, toartã. Apoi li s-a comunicat cã sunt aºteptaþi la
Primãrie. Dupã ce au protestat, au acceptat, cãci era vorba de
autoritãþile locale, totuºi, dar cu o singurã condiþie: nimic de
mâncare. Li s-a oferit, totuºi, une petite collation, dupã ce au fost
primiþi de Primar, pe treptele Primãriei, pavoazat cu cocardã
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tricolorã, cu sceptrul în mânã, în sunete de fanfare, mã rog, tot
tacâmul. Din ce credeþi cã era formatã mica gustare? Aþi ghicit:
þuicã, zamã de gãinã, fripturã cu cartofi ºi nelipsita toartã.
Cu mare greutate au mâncat ºi acum (nu puteau refuza, era
vorba despre primar, oriºicâtuºi), dar au trimis vorbã la familii
sã nu care cumva sã mai îi aºtepte cu mâncare, deoarece ei au
servit, deja, ce-o fi fost: prânz, cinã, cãci începuse sã se întunece
biniºor. Da, li s-a promis, solemn. La casele gazdelor, în schimb,
agitaþie mare. În spatele francezilor, care protestau vehement,
foºneau nanele (femeile), care aduceau, de prin cuine, la petite
collation: þuicã, zamã, fripturã, sarme, toartã.

Revenind la sacrificiul unui animal, alegerea lui este în
legãturã ºi cu perioada ºi specificul împerecherii. De pildã, vaca
se taie dacã nu mai are viþel ºi a rãmas stearpã, calul, dacã s-a
ologit, berbecii, toamna, dupã împerechere (moment foarte im-
portant, deoarece berbecul este un animal-cheie în petrecerile
bahice, ale vinului) , cocoºul, la fel ca ºi berbecul, pentru cã nu
mai are rost sã îi dai de mâncare (degeaba), în timpul iernii,
lãsându-se numai animalele ,,de prãsilã”

Ideea potrivit cãreia „gãina bãtrânã face zama bunã” nici
nu mai este atât de deplasatã, în contextul dat. Ce vrem sã
spunem, adicã, este faptul cã, dupã ce a trecut de un an, a ouat,
gãina este socotitã bãtrânã. De obicei, în oalã ,,se bagã” o gãinã
de trei ani, din urmãtoarele motive: ea ouã constant, în primii
trei ani, ºi cloceºte de cel puþin douã ori pe an. Grãsimea
acumulatã în aceºti ani este galbenã ºi densã, având altã
structurã decât cea de pui. De aici, zicala. Aºa cã, indiferent ce
fel de mâncare se va face din respectiva gãinã, ea va trebui,
înainte, sã fie foarte bine fiartã.

Din punctul de vedere al simbolisticii generale, gãina este,
am putea spune, extrem de „productivã”. Avem, astfel, imaginea
gãinii cu ouã de aur, un mitem, dar ºi o reflectare a vieþii
cotidiene, cãci gãina nu era doar un semn de prosperitate ºi
„cuprindere” în satul bãnãþean, dar ºi extrem de importantã din
punct de vedere economic. Am putea spune, aºadar, faptul cã
oul este de aur în primul rând la modul figurat, cãci e foarte
hrãnitor ºi avea un rol predominant, în alimentaþia þãrãneascã,
în general, ºi în cea bãnãþeanã, în special: „totdeauna albã, este
o imagine a fecunditãþii din pricina calitãþii ei de ouãtoare, oul
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fiind întotdeauna vãzut ca un centru al lumii ºi leagãn al
fiecãrei forme de viaþã.(...) În numeroase basme apare gãina
care face ouã de aur.”9

Este vorba, de fapt, despre un mitologem important din
basmul românesc ºi, în acelaºi timp, foarte frecvent. Vasile
Lovinescu îi gãseºte, de altfel, rãdãcini adânc înfipte în miturile
de aur ale omenirii: „Numai în elementele de basm citate pânã
acum se poate desprinde în ce moment ciclic se situeazã mitul.
În prima parte, sub miºuna taclalelor þãrãneºti se manifestã în
pura ei strãlucire Tradiþia Primordialã orbitor pusã în existenþã
de Arborele de Aur ºi de Pasãrea mãiastrã de Aur. Ce le ia
locul dupã aparenta rãzvrãtire a Fiului Femeii o spune limpede
în continuare citatul care aratã ºi fãgãduinþa lui Dumnezeu:
«Drept aceea, Pasãrea de Aur care-þi cânta ºi te întãrea ºi-þi
umplea inima de bucurie ºi de pace n-a fost luatã de tot de la
ochii tãi. Ea se gãseºte pe cer, aºezatã de mine ca sã fie
priveliºte ºi încântare ochilor tãi. Uitã-te pe cer ºi unde-i vedea
un cuibar cu stele, acolo-i [Gãinuºa de aur]. Acolo n-o mai
ajunge nicio sãgeatã» (Constelaþia Cloºca cu pui – Pleiadele”,
s.n.)”10.

Un aspect interesant este acela prezentat de gãina neagrã:
„În ceea ce priveºte gãina neagrã, aceasta face parte din
arsenalul vrãjitoarelor ºi al celor ce practicã magia neagrã.
Gãina neagrã este sacrificatã la miezul nopþii, la o rãscruce,
spre a-l chema pe demon. Scenariul este aproape întotdeauna
acelaºi: trebuie sã rosteºti o incantaþie, nu trebuie sã te întorci,
trebuie sã faci o gaurã în pãmânt ºi sã scurgi în ea sângele
animalului, apoi s-o acoperi cu grijã. În schimbul acestui sacrificiu,
demonul trebuie, în principiu, sã-þi îngãduie sã descoperi o
comoarã.”11

În folclorul românesc, gãina neagrã are altfel de conotaþii.
Ea este sacrificatã atunci când se contruieºte o casã nouã, ºi
este aºezatã la temelia casei, pentru a conferi noii construcþii
anima, suflul vital, fiinþã. Aceastã practicã, deopotrivã ritualã ºi
magicã derivã, afirmã Mircea Eliade, din vechile rituri sacrificiale
care cereau ca la baza unei construcþii importante sã fie zidit un
om (sacrificiul uman – vezi Meºterul Manole.

De asemenea, gãina are un rol major în ritualurile de
trecere, cum ar fi acela al nunþii, de pildã: „în riturile de trecere
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gãina ocupã un loc important, funcþionând ca un mediator, ca un
animal adjuvant care faciliteazã (în orizontul metaforic saltul de
la o treaptã la alta a existenþei. Astfel, în cadrul nunþii, un
întreg moment ceremonial (implicând numeroase acte ºi formule
verbale, a cãror substanþã penduleazã între sacral ºi ludic, între
serios ºi hilar) este consacrat aducerii darului ritual al gãinii
(gãina miresei).”12

(va urma)
Conf. dr. Gheorghe SECHEªAN
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Catalogul-album „Tezaur
bãnãþean”

Anul trecut 2014, la Editura Astra Muzeum Timiºoara-
Sibiu a apãrut în condiþii grafice excelente catalogul-album
„Tezaur bãnãþean” ce cuprinde costume populare, broderii, þesãturi
ºi bijuterii din colecþia particularã a cunoscutului colecþionar ºi
pasionat de frumos, Marius Matei din Giroc.

Catalogul-album beneficiazã de o prefaþã dezvoltatã scrisã
cu acribie ºi consistenþã informaþionalã de dnele dr. Doina
Iºfãnoni ºi dr. Ana Pascu specialiste în cercetarea etnograficã ºi
de o prezentare generoasã a albumului redatã în mod profesionist
de cãtre dl Marius Matei.

Colecþia de costum þãrãnesc din Banatul de câmpie, pe
care dl. Marius Matei a alcãtuit-o în aproape 12 ani, cu efort,
cheltuialã ºi multã acribie în selecþie, cuprinde în jur de 1000 de
piese ºi accesorii vestimentare din secolele XIX-XX (de la
acoperãminte de cap ºi costume întregi de femeie sau bãrbat
pânã la piese disparate de o stranie frumuseþe, dar ºi podoabe).
Acesteia i se adaugã, ca un pandant important prin valoarea sa
documentarã, un fond de fotografie veche ilustrând bogãþia ºi
varietatea croielilor ºi ornamentelor portului folosit în satele din
zonã în aceastã perioadã de timp.

Girocul meritã preþuit ca unul dintre cele mai statornice
ºi autentice sate ale Banatului. Acesta este crezul tânãrului
Marius Matei, jurnalist, muzeograf ºi colecþionar de artã popularã.
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El face parte dintre cei care au ales sã trudeascã pentru
pãstrarea unui nivel cultural ridicat al locului, demn de eforturile
înaintaºilor sãi giroceni, trãitori în respect faþã de om ºi
Dumnezeu, ºi sã lupte prin toate mijloacele împotriva uitãrii
întocmirilor moºtenite din bãtrâni. Patrimoniul cultural tradiþional
local are în el, astãzi, un apãrãtor competent. Iar colecþia sa de
costum þãrãnesc, a cãrei valoare este recunoscutã atât de
instituþii culturale de prestigiu, cât ºi de localnici, mãrturiseºte
cu temeiuri adânci despre strãlucirea, fala ºi rafinamentul
portului bãnãþean.

Orice moºtenire culturalã trebuie promovatã cât mai divers
ºi cât mai bogat. Este convingerea cu care a pornit la drum ºi
este ceea ce face efectiv dl. Marius Matei. La o vârstã la care
alþi tineri abia îºi încep cariera profesionalã, colecþionarul bãnãþean
are deja un palmares remarcabil în mai multe domenii, punându-ºi
la lucru – cu rezultate notabile – talentele cu care l-a înzestrat,
cu dãrnicie, Dumnezeu. Pentru toate acestea meritã felicitãri,
iar consiliului local ºi primarului comunei le adresãm calde
mulþumiri pentru sprijinul financiar necesar tipãririi unei asemenea
lucrãri valoroase.

                                                        Prof. IOAN TRAIA,
istoric,

                                              muzeograf-etnograf la
                                     Muzeul Satului Bãnãþean

Timiºoara
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ConvieþuiriConvieþuiriConvieþuiriConvieþuiriConvieþuiri

Ucrainenii din Banat
MOTTO:

,, CINE  NU-ªI CUNOAªTE PROPRIA ORIGINE
NU ªTIE CINE ESTE……’’

TEODOR SOPCO

Dacã  vorbim  despre ucrainenii din Banat, vorbim de
cinci sate, aºezãri aflate în judeþele Caraº – Severin ºi Timiº. La
o distanþã de câþiva  km. de municipiul Reºiþa, pe dealurile
Sacoº - Zãgujeni se gãsesc satele: Cornuþel, Copãcele ºi Zorile,
iar în apropierea municipiului Lugoj, satele: Pãdureni ºi Criciova.

Aceste cinci localitãþi cu populaþie ucraineanã dateazã  de
un secol.

Migraþia populaþiei ucrainene a început la sfârºitul secolului
al XIX-lea ºi  începutul secolului XX.

Datoritã condiþiilor grele de viaþã, ucrainenii au fost
nevoiþi sã-ºi pãrãseascã  locurile natale ºi sã  înceapã o nouã
viaþã în locuri mai prielnice.

Aºa  au ales Banatul, aici odatã cu defriºarea  pãdurilor,
era mai mult teren agricol ce putea fi cultivat, asigurând un trai
decent în  întreþinerea familiei.

Dupã exploatarea pãdurilor, ucrainenii veniþi s-au aºezat
pe moºia lui Vörösy Henrik, înfiinþând satul Cornuþel.

Ø Din atestãrile documentare  satul Cornuþel era cunoscut
sub denumirea de „Colonie Ruteanã”.
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Ø Din bãtrâni se zice cã, numele  satului este dat de
numele cornului  în  care, aºa numita  Ancea ªutac, sufla
pentru a indica locul unde oamenii urmau sã se adune pentru
a lucra.

Ø Satul Cornuþel este aºezat pe  trei dealuri: dealul
Ungurului, dealul Zãgujeniului ºi Cetãþuii, pe o întindere de 7
km.

Spre deosebire de celelalte sate cu populaþie ucrainenanã,
în Cornuþel au venit ucraineni atât din Ucraina Subcarpaticã cât
ºi din regiunea Galiþia care se numeau huþuli.

Între anii 1900-1906, pe moºia lui Vorosy Henric, pe
dealurile Sacoº-Zãgujeni au venit Ioan Medianec ºi Vasile Þifrac
din zona Carpaþilor Pãduroºi, satul Senevirska Poleana, ºi s-au
angajat ca muncitori forestieri.

Ei au lucrat  pe teritoriul actualului sat Cornuþel. Fiind
nevoie de mai multã forþã de muncã, la îndemnul boierului
Vorosy Henric cei doi muncitori Ioan Medianec ºi Vasile Þifreac
s-au întors în locurile natale Seneversca Poleana unde au
convins mai mulþi ucraineni sã vinã în Banat pentru a duce un
trai mai bun, dovada traiului mai bun fiind ºtiuleþii de porumb
pe care i-au arãtat oricãrui locuitor pe care îl întâlneau, promiþând
cã dupã defriºarea pãdurilor ei vor avea posibilitatea sã-ºi
cumpere aceste terenuri. Drept rãsplatã pentru propaganda
fãcutã cei doi au primit fiecare câte 7 ha de teren.

A  început o adevãratã migraþie, nu numai a bãrbaþilor, ci
ºi a familiilor întregi de ucraineni în Banat. Trenul l-au plãtit
numai cei care aveau animale cu ei, ceilalþi, nu. Unele familii
au venit pe jos.

Primele  familii care s-au stabilit în Cornuþel au venit din
Galiþia,   amintitm: Fam. Lembac , Fam. Romaniuc, dar ºi din
Ucraina Subcarpaticã. Amintim sate ca:

Ø Slobode - (Vasile Alexin, D-tru Alexin,D-tru Screpnec),
Ø Bili Oclave - (D-tru Buraciuc, Mihai Harasem, Vasile

Poºtar),
Ø Ciorni Oclave -  (Mihai  Sopeliuc,)
Ø Runhure - (   Mihai Debliuc,   Maria Jupnec,  Ivan

Malenovschi,     Ivan Terschei,   Vasile ªtefac),
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Ø Berezovo - (Ivan Basaraba, Ilie Dragomireþchi, Vasile
Semcici, Semen Semcici).

Ø Colociava
Ø Pidplea;
Ø Vilxovþiv;
Ø Brusturiv;
Ø Uniova;
La început au  venit ca tãietori de pãdure, iar pe parcurs

ºi-au adus familiile ºi au întemeiat sate, aºezãri ucrainene .
La început, locuitorii satului Cornuþel au trãit  în bordeie,

printre stive de lemne ºi-ºi semãnau porumbul ºi cartofii printre
acestea.

Terenul defriºat în jurul bordeiului a fost folosit pentru
cultivarea cerealelor care ulterior a fost cumpãrat. Dupã ce au
reuºit sã achite terenul pentru casã au început sã-ºi construiascã
primele case din lemn acoperite cu trestie ºi paie.

Bãtrânii spun cã primele familii care ºi-au construit case
din lemn au fost:  ªepeta Vasile, Alexin Vasile,  Lucaci,
Harasem,  Sopeliuc ºi Debliuc,  în jurul anilor 1910-1911.

 Pe parcurs,  populaþia a crescut din ce în ce mai mult,
la sfârºitul anului 1914,  numãrându-se 300 de suflete.

Dupã primul rãzboi mondial, din afirmaþiile mai multor
oameni, ucrainenii au fost siliþi sã plece de pe aceste pãmânturi,
însã,  unii au plecat, dar o parte s-au ºi împotrivit, rãmânând
pe pãmântul cumpãrat cu atâta trudã.

Deºi au existat multe probleme, migraþia ucrainenilor a
continuat,  în Cornuþel numãrându-se în jur de 100 de familii.

În anul 1934 a început construcþia cãii ferate pe ruta
Caransebeº-Reºiþa.

Pe  perioada cât a durat construcþia cãii ferate, pânã în
1939, locuitorii satului Cornuþel aveau acum un loc de muncã.
Lucrând,  au obþinut venituri considerabile, fapt ce i-a ajutat sã
cumpere terenurile ºi sã-ºi construiascã case noi.

Astfel s-au conturat ºi strãzile din Cornuþel.
Cu toate cã în oraºele bãnãþene era dezvoltatã industria,

ucrainenii din Cornuþel au început târziu sã munceascã în
aceastã ramurã. Destul de târziu ei s-au angajat în uzinele ºi
fabricile din oraºele vecine Caransebeº ºi Reºiþa.
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Viaþa spiritualã
Dacã vorbim despre religia locuitorilor din Cornuþel  putem

spune cã, toþii ucrainenii stabiliþi în Cornuþel, au fost de religie
ortodoxã de rit vechi.

Primul preot paroh ºi ctitor al bisericii din Cornuþel a fost
¬ Ieromonahul  ANANIA  ALEXEI  ROSOCHA – nãscut

în anul 1899
În anul 1923, venind de la o mãnãstire din Iugoslavia în

Cornuþel,  a fost  împuternicit de Episcopul diecezan IOSIF
BÃDESCU, de  a ridica o mãnãstire pentru credincioºii ruºi –
ucraineni.

Ieromonahul ANANIA, cãlugãr simplu, dar foarte inimos
ºi evlavios, prin contribuþia totalã, dãruirea, vrednicia ºi susþinerea
financiarã proprie, în anul 1935 a finalizat construcþia mânãstirii.

¬ Biserica este ziditã în stil baroc vienez, din piatrã, lemn
ºi cãrãmidã. Turnul este din lemn de brad, îmbrãcat cu tablã.

¬ Ieromonahul ANANIA, slujeºte pânã în anul 1964 ºi se
stinge din viaþã în 1969.

¬ În anul 1964 vine ca preot paroh în Cornuþel pãrintele
TRAIAN DOBROBIRESCU care slujeºte pânã în 1985.

¬ Din 1985 slujeºte pãrintele TODOR  COMIª pânã în
1991.

¬ Începând din anul 1993 este numit preot paroh LALO
NICOLAE .

¬ În anul 1995 se târnoseºte biserica, cu punerea în
Sfânta masã – prestol, a sfintelor moaºte de cãtre Episcopul
Ortodox Ucrainean KIR ADAM din Polonia.

¬ Credincioºii satului Cornuþel prãznuiesc Hramul bisericii
la sãrbãtoarea „Naºterea Maicii Domnului”, 21 septembrie.

¬ Ca toþi slujitorii Sfintei Biserici, pãrintele LALO NICOLAE
continuã tradiþia locului implicându-se activ în viaþa spiritualã ºi
culturalã a creºtinilor din Cornuþel.

Obiceiuri:
Deºi au trãit ºi trãiesc în vecinãtatea românilor, ucrainenii

nu ºi-au uitat niciodatã limba maternã, cântecele, dansurile,
religia ºi  diferitele obiceiuri strãvechi:

-celebrarea nunþilor;
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-ºezãtorile;
-peþitul;
-horele organizate de sãrbãtori sau în duminicile din afara

posturilor, obiceiul de Crãciun:
-obiceiul de Anul Nou:
-obiceiul de Paºti
Prin diferite activitãþi culturale desfãºurate, ucrainenii au

arãtat ºi continuã sã demonstreze ºi astãzi  frumuseþea limbii,
a portului popular ucrainean ºi obiceiurile aduse din locurile
natale ºi pãstrate cu sfinþenie.

Numãrul familiilor în Cornuþel a crescut tot mai mult.
Aºa s-a simþit ºi nevoia de a se construi o ºcoalã, copiii
locuitorilor din Cornuþel nu ºtiau nici mãcar alfabetul vreunei
limbi, erau slugi în satele din jur, muncind pentru mâncare ºi
haine.

În anul 1928 a început construcþia  primei ºcoli cu o
singurã salã de clasã ºi o locuinþã pentru învãþãtor, care s-a
încheiat în 1931. La început au frecventat ºcoala circa 20 de
copii, cu toate cã numãrul acestora era  în jur de 50.

Primul învãþãtor a fost domnul Zgârcea Nicolae  din
Valeadeni.

Documentele oficiale care atestã funcþionarea ºcolii existã
din 1934.

În jurul  anului 1960 pe strada principalã a fost construitã
o ºcoalã nouã cu 8 sãli de clasã, iar în anul 1973 s-a mai
construit un corp de clãdire cu etaj fiind necesarã datoritã
numãrului mare de copii, 293 de elevi ºi 35 de preºcolari din
acea perioadã.

De-a lungul anilor au trecut mulþi elevi, dar ºi dascãli
prin aceastã unitate.

Memorabil în istoria ºcolii rãmâne d-l înv. Ivan ªmuleac
care, deºi s-a nãscut în jud. Maramureº, a devenit fiu al satului
Cornuþel unde a activat între anii 1962-1991.

 ªi-a fãcut meseria de dascãl cu multã dãruire. Deºi a
trãit doar 65 de ani a realizat foarte multe pentru minoritatea
ucraineanã ºi satul Cornuþel.

¬ În 1962 formeazã un cor de copii apoi un cor mixt sub
denumirea „Barvinoc“, participând la multe activitãþi culturale
atât în þarã cât ºi peste hotare.
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¬ A lãsat numeroase volume de poezii, nuvele ºi poveºti
pentru copii.

¬ Ca rãsplatã pentru munca sa depusã în activitatea de
învãþãtor, dar nu numai  a fost iubit atât de familie (soþia d-na
înv. Miroslava ªmuleac ºi fiica Natalia Popescu) cât ºi de
întreaga comunitate a satului. S-a bucurat de respectul ºi
dragostea oferite de familie, ca soþ ºi tatã al unicei fiice ºi nu
în ultimul rând de colegii de breaslã, de elevii ºi de pãrinþii
acestora.

¬ În anul 1983 pentru munca depusã ºi meritele deosebite
i s-a acordat titlul  de „Învãþãtor Evidenþiat“ de Ministerul
Educaþiei ºi Învãþãmântului.

¬ Ca rãsplatã pentru munca sa depusã în activitatea de
învãþãtor, dar nu numai, în anul 2007 pentru întreaga sa
activitate dedicatã culturii educaþionale  ce poate fi caracterizatã
prin : cinste ºi corectitudine, la îndemnul d-lui Primar Popovici
Ioan,  în cadrul Consiliului Local s-a hotãrât ca dupã finalizarea
lucrãrilor de construcþie a Cãminului Cultural  acesta sã poarte
numele  îndrãgitului ºi iubitului fiu al satului „Ivan  ªmuleac”.

¬ Se stinge din viaþã în primãvara anului 1999, dar
datoritã lucrãrilor sale trãieºte ºi astãzi în inimile cornuþelenilor
prin melodiile,  cântecele, poeziile ºi operele sale.

¬ Alãturi de d-l înv. Ivan ªmuleac pot fi amintite ºi alte
câteva nume reprezentative, de etnie ucraineanã, care au slujit
ºcoala din Cornuþel:

-Gorginschi  Iuliana
-Lupºa  Maria
-Eustafievici Puiu
-ªmuleac Miroslava
-Terelea  Ileana - pensionarã
-Cut Ivan
-Vouciuc  Iura
-Boancã Maria - pensionarã
-ªeico  Vasile
-Ciabrun Mihai
Din cele mai recente statistici, recensãmântul 2011, reiese

cã populaþia satului Cornuþel numãrã  941 de locuitori,  342 de
locuinþe  ºi deþin o suprafaþã de 129 ha de teren.
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Obicei de Paºti la bisericã

De la înfiinþarea satului Cornuþel ºi pânã în prezent
înfãþiºarea satului, viaþa socialã ºi economicã s-a schimbat
radical.

O fotografie de la nuntã - 1963
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– Dacã spre sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul sec.
XX, ucrainenii au trãit în bordeie ºi printre stivele de lemne,
de-a lungul timpului s-au ridicat construcþii impunãtoare ºi
trainice din beton ºi cãrãmidã.

– Dacã odatã bordeiele, erau luminate doar de lumina zilei
acum toate casele au curent electric.

– Dacã odatã erau slugi prin satele vecine muncind pentru
hranã ºi a-ºi întreþine copiii, astãzi sunt proprietari pe pãmânturile
câºtigate cu atâta trudã.

– Dacã odatã duceau grija zilei de mâine gândindu-se unde
vor lucra, astãzi duc o viaþã mai liniºtitã, mulþi dintre ei lucrând
în diferite domenii ºi deþinând diferite funcþii atât în þarã cât ºi
în strãinãtate.

– Dacã mulþi ani s-au chinuit sã foreze fântâni în diferite
puncte  ale localitãþii pentru a deservi  cât mai multe gospodãrii,
astãzi cu sprijinul autoritãþilor locale în special a d-lui primar
Popovici Ioan, fiecare gospodãrie este racordatã la reþeaua de
apã curentã.

– Dacã înainte îºi fãceau cãrãri printre stivele de lemne
pentru a ajunge dintr-o parte în alta a localitãþii, astãzi localitatea
Cornuþel este strãbãtutã dintr-un capãt în altul de strãzi asfaltate
cu sprijinul autoritãþilor locale în special a d-lui primar Popovici
Ioan ºi a d-lui dr. ing. Sorin Frunzãverde, preºedintele Consiliului
Judeþean Caraº-Severin.

Din totdeauna ucrainenii au ºtiut sã aprecieze ºi sã
susþinã educaþia copiilor lor, iar d-l primar, ca fiu al satului ºi
bun gospodar,  a pus pe primul loc, înainte de toate, educaþia
copiilor. S-a îngrijit ca toate unitãþile ºcolare sã fie renovate ºi
dotate corespunzãtor astfel încât  aceste unitãþi  sã fie primitoare
ºi atrãgãtoare pentru elevi.

Mulþumim de asemenea pentru sprijinul acordat d-lui dr.
ing. Sorin Frunzãverde, preºedintele Consiliului Judeþean Caraº-
Severin.

– Sprijinã copiii în diferite activitãþi ºcolare ºi extraºcolare
asigurându-le transport gratuit.

– Ca orice ucrainean care îºi iubeºte dintotdeauna limba,
obiceiurile ºi tradiþia, d-l primar nu a uitat ºi de partea
culturalã. De aceea a fost iniþiat ºi realizat cu toate dotãrile
corespunzãtoare Cãminul Cultural ce poartã  numele „Ivan
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ªmuleac”, omul care a conservat ºi a promovat cultura ºi
tradiþiile ucrainene pe aceste meleaguri.

În cadrul Cãminului Cultural îºi desfãºoarã activitatea
cabinetul medical care deserveºte locuitorii satului ºi sediul UU
din Cornuþel.

¬ Dupã moartea d-lui înv. Ivan ªmuleac, activitatea
culturalã, în special grupul vocal Barvinoc a fost preluat de d-
na Silvia ªuºco care este ºi  preºedinta a UU din Cornuþel,
introducând noi cântece în repertoriul corului ºi mãrind
componenþa grupului. Întreaga activitate este susþinutã de d-l
primar Popovici Ioan, vicepreºedinte al Filialei U.U. din Caraº
-Severin, d-l Liber Ivan, Preºedintele Uniunii Ucrainenilor din
România Filiala Caraº-Severin ºi Uniunea Ucrainenilor din
România.

Menþionez cã, datele au fost preluate de la bãtrânii satului:
· Dragomireþchi  Dumitru - interviu;
· Manuscrisele d-lui înv. Ivan ªmuleac;
·  Istoria ucraienilor bãnãþeni a d-lor profesori Petru

ºi Ivan Cîmpeanu;
·  „Cântece populare ucrainene din Banat” Ivan Hlanta,

Ivan Liber.

Prof.  SVESTAC  SIMONA
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Fãºangul german la Reºiþa ºi în
Banatul Montan

„Cu prilejul fãºangului, pe strãzile Reºiþei umblau mascaþii.
În duminica fãºangului obiceiul îºi gãsea apogeul. Mascaþii
cutreierau strãzile singuri sau în grup, strãzile vuiau de spectatori.
Întreaga vale a Bârzavei rãsuna de strigãturi, sunete de zurgãlãi,
de þipete de bucurie ºi plânsete, sunete de diferite intensitãþi ºi
tonalitãþi, acorduri de acordeoane ºi alte instrumente muzicale.
Copiii fugeau dupã mascaþi strigând Ripp-Ripp-hali-pup.”

Astfel descria profesorul, scriitorul ºi etnograful reºiþean
Alexander Tietz în cartea sa „Wo in den Tälern die Schlote
rauchen” („Unde fumegã furnalele în vãi”) perioada de fãºang la
Reºiþa.

Povestea zilelor de fãºang la Reºiþa poate continua cu
amintiri ale oamenilor în vârstã de astãzi. Astfel amintindu-ºi
de anii dintre cele douã Rãzboaie Mondiale, ei povestesc despre
o atmosferã incandescentã. Toatã populaþia era prezentã fie pe
stradã ziua, fie în diferitele localuri unde se continua distracþia
seara, respectiv toatã noaptea. Erau prezentate diferite mãºti,
diversitatea lor fiind recunoscutã ºi apreciatã de spectatori.
Noaptea târziu aveau loc demascãrile, moment gustat de toþi cei
prezenþi. ªi nu în ultimul rând, manifestarea culminantã se
petrecea în ultima zi a fãºangului. La ora 24 se ardea simbolic
fãºangul sau se înmormânta, depinde de locul desfãºurãrii
manifestãrii.

Dar de fapt ce înseamnã fãºangul? Este perioada cuprinsã
între prima sãptãmânã de dupã Boboteazã ºi Miercurea Cenuºii,
adicã ziua în care creºtinii apuseni (romano-catolicii, evanghelicii-
luterani ºi reformaþii) intrã în Postul Mare de dinaintea Sãrbãtorii
Paºtelui.

Din pãcate, rãzboiul, urmãrile sale ºi perioada de persecuþii
care a urmat, au condus la „îngheþarea” acestei sãrbãtori. Abia
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în anii ‘70 ai secolului trecut, Ansamblul de Operetã în limba
germanã, mentorul activitãþii culturale germane din acea perioadã,
a revigorat aceastã tradiþie prin organizarea faimoaselor baluri
mascate la care participau ºi 1.200 de invitaþi. Pentru muzicã
semnau renumite formaþii de muzicã germanã din Banatul de
ªes ºi din Reºiþa. Din pãcate, datoritã emigrãrii multor persoane
din conducerea ansamblului, acesta ºi-a încheiat activitatea în
mijlocul anilor ‘80 ºi implicit nu s-au mai organizat aceste
baluri.

Primul bal de fãºang de dupã evenimentele din 1989 a
avut loc în anul 1991, în organizarea Asociaþiei Germane de
Culturã ºi Educaþie a Adulþilor Reºiþa. De atunci, an de an,
asociaþia organizeazã aceastã manifestare, reuºita ei con-
semnându-se în fiecare an în cadrul mass-mediei scrise ºi
vorbite. Anul acesta, balul de fãºang s-a desfãºurat în ziua de 14
februarie, pentru a 25-a oarã.

Din 2000, asociaþia organizeazã în perioada fãºangului din
fiecare an Sãrbãtoarea tãiþeilor, o manifestare gustatã de toþi cei
prezenþi. Desigur se servesc tãiþei, se ascultã muzicã, se danseazã
ºi se cântã, se ascultã scheciuri. Anul acesta Sãrbãtoarea
tãiþeilor s-a desfãºurat în douã etape: cea pentru adulþi în 3
februarie, iar cea pentru copii ºi tineri, în 7 februarie.

Asociaþia Germanã de Culturã ºi Educaþie a Adulþilor
Reºiþa organizeazã an de an ºi ultima zi a fãºangului, o dupã-
amiazã de voie bunã înaintea intrãrii în post, Sãrbãtoarea
gogoºilor, anul acesta fiind sãrbãtoritã în data de 17 februarie.

Fãºangul 2015 în Banatul Montan a reprezentat o
prezenþã activã în viaþa tradiþionalã a etniei germane din
Reºiþa ºi din întreg judeþul Caraº-Severin.

ERWIN JOSEF ÞIGLA
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Rostul vorbeiRostul vorbeiRostul vorbeiRostul vorbeiRostul vorbei

De la vermutul bahic la Slatinile
Banatului

  Mai întâi un angajament. Nu-mi place cuvântul acesta,
dar nu am ce face. Promisiune sunã prea intim, or eu mã
angajez faþã de cititorii Nedeii: vreau sã închin o cãrticicã
Limbii Române care se sãrbãtoreºte oficial la 1 august. O închin
limbii române, dar o dedic tuturor elevilor mei pe care i-am
avut de-a lungul anilor, concret exprimându-mã, luându-i ca
reprezentanþi ai tuturor pe cei care lucreazã în sistemul sanitar,
cãci la vârsta mea ºi cu beteºugurile mele depind total de
Instituþiile acestuia. Îi nominalizez doar pe cei existenþi în
cetatea Reºiþei: Onea Eleonora/Nora, Vâlcu Manuela, ªimon
Simona, ªerban Silvia, Jung Florentina-Letiþia.

  Celor 23 de cãrþi scrise aº vrea sã le mai adaug una
(ultima) care sã fie un fel de carte despre cuvinte, mai ales
despre folosirea corectã a acestora, propunând cititorilor o carte
folositoare, dar ºi distractivã, în acelaºi timp. Nu am sã irosesc
spaþiu oferit de publicaþia Nedeia intrând în detaliile demersului
meu, dar amintesc cã o lucrare aproximativ asemãnãtoare am
mai scris pe când eram colaborator al postului de radio reºiþean.
În chiar titlul acesteia (Uite cine, ce ºi cum vorbeºte) dezvãluiam
caracterul facil, dar ºi îmbietor, menit sã îndrume pe cei care se
adresau ascultãtorilor, pe care îi monitorizam.

*          *
*
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1. Un dicþionar apãrut în Editura Albatros, semnat de
Gheorghe Constantinescu-Dobridor (Mic dicþionar de terminologie
lingvisticã) gloseazã termenul etimologie, amplu comentat, în
cadrul cãruia se acordã atenþie aºa numitei etimologii populare,
numitã ºi atracþie paronimicã, definitã astfel: „modificare a formei
unui cuvânt (de obicei recent intrat în limbã) sub influenþa altui
cuvânt mai cunoscut, cu care se aseamãnã ca formã ºi de la
care s-ar putea crede cã derivã” (p.182). Din multele exemple pe
care ni le oferã acest dicþionar, desprind doar unul singur,
cunoscut cititorilor datoritã popularitãþii unei opere caragialiene,
unde personajul Pristanda foloseºte în locul neologismului
remuneraþie o variantã stâlcitã, renumeraþie, variantã formalã
indusã de faptul cã slujbaºul îºi numãra bãnuþii primiþi drept
leafã cu grijã ca sã-i ajungã de la o lunã la alta. E limpede cã
termenul renumeraþie rezultat în urma inducerii unui cuvânt
mai vechi ºi cunoscut, numãr, respectiv vb. a numãra. În mod
firesc asemenea stâlciri se petrec nu numai în lexicul comun, ci
ºi în cel propriu ºi tot aici, în aceeaºi sursã, se dã exemplul
modificãrii unei localitãþi germane, Königgratz, la care ajunseserã
soldaþii înregimentaþi armatelor austro-ungare, aceºtia amintindu-
ºi ºi povestind cã s-au bãtut cu inamicul la porþile oraºului
Câne-Creþ... Napoleon era numit Bunãparte, dar nu pentru cã
cei care îi spuneau aºa ar fi tradus, ci pentru cã etimologizau,
ca ºi în cazul  numelui generalului francez Berthelot, ºef al
misiunii franceze, numit de vorbitorii limbii române aflaþi sub
arme Burtãlãu.

2. Un exemplu necuprins în lista autorului dicþionarului
citat este unul puþin rãspândit. El circulã în cercul slujitorilor
lui Bacchus, bãutori de cursã scurtã sau lungã. Nu ºtiu în ce
mãsurã se mai solicitã la baruri ºi dacã acestea mai oferã
clienþilor vermut „bãuturã alcoolicã fãcutã din vin în care s-au
pus la macerat diferite substanþe vegetale amare” (DEX).
Denumirea provine din limbile apusene ale Europei: cf.fr. ver-
mouth, germ. Wermut, it. Vermut. Unii dintre amatorii de
vermut ºtiau cã folosesc termenul stâlcit, dar îl foloseau glumind;
deh, ca omul la bãuturã: vermult. Curând ºi uºor, cuvântul s-a
încetãþenit, iar cei care îl foloseau credeau cã vermultul e mai
mult decât vermutul.

3. Tatã-meu, apropiindu-se de pensie, s-a gândit cã destui
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ani a stat în afara satului, ultimii la un canton C.F.R. aflat la
6 km de Câlnic ºi la 5 km de Ezeriº, aºa cã s-a apucat din
vreme sã-ºi ridice o casã în vatra Câlnicului. Oricât m-am
strãduit (ºi am reuºit) sã-i fac rost de un loc de casã în
interiorul satului, el nu a vrut ºi þinea morþiº sã-ºi ridice casa
în marginea dinspre sud-est a satului, la poalele tâlvei lui Isac,
la numai 100 metri de calea feratã, gândindu-se dar nemãrturisind,
cã astfel va auzi ºi va vedea trenurile, care treceau atunci unul
dupã altul de la (ºi spre) Reºiþa, Cetatea de Foc. Nu a trãit sã
vadã jalea de azi … Întâi a ridicat o cruce de piatrã, chiar în
buza drumului, apoi s-a apucat de sãpat cu târnãcopul ºi lopata
loc drept în tâlvã. Lumea trecea ºi îºi fãcea cruce. El zicea cã
din cauza crucii ridicate cu mâinile ºi priceperea lui, eu îi
spuneam cã se mirau, fãcându-ºi cruce, vãzând unde ºi-a ales loc
de casã.  El îºi vedea de treabã, dar când se îndrepta de spate
zicea cu nãduf: „Ei, dacã aº avea eu scamatorul de la Dealul
Cocoºului”. Atunci se îndrepta curba de pe Calea Timiºoarei din
apropierea Parcului Locomotivelor. Evident, scamatorul era un
escavator. Mai e nevoie sã subliniez diferenþa de randament
dintre un escavator ºi un târnãcop însoþit de o lopatã?

4. Nici varianta etimologizatã popular boliclinicã pentru
neologismul policlinicã nu e trecutã în lista lui Gh. Constan-
tinescu-Dobridor. Nu putem avea pretenþia  ca un om simplu sã
cunoascã valoarea prefixoidului poli – ºi semnificaþia cuvântului
clinicã. Folosind pe boli – aveai în vedere cã acolo nu mergi
dupã un vermult, ci te duci când nu te mai lasã tusea sau nu
te mai þin picioarele.

5. Am citat din dicþionarul folosit etimologiile populare din
rândul numelor proprii: Câne-Creþ, Bunãparte (v.1). Aº adãuga
unul din motive sentimentale, cãci sunt nãscut pe meleaguri
sucevene (aºa scrie în Enciclopedia Bucovinei, editatã de Biblioteca
Judeþeanã Suceava). De ce nu m-aº lãuda, dând cu tifla celor
care mã socotesc viniturã aºa cum am scris eu undeva, explicând
de ce ni se spune aºa, moldovenilor, Sârmã …O localitate cu
numele de Cârlibaba, sediu de comunã, cu douã sate, primul
ulterior înfiinþat, Cârlibaba Nouã ºi Cârlibaba Veche nu s-au
nãscut din senin, fãrã motivaþie, ci din numele austriac Karls
Bach, adicã „Pârâul lui Karl”. În felul acesta m-am apropiat de
Valea Timiºului, cursul superior al acesteia, pe care am cercetat-o
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de-amãnuntul pentru a-mi întocmi teza de susþinere a doctoratului,
susþinere care a avut loc în celãlalt secol ºi mileniu, în Cetatea
Clujului. Din câte toponime am întors pe o parte ºi pe alta mã
opresc la Slatina-Timiº, adãugând ºi Slatina-Nera, cvasio-
monimul aflat mai spre vest. ªi nu pot trece mai departe fãrã
sã adaug cã toponimul Slatina, doar ca nume de aºezãri
umane, ca sã nu mai vorbim de numeroasele microtoponime de
prin hotarele satelor româneºti, de Slatinile (cu sau fãrã
determinanþi: de pe Criº, pe Mureº) apoi în variantele
masculinizate (Slãtinic), sau diminutivate (Slãtioara, precum
ºi la plural, Slãtioare). Toponimul a fost explicat de niºte
hãbãuci dintr-un latinesc Stela Latina, o aberaþie, evident. În
rândul numelor comune, slatinã este sinonim cu sãrãturã (ºi
ne referim doar la strucutura solului, de regulã fiind vorba de
locuri neproductive). Cu observaþia cã slatinã este de origine
slavã, pe când sãrãturã vine din latinescul salatura. Cu
argumente pertinente, am demonstrat cã cele douã oeconime
(nume de aºezãri) bãnãþene pãstreazã sensul pãstoresc referitor
la locurile amenajate cu sare-drob necesare turmelor de oi în
transhumanþa lor de la iernatic la vãratic. Nu e locul sã reiau
demonstraþia, decât doar sã precizez cã m-am abãtut de la
etimologiile populare, dar cred cã mi se iartã abaterea.

VASILE IONIÞÃ
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Raftul cu cãrþiRaftul cu cãrþiRaftul cu cãrþiRaftul cu cãrþiRaftul cu cãrþi

¬Vasile Pistolea,Viziunea
destinului uman în mitul
ursitoarelor ºi  alte
credinþe divinatorii,
Editura Dalami, Caran-
sebeº - 2015

Viziunea destinului uman
în mitul ursitoarelor ºi alte
credinþe divinatorii a apãrut
graþie efortului depus de
profesorul Vasile Pistolea.
Cartea constituie o introducere
accesibilã tuturor într-un subiect
foarte interesant, cel al credin-
þelor religioase ºi al astrologiei.
Sub semnãtura aceluiaºi autor
au mai apãrut Sãrbãtori
religioase ºi datini la români,
Interferenþe, extrapolãri, semni-
ficaþii, Triptic pascal: crucea,
mielul, oul ºi simbolismul lor.

Raportul între om ºi legile
implacabile firii, care nu se
poate ocoli, au dus la conceptul
mitic al destinului atotputernic
cãruia i se supune orice
existenþã ºi de la care  nu se
poate abate nimeni.

Lucra-
rea Vizi-
unea desti-
nului uman
în mitul ur-
sitoarelor ºi
alte cre-
dinþe divi-
n a t o r i i ,
c u p r i n d e
trei mari
capitole ºi
a n u m e :
Mitologia sorþii, Soarta sau
destinul uman, Prevestirea
ursitei umane.

În pr imul cap i to l ,
Mitologia sorþii, ni se explicã
cã întreaga existenþã umanã,
de la naºtere ºi pânã la moarte,
este pusã sub semnul Sorþii.
Împotriva prezicerilor sorþii nu
se poate interveni decât în micã
mãsurã, prin descântece de
facere, desfacere  ºi  îmblânzire.
Adoptând concepþii religioase
dintre cele mai diverse, omul
ºi-a creat un sistem propriu de
credinþe, concepând raporturile
cu divinitatea nu sub forma
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unei transcendenþe, a unei
exaltãri spirituale, ci în confor-
mitate cu un ansamblu de prac-
tici de la care se aºteaptã efica-
citate ºi randament. (pp.11-29).

Capitolul II, Soarta sau
destinul uman, este dedicat
credinþelor magico-religioase
care agregã în jurul unor spirite
malefice ºi benefice, intervin
în favoarea sau în defavoarea
omului, fiind invocate sau
apelate în cadrul diverselor
practici. O serie de credinþe ºi
practici vizeazã modalitãþi con-
crete de intrare sau ieºire din
rãu, de provocare sau anihilare
a rãului, de protecþie împotriva
rãului. (pp.35-62).

Capitolul III, Prevestirea
ursitei umane, în paginile acestui
capitol sunt prezentate practici
magice premaritale, ursitele ºi
zodiacul, culorile ºi zodiile,
semnificaþia planetelor în
astrologie. Cum, când ºi unde
a început omul sã creadã cã
Soarele, Luna ºi planetele
vizibile îi influenþeazã caracterul
ºi viaþa, precum ºi orice aspect
al vieþii pe pãmânt, posibil
rãspuns: când a avut putinþã
sã observe ºi sã înþeleagã cã
Soarele ca sursã de cãldurã ºi
luminã, guverna toate lucrurile
vii ºi Luna, care afecta alte
cicluri naturale, având efect
inclusiv asupra stabilitãþii
emoþionale.

Un interes pentru formele
timpurii ale astrologiei   a fost

comun multor c iv i l i za þ i i
strãvechi, nu doar în Orientul
Mijlociu, din Anatolia pânã în
Persia, ci ºi în Extremul Ori-
ent, unde acele planete care
puteau fi vãzute cu ochiul liber
erau identificate ca zei cu di-
verse nume ºi unde miºcãrile
lor pe cerul înstelat erau vãzute
ca având semnificaþii evidente.

Prin tot ceea ce aduce
nou în domeniul studiat ,
lucrarea reprezintã o contribuþie
ºtiinþificã foarte importantã. În
încheierea prezentului material,
o recomand cu toatã cãldura,
de a fi procuratã ºi cititã.

  Carmen NEUMANN
    Muzeul Judetean de

Etnografie ºi al
Regimentului de

Graniþã Caransebeº

¬ O carte despre
folclorul Banatului

Daniela Bãcilã ocupã de
peste 22 de ani postul de redac-
tor de specialitate la Studioul de
Radio Timiºoara. Prin natura
profesiei sale a parcurs localitãþile
Banatului spre a cerceta, înregistra
ºi, apoi, spre a comunica marelui
public realitãþile vieþii folclorice
bãnãþene.

Cu profesionalism, meticu-
lozitate ºi rigoare a mers pe cãile
metodologice ale marilor sãi
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înaintaºi:
S a b i n
D r ã g o i ,
B é l a
B a r t ó k ,
N i c o l a e
Ursu, Iosif
Velceanu,
Dum i t r u
J ompan ,
Vasile Tu-
dor Creþu,
Sever ªepeþian, Costa Roºu, Rodica
Giurgiu ºi mulþi alþii.

Nu este greu a înregistra
folclor, dar este foarte greu a
înregistra ceea ce trebuie cu adevãrat
a reþine pentru întocmirea unei
istorii adevãrate a vieþii folclorice
dintr-o mare ºi complexã arie de
geografie umanã ºi istorie culturalã,
aºa cum este Banatul. Având o
bunã experienþã în cercetarea
ºtiinþificã, cunoscând ºi învãþând
din operele unor iluºtri învãþaþi
precum Mihai Pop, Ovidiu Bîrlea,
Adrian Fochi, Ion Muºlea, Otilia
Hedeºan, Ioan Viorel Boldureanu,
Tiberiu Alexandru, Emilia Comiºel
ºi alþii, autoarea nu se cantoneazã
într-un regionalism cu iz de patrio-
tism local. Fenomenele realitãþii
folclorice tradiþionale, elementele
de coloraturã ori de specificitate
provincialã le circumscrie marelui
areal spaþial – cultural de formare
ºi mai ales de afirmare ºi mani-
festare spiritualã ºi cultural –
artisticã a poporului român. Nu se
poate studia cu adevãrat o „felie”
din istorie fãrã sã cunoºti grosso-
modo „pepenele” în ansamblu.

Ca sã realizeze un volum
având, ce-i drept, la bazã o
remarcabilã  tezã de doctorat, aºa
cum este cel de faþã, erau necesare
eforturi de documentare supli-
mentare ºi de continuare a
cercetãrii în variate direcþii:
cercetare de teren, de arhivã,
cercetãri în colecþii publice sau
private, în biblioteci ºi muzee, în
cabinete universitare, de radio ºi
televiziune etc.

Sã-mi fie îngãduitã o
rememorare prin urmãtoarea
remarcã: la data când Daniela
Bãcilã s-a înscris la ªcoala
Doctoralã din Oradea, la Facul-
tatea de Istorie, Geografie ºi Relaþii
Internaþionale (în anul 2006), am
avut o uºoarã reþinere datoritã
titlului propus pentru teza de
doctorat. Dar atunci (ºi m-am
convins de acest lucru ulterior!)
mi-am zis cã nu ar fi drept ca la
o facultate de istorie sã nu existe
preocuparea pentru studierea unui
fapt prin excelenþã cu mare
încãrcãturã de istorie – folcloristica
ºi viaþa folcloricã. Acum mã simt
foarte mândru cã am acceptat un
astfel de subiect. Este, desigur,
dureros pentru noi cã folclorul de
azi nu mai este ceea ce a fost, cã
viaþa culturalã ruralã nu se mai
poate încadra în realitãþile de
judicioasã autenticitate ale
perioadei interbelice, cã tot ceea
ce a fost demn de admirat, de
ascultat ºi aplaudat altãdatã, azi
este istorie. Nu mai sunt tarafurile
de atunci; miile de coriºti bãnãþeni
(spun mii, cãci nicãieri în zonele
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etnografice româneºti fenomenul
nu a avut o amploare comparabilã
cu Banatul) s-au mutat parcã în
lumea umbrelor din cimitire; peste
afiºele ºi pliantele de odinioarã
s-a aºternut demult praful uitãrii.
Cu alte cuvinte totul este istorie.

Toate capitolele ºi subca-
pitolele din volum îºi au rostul lor.
Poate, înainte de toate, poate acela
de a transforma istoria umbrelor
în istorie culturalã, aducând-o astfel
la pâlpâirea vieþii.  Descrierea, dar
mai ales, înþelegerea unui capitol
de viaþã realã a oamenilor din
Banat nu se poate cunoaºte fãrã
explicaþiile legate de arealul
geografic, fondul biocenotic,
evantaiul ocupaþional în directã
concordanþã cu resursele, metodele
ºi mijloacele de obþinere a celor
necesare vieþii de zi cu zi. De aceea
autoarea s-a oprit îndelung pe baza
unor surse bibliografice ºi de teren
asupra cadrului, adicã spre definirea
a ceea ce toþi ºtim cã este Banatul
în marele spaþiu al etnogenezei
noastre.

Începând încã din secolul
al XIX-lea ne sunt istorisite
creaþiile folclorice din lumea
satului bãnãþean cu exemplificãri
mai numeroase în aria obiceiurilor
de famil ie , a obice iur i lor
calendaristice (de peste an).
Rãdãcinile viitoarei vieþi corale
bãnãþene  de mai târziu încep în
acel veac ºi se amplificã mereu,
se ajunge la apogeu în perioada
interbelicã, dupã care urmeazã
amurgul ºi aleanul. Urmeazã
vremea regretelor, amintirilor ºi

dragostei pentru rememorarea unui
trecut artistic pe care-l regretãm
dar care avea oricum un sfârºit
previzibil, din moment ce lumea
de aici ca ºi lumea de departe a
dat start globalizãrii prin mijloa-
cele de comunicare ce se înmulþesc
cu viteza luminii la scarã plane-
tarã. Cãminul Cultural, în Banat
Casa Naþionalã, cu lumea ei de
datini, de joc, de cor ºi teatru
popular, de fanfarã a rãmas doar
o amintire, o paginã de memorie
culturalã fãrã de care n-am putea
înþelege mãcar una din verigile
lanþului istoriei poporului român.

Lãutarii, cãluºerii, coriºtii,
doinitorii, povestitorii în grai
bãnãþean, þesãtoarele de pânzã cu
chinari, cojocarii, olarii ºi câþi
alþi creatori de frumos se înscriu
în paginile volumului prin ceea ce
au creat valori, autentic, trainic
ºi de mare învãþãturã pentru
generaþiile de azi ºi cele de mâine.

Cu rigoarea fireascã a
omului învãþat ºi responsabil faþã
de cuvântul scris, Daniela Bãcilã
a citit tot ce se putea  în domeniul
de referinþã al cercetãrii, a întocmit
cu mãsurã ºi recunoºtinþã o listã
de persoane ce i-au servit ca sursã
principalã de informaþie vie
autenticã ºi directã, a prezentat
cu obiectivitate fenomene trecute
ori contemporane, pãstrând
mãsura respectului pentru adevãr,
poate ºi cu puþinã evocatoare
nostalgie dupã trecute vremi.

Prof. univ. dr.
IOAN GODEA
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Acest roman-devenire, Cum
am devenit medic, este transfor-
marea lui Ioþa Badescu cum îi
spun apropiaþii. Filele de Jurnal din
prima parte a cãrþii sunt o
mãrturisire sincerã, plinã de emoþie
a unui om ajuns la maturitate
dar care cu ochi de copil priveºte
peste umãr ºi revede ºi retrãieºte
cu aceiaºi intensitate momente ale
vieþii fericite, simple ºi lipsite de
griji într-un sat almãjan. Precum
Nicã din „Amintiri din copilãrie”,
copilul Ioþa Badescu are un univers
al sãu format din casa pãrinteascã,
care i-a dat întotdeauna o liniºte
sufleteascã, pe care niciodatã „nu
am mai regãsit-o la aceeaºi
intensitate, în niciun alt loc” ºi cei
dragi ai casei dar ºi întreg Almãjul
cu personajele lui evocate cu atâta
suflet – totul se clãdeºte de la
copilãria cea bogatã spiritual
„paradisul vieþii pe pãmânt” cum
o descrie autorul trecând apoi prin
toate filtrele fireºti ale vieþii:
studenþie, perioada de formare
absolutã, practic de întregire
profesionalã dar ºi spiritualã.

„Amintirile în treacãt” nu sunt
deloc în treacãt – nici o etapã a
vieþii nu e uitatã sau neglijatã –
perioada primã de conturare a
personalitãþii – ºcoala de la primii
ani, liceul, iubirea sub toate formele
ei, toate sunt evocate detaliat cu
farmecul înnãscut de narator al
medicului-scriitor, Iosif Badescu.

Evocarea
u n o r
f i g u r i
d um n e -
zeieºti în
A l m ã j ,
exemplu
dr. Iosif
O l a r i u ,
p r o f .
D ã n i l ã
Andrei, pr.
Gheorghe
Verindea-
nu, prof.

Iosif Bãcilã, prof. Popa Alexandru,
prof. – poet David Blidariu, fa-
milia acad. Diana ºi Pãun Ion
Otiman, familia Aurelia ºi Ovidiu
Smeu, dr. Ana Olariu ºi mulþi alþii
este atât de densã tocmai pentru
cã pentru aceºti oameni ai
Almãjului dr. Badescu are un res-
pect deosebit ºi deopotrivã cu el
toatã suflarea zonei e contopitã
în aceastã preþuire faþã de aceste
nume.

Nu-ºi lasã deoparte dr.
Badescu nici pasiunile, „pacimile”
cum spunem noi almãjenii: brâul
bãnãþean, jocul în general, „negeile”
satelor, Balul almãjenilor, bucuria
aceasta de a trãi ºi a petrece cu
cântec ºi joc, cu doina în special.
Pe toate le descrie cu multã
însufleþire de parcã s-ar fi petrecut
ieri. Pagini de istorie, o istorie
trãitã oferã aceastã carte auto-
biograficã, un jurnal, de fapt, cãci
dr. Iosif Badescu este un bun
cunoscãtor al istoriei locale ºi nu
numai, pasionat nu doar de

¬ Un medic înzestrat
cu darul condeiului
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medicinã, vocaþia domniei sale ci
ºi de ºtiinþã în general, de artã, de
frumos (o colaborare de excepþie
cu multe reviste, dar de suflet sunt
s igurã cã rãmâne revista
„Almãjana”).

Tot ce þine de suflet, de
lumea interioarã îl fascineazã pe
dr. Badescu ºi reuºeºte sã ne
transmitã acest lucru ºi nouã
într-un stil curat, limpede ca apa
Nerei, fãrã multe artificii literare
dar având metafora în condei
aproape la fiecare cuvânt.

Pentru memoria colectivã
aceastã carte este mãrturia unor
întâmplãri, fapte ºi oameni care
au marcat istoria trãitã, care au
determinat destine, ºi nu e puþin
lucru. Cu mare drag am descoperit
printre atâtea personalitãþi ºi
evenimente amintite de dr. Badescu
ºi pe cea a dr. Mircea Meilã, pe
care am avut privilegiul sã-l
cunosc, ºi iatã cã dr. Badescu i-a
aºezat numele la loc de cinste,
acolo unde meritã de fapt, fiind
unul din „stâlpii medicinei cãrãºene,
un cardiolog de elitã dublat de un om
cu omenie impresionantã”.

Cu un umor debordând
sãnãtate uneori, alteori mai domol,
mai îngãduitor, deosebit oricum,
dublat de nostalgia retrãirii unor
clipe de viaþã, dr. Badescu
povesteºte cu onestitate din viaþa
satului dar ºi momente de robie a
sufletului în contextul istorico-so-
cial dar ºi cultural al vremilor ºi
al þãrii Almãjului în special al

Banatului de munte ca un adevãrat
cercetãtor oferind aºadar o frescã
a societãþii în care a trãit.

Am citit plângând ºi râzând
pe alocuri aceastã carte într-o
singurã zi. Nu am putut sã o las
din mânã pentru cã eram curioasã,
e o carte care stârneºte, care nu
te lasã sã adormi cu ea în mânã,
te provoacã sã fi în permanent
dialog sufletesc cu ea. M-am regãsit
în multe din pasajele cãrþii, ºi sunt
convinsã cã nu sunt singura,
deoarece trãim sub semnul darului
ceresc care ne uneºte prin umanul
din noi.

Îi mulþumesc dr. Badescu
cã mi-a folosit sintagma „fântâna
cu leac ºi leacuri” drept titlu de
capitol, îl felicit ºi în numele
dumneavoastrã, al cititorilor,
pentru cã a reuºit sã ne redea
emoþii, sã ne facã sã retrãim
fericiri aparent pierdute.

Mã bucur deopotrivã cã am
cunoscut un medic înzestrat de
Dumnezeu cu darul condeiului
atât de bine exersat ºi, precum
Marcel Proust, ne-a adus în faþa
unei realitãþi prin toate simþurile
ºi ne-am rãsfãþat sufletul.

ANGELICA HERAC
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EvenimenteEvenimenteEvenimenteEvenimenteEvenimente

Ianuarie 2015

- Balu l Ioni lor – 7
ianuarie 2015, Grãdinari

- Simpozion ºi concurs
interjudeþean de poezie „Mihai
Eminescu” – Oraviþa ºi judeþ

- Spectacol aniversar
„Unirea Principatelor” - 24
ianuarie 2015, Reºiþa ºi judeþ

- Proiect de culturã tra-
diþionalã „Culturã ºi civilizaþie
în Banatul Montan” - Lic. Diaco-
novici-Tietz Reºiþa

- Proiect de culturã
tradiþionalã „Educaþie prin
culturã cu tineri ºi pentru
tineri” - Lic. Traian Vuia, Reºiþa

Februarie 2015

- Festivalul Folcloric
„Veliºcu Boldea”, ediþia a VIII-
a – 19-20 februarie 2015, Bãnia/
Reºiþa

- Conservarea ºi promova-
rea costumelor populare -
„BALUL IZMENELOR” ianua-
rie/februarie, Armeniº, Rusca
Teregova, Bolvaºniþa, Globul

Craiovei
- Nunta/Tocma Cornilor

– 22 februarie 2015, Bãnia

Martie 2015

-  Festivalul de muzicã
coralã „Lia Ponoran”, ediþia a
XII-a – 14 martie 2015, Reºiþa

- „Serbãrile Crainei”,
ediþia a XVI-a – 21 martie 2015,
Petnic

- Festivalul-concurs de
muzicã popularã „Ion Luþã
Ioviþã”, ediþia XXII-a, 27-28
martie 2015, Caransebeº

- Expoziþie de fotografie
veche din Almãj, 27 martie 2015,
Bozovici

Aprilie 2015

- „Alaiul Primãverii”,
ediþia XXXIV-a/  Colocviile de
pr imãvarã în domeniu l
etnografiei ºi folclorului, ediþia
XXXIV-a - 25 aprilie 2015,
Reºiþa

- Conservarea obiceiurilor
de primãvarã „Mãsuratul oilor”
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- 23 aprilie 2015,  Moceriº
(Lãpuºnicu Mare)

- Întâlnire cu fiii satului
- 23 aprilie 2015, Moceriº
(Lãpuºnicu Mare)

Mai 2015

- Festivalul de Folclor-
concurs Internaþional „Ciobã-
naºul”/Aniversarea Ansamblului
– 2 mai 2015, Bãuþar

- Învierea/Nigeia – 5-6
mai 2015, Grãdinari

- Festivalul „Drag mi-e
graiul bãnãþean”- 8 mai 2015,
Reºiþa

- Reuniunea de cântãri ºi
muzicã „Ion Românu”, ediþia
XVII-a - 21 mai 2015, Reºiþa

- Fest iva lu l „Ana
Munteanu”, ediþia a VI-a, 21-
22 mai, Buchin

- Întâlnire cu fiii satului
– 21 mai 2015, Naidãº

- Manifestãri complexe cu
ocazia „Serbãrilor oraºului Oþelu
Roºu”, 21 mai 2015, Oþelu Roºu

- Schimb cultural cu
localitatea Grebenaþ/Serbia
(manifestãri complexe) – 21 mai
2015, Rãcãºdia/Grebenaþ

- Întâlnire cu fiii satului
-  29 mai 2015/Ispas, Armeniº,
Sat Bãtrân, Submarginea

- Întâlnire cu fiii satului
– 31 mai 2015/Rusalii, Lãpuºnicu
Mare

- Manifestãri complexe cu
ocazia „Serbãrilor Topleþului” -

31 mai 2015/Rusalii, Topleþ
- Sãrbãtoarea muzeelor

sãteºti - 30 mai - Eftimie Murgu

IUNIE 2015

- Festival-concurs de
muzicã uºoarã „Ritmuri în
mileniul III”, ediþia XVI-a – 1
iunie 2015, Berzasca

- Simpozion Internaþional
„ªcoala comunitãþii ºi valorile
tradiþionale ale satului ro-
mânesc”, ediþia XIII-a - 6 iunie
2015, ªopotu Vechi

- Festivalul cultural-artis-
tic al Vãii Almãjului, ediþia XX
– 6-7 iunie, ªopotu Nou

- Zilele Culturii Bocºene/
Festival-concurs Naþional de
muzicã popularã „Aurelia Fãtu
Rãduþu”, ediþia XXII-a – 6-7
iunie 2015, Bocºa

- Tabãra de icoane pe
sticlã ºi lemn, ediþia a V-a – 8
iunie 2015, Râul Alb (Reºiþa)

- Colocviile „Reflex”, ediþia
XV-a, 17-20 iunie 2015, Bãile
Herculane

- Întâlnire cu fiii satului
–  29-30 iunie 2015, Poiana
(Buchin)

- Întâlnire cu fiii satului,
29-30 iunie 2015, Câlnic (Reºiþa)

- Manifestãri complexe cu
ocazia „Serbãrilor Reºiþei”, 29-
30 iunie 2015, Reºiþa
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Educaþie prin culturã
cu tineri ºi pentru tineri

Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Traditionale Caras-
Severin continuã proiectul
„Educaþie prin culturã cu tineri
ºi pentru tineri”, acest an în
parteneriat cu Liceul „Traian
Vuia” din Reºiþa. Obiectivele
acestui proiect sunt cunoaºterea
valorilor tradiþionale ºi pro-
movarea identitãþii locale.
Proiectul are cinci mari teme
care vor fi dezbãtute la clasã ºi
dupã caz, vor avea loc ºi
expozeuri susþinute de cãtre
personalitãþi în domeniu.

Pr ima act iv i ta te a
proiectului a avut loc în 20
februarie 2015 de la ora 11.00
la 12.00 cu elevii clasei a XI-a
D ºi a vizat prezentarea perso-
nalitãþii complexe a lui Victor
Vlad Delamarina. Despre Victor
Vlad Delamarina în ipostaza de
acuarelist le-a vorbit elevilor
binecunoscutul ºi renumitul
etnomuzicolog, prof.dr. Con-
stantin-Tufan Stan de la Lugoj.

Victor Vlad Delamarina,
cunoscut drept „ãl mai tare om
din lume” a fost prezentat
elevilor de la Liceul „Traian
Vuia” din Reºiþa într-o ipostazã
ineditã, aceea de acuarelist.
Acþiunea face parte din proiectul
„Educaþie prin culturã cu tineri
ºi pentru tineri” al CJCPCT

CS (proiect coordonat de An-
gelica Herac- CJCPCT CS ºi
prof. Cornelia Mariºescu –
Liceul  „Traian Vuia” Reºiþa)
care a fost creat pentru a
constitui un liant între ºcoalã
ºi valorile culturii tradiþionale.
Aceastã primã acþiune a
proiectului s-a bucurat de
prezenþa prof. dr. Constantin-
Tufan Stan care a expus
personalitatea complexã a celui
care a fost primul poet dialec-
tal al Banatului, Victor Vlad
Delamarina dar ºi un talentat
acuarelist. Reprezentantul
Bibliotecii Judeþene „Paul
Iorgovici”, Erwin Josef Þigla
care a onorat cu prezenþa
aceastã manifestare a precizat
importanþa unor astfel de
legãturi spirituale între ºcoalã
ºi Instituþiile de culturã.

Prof. dr. Constantin-Tufan
Stan ºi-a încheiat expozeul
despre Victor Vlad Delamarina
ºi cartea „Victor Vlad Delama-
rina - acuarelist” subliniind
faptul cã avem datoria moralã
de a preþui ºi promova valorile
locale pentru a ne putea pãstra
identitatea naþionalã.

  Tot în ideea promovãrii
valorilor culturale, domnul prof.
dr. Constantin-Tufan Stan a
donat bibliotecii Liceului „Traian
Vuia” trei lucrãri, douã de autor:
„Mihai Bejan – autorul primei
traduceri în limba românã a
corespondenþei notarului regelui
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„Craina Bãnãþeanã”,
ediþia XXIV-a, Petnic

Fundaþia Culturalã „Craina
Bãnãþeanã” , în f i in þatã în
septembrie 1991, având ca obiectiv
activitãþi exclusiv cultural-artistice
ºi ºtiinþifice, i-a avut ca fondatori
pe profesorul Pavel Ciobanu alãturi
de fratele lui, Constantin Ciobanu,
învãþãtorul Gheorghe Giurginca,
profesorul Iosif Domãºneanu, toþi
foºti directori ai ªcolii din Petnic,
învãþãtorul Iosif Vulpeº, rapsodul
popular, Iosif Puºchiþã ºi colonelul
(r) Liviu Groza din Caransebeº.

Fundaþia Culturalã „Craina
Bãnãþeanã” ºi-a propus ca prin

„Serbãrile Crainei Bãnãþene” sã
facã cunoscut satul Petnic, sã i se
ducã vestea dincolo de dealurile
ce-l împrejmuiesc atât de armonios
ca centru cultural al þinutului
Craina Bãnãþeanã. Data desfãºu-
rãrii a fost stabilitã în sâmbãta
din preajma echinocþiului de
primãvarã – 21 martie, în fiecare
an.

Prima ediþie a avut loc în
21 martie 1992 ºi s-a ajuns în 21
martie 2015 la ediþia XXIV.
„Serbãrile Crainei Bãnãþene” se
desfãºoarã pe trei paliere ºi anume:
Simpozion cu tematicã ºtiinþificã
ºi manifestãri cultural-artistice ºi
anume, spectacole ale formaþiilor
ºcolilor din comunã ºi a ºcolilor
din comunele învecinate urmate
de spectacole ale ansamblurilor
profesioniste din judeþ, iar seara,
„Balul Primãverii” unde prezenþa
în cos tume populare es te
obligatorie.

Despre ediþia XXIV, 21
martie 2015 – „Serbãrile Crainei
Bãnãþene”

Ca de fiecare datã, orga-
nizatori au fost: Fundaþia „Craina
Bãnãþeanã”, Consiliul Local ºi
Primãria Iablaniþa ºi Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin.

Simpozionul din acest an a
avut ca punct de plecare motto-
ul blagian „Veºnicia s-a nãscut la
sat”, „Craina Bãnãþeanã omagiazã:
cântecul, jocul popular ºi portul
popular ºi slujitorii sãi”.

Pentru prima secþiune
„Tradiþii populare” au fost prezen-

Bela”, „Corespondenþã – Traian
Vuia” ºi o ediþie îngrijitã ºi
prefaþatã „Felician Brânzeu -
scrieri”.

A doua activitate „Meº-
teºugurile tradiþionale în
Banatul de munte” a avut loc
în data de 20 martie 2015,
prezentarea temei fiind sus-
þinutã de dr. Mircea Taban,
pasionat cercetãtor al feno-
menului, muzeograf în cadrul
Muzeului Banatului Montan din
Reºiþa. Proiectul continuã cu
alte douã mari teme: „Rugile
în Banatul de munte” ºi „Con-
curs de poezie în grai ºi prozã
ruralã” pe care le vom prezenta
mai în detaliu în numãrul
urmãtor.
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tate urmãtoarele comunicãri:
„Metode de conservare ºi promo-
vare a tradiþiilor populare”, prof.
Angelica Herac – CJCPCT CS,
Reºiþa; „Obiceiuri de nuntã din
Almãj”, prof. Dacian Rancu –
Muzeul Banatului Montan, Reºiþa;
„Despre hora satului”, prof. Petru
Erimescu – Petnic; Obiceiuri de
nuntã de pe Valea Bistrei”, prof.
Avram Boþa – Oþelu Roºu;
„Pledoarie pentru un muzeu al
jucãriilor muzicale”, prof. univ. dr.
Dumitru Jompan – Marga;
„Obiceiuri la botez în Craina
Bãnãþeanã”, prof. Aurelia Erimescu
– Petnic. A doua secþiune – portul
popular: „Observaþii asupra portului
popular din zona Timiº-Cerna-
Craina”, prof. dr. Mircea Taban –
Muzeul Banatului Montan Reºiþa;
„Costumul popular din Almãj”, prof.
Pavel Panduru – Prigor; „Prezen-
tarea costumului popular bãrbãtesc
local”, prof. Petru Panduru –
Lãpuºnicel;  „Prezentarea costumu-
lui popular de femeie din lada de
zestre a bunicii”, prof. Aurelia
Cãprioru-Erimescu – Petnic. A treia
secþiune – cântecul popular ºi
slijitorii sãi: „Despre omul de
culturã Ion Veliºcu Boldea, maes-
tru-coregraf” – volum în curs de
apariþie, prof. univ. dr. Vasile Mircea
Zberca – Reºiþa;  „Casa de discuri
Columbia ºi folclorul bãnãþean”,
prof.-dir. Adrian Ardeþ – Muzeul
Judeþean de Etnografie ºi al
Regimentului de Graniþã – Caran-
sebeº; „Folcloristul bãnãþean Nico-
lae Mihãilescu din Zerveºti”, muzeo-
graf Carmen Neumann Muzeul
Judeþean de Etnografie ºi al

Regimentului de Graniþã –
Caransebeº; „Un dansator-zburãtor,
Ion Ghiaur din Glimboca”, prof.
Florina Fara - Muzeul Judeþean
Caransebeº; „Un taragot de aur,
bãnãþeanul Iosif Milu”, judecãtorul
Mihail Rãdulescu – Caransebeº;
„Despre rapsodul Iosif Pancu din
Bocºa”, ec. Ioan Liuþ – Casa de
Culturã Bocºa. Aducem aici
mulþumiri domnului deputat ing.
Ioan Tabugan.

Partea artisticã s-a derulat
pe scena Cãminului Cultural din
Petnic unde a fost prezentat
spectacolul susþinut de formaþia
de dansuri a ªcolii Gimnaziale
Iablaniþa. Au cântat: rapsodul
popular Iosif Puºchiþã – Petnic ºi
solistul de muzicã popularã, Petru
Panduru – Lãpuºnicel, solo taragot
Cãprioru-Erimescu Alin-Aurelian,
elev la Colegiul Naþional „Ion
Vidu” – Timiºoara, clasa prof. dr.-
dir. Marius Cârnu, solo saxofon
Mãdãlin Starcevici, deopotrivã elev
la „Ion Vidu” – Timiºoara.

A urmat spectacolul pre-
zentat de Ansamblul „Semenicul”
din Reºiþa cu formaþia de dansuri
ºi formaþia de instrumentiºti
condusã de Petricã Viþa. Soliºti
vocali: Ramona Viþa, Maria Milu-
Sorescu, Gheorghe Cãlþun-Brancu.
Dupã spectacol a urmat „Balul
Primãverii” cu formaþia de
instrumentiºti condusã de renu-
mitul taragotist Ioniþã Ienea, fiul
satului.

Petru ERIMESCU -
Petnic
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