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Pledoarie pentruPledoarie pentruPledoarie pentruPledoarie pentruPledoarie pentru
identitateidentitateidentitateidentitateidentitate

Nedeia

SENSURI ALE TRADIÞIEI

În încercarea de a-ºi defini identitatea, ca revistã
de culturã tradiþionalã, „Nedeia“ a iniþiat o amplã anchetã
în cadrul fiecãrui numãr ºi a organizat un colocviu
vizînd conceptele fundamentale pe care-ºi sprijinã
activitatea. Cum era de aºteptat, lucrurile nu sînt simple,
nici definiþiile, nici practicile de orice naturã, pentru cã
însuºi termenul originar de tradiþie nu are – filozofic,
istoric sau artistic – un singur ºi imuabil conþinut. În
esenþã, tradiþia este stratul primordial ºi fundamental
pe care se întemeiazã viaþa unui popor, a unei comunitãþi,
marea primordialã din care se iveºte creaþia.

Istoric, tradiþia aparþine trecutului, de aceea ea
trezeºte ostilitãþi diverse. Toate epocile au în „palmares“
contradicþiile dintre vechi ºi nou, dintre tradiþie ºi
modernitate, indiferent sub ce denumire se poartã. E
suficient sã revizitãm sumar istoria culturii române – ºi
încã secolul XX e de ajuns sau numai un deceniu (vezi Z.
Ornea, Tradiþionalism ºi modernitate în deceniul al treilea,
1980) – pentru a verifica tensiunile  dintre tradiþie ºi
modernitate, în planuri politice, sociale, artistice,
sincronizãri sau proiecte utopice, miºcãri de anvergurã
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cu consecinþe pînã în actualitate (sã se reþinã doar raportul
autohtonism – europenitate, din ultimul secol, cu excluderi
de fiecare parte, bunãoarã vocile de azi cã nu putem
intra în Europa cu tradiþiile noastre, cu valorile noastre
depãºite, cum ar fi Eminescu par egzamplu).

Eminescu era un partizan al tradiþiei ºi critica
lui vehementã faþã de epoca inauguratã prin Revoluþia
de la 1848 vizeazã în primul rînd preluarea nedigeratã
de forme exterioare care nu se adaptau condiþiilor
specifice ale þãrilor române. Doar aºezarea în matca
tradiþiei – crede Eminescu – poate asigura destinul
corect ºi sigur al þãrii, solidaritatea socialã, binele comun
etc. O interesantã carte scrisã de Ioan Stanomir studiazã
în Eminescu „tradiþia ca profeþie politicã“ (2008). Titlul
incitant (deºi nu deplin lãmurit) trece prin posteritatea
eminescianã, dar autorul (studios al conservatorismului)
delimiteazã mitizarea postumã de corpusul de texte,
luminînd „un Eminescu care se nutreºte din stratul
ideologic autohton ºi a cãrui voce comunicã cu vocile
afine din spaþiul european.“ Mari personalitãþi – de la
Nicolae Iorga la Mircea Eliade, Lucian Blaga sau G.
Cãlinescu – se sprijinã pe tradiþie ºi dovedesc deschideri
universale de anvergurã. Fie ºi numai din exemplele
lor se poate conchide cã tradiþia nu e un concept în
afara istoriei, ci unul în miºcare, sub presiunea valurilor-
vînturilor lumii, absorbind ºi refuzînd, murind ºi reînviind.
Existã, vizibil, mai multe tradiþii. ªi dacã ar fi sã ne
uitãm doar în perimetrul Banatului de munte, va trebui
sã admitem cã nu e suficient sã înscriem tradiþiilor
doar folclorul ºi moºtenirea satului, ci ºi comunitãþile
urbane ºi tradiþiile industriale care le modeleazã, ori
chiar producþiile culte. Tradiþia e nucleul stabil dar în
permanentã actualizare, care asigurã continuitatea culturii
ºi, deci, a fiinþei umane.

Gheorghe Jurma
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Ancheta revisteiAncheta revisteiAncheta revisteiAncheta revisteiAncheta revistei

Nedeia

CONCEPTUL DE CULTURÃ
TRADIÞIONALÃ

Ne-am propus la revista „Nedeia”, printre altele,
sã lãmurim ºi sã ne lãmurim câþiva termeni cu care
sã operãm pe parcurs noi ºi colaboratorii noºtri.
Printre ele 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.

Un prim set din rãspunsurile primite le-am
publicat deja în numãrul 1 din 2014. Acum tipãrim
alte rãspunsuri la anchetã, precum ºi opinii formu-
late dupã desfãºurarea colocviilor revistei „Nedeia“,
unde s-au exprimat interesante puncte de vedere.
Mulþumim tuturor celor care ºi-au luat din timpul
lor pentru a ne scrie ºi a ne susþine astfel în efortul
nostru. Sperãm sã adunãm cândva într-un volum separat
toate aceste lucrãri.

ADELA LUNGU-SCHINDLER
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MIRCEA TABAN:
Delimitãri între culturã ºi civilizaþie

Istorici, filozofi, antropologi sau etnologi deopotrivã s-au
preocupat, cu mai multã sau mai puþinã acribie, de problematica
istorico-filozoficã a raportului dintre culturã ºi civilizaþie, în
general, ºi a celui dintre culturã în genere ºi cultura popularã,
în particular. În ciuda unor notabile eforturi, conceptul de
culturã rãmâne unul controversat ºi gãsirea unei definiþii
satisfãcãtoare încã nu este un fapt împlinit. O asemenea situaþie
nu este deloc întâmplãtoare dacã ne raportãm, de pildã, la o
carte celebrã a antropolgilor americani Kroeber ºi Kluckhohn, în
care sunt recenzate în mod critic nu mai puþin de 164 de
definiþii ale conceptului de culturã1.

Evident, un asemnea volum de informaþie poate genera o
justificatã confuzie ºi nicidecum o clarificare a acestui concept,
fundamental, dupã unii, pentru filozofia culturii, pentru antropologia
culturalã sau pentru etnologie. De la apariþia cãrþii menþionate,
eforturile de gãsire a unei soluþii mulþumitoare în aceastã
privinþã au continuat, dar fãrã un rezultat notabil, opiniile
referitoare la conþinutul sau la aria de acoperire gnoseologicã
rãmânând la fel de diverse ca la începutul dezbaterilor generate
de respectivul concept.

Întrebarea fundamentalã pe care o ridicã tema aceasta
rezidã din delimitarea dintre conceptul de culturã ºi cel de
civilizaþie. De la separarea lor netã ºi pânã la contopirea
sensului lor, opiniile sunt la fel de diversificate ºi, adesea,
contradictorii. Ce este civilizaþia? Ce este cultura? Care este
raportul dintre ele? Conceptul de culturã popularã este unul
autonom sau parte a celui general de culturã? Dacã este vorba
de douã concepte distincte, care sunt relaþiile dintre ele? Se
subsumeazã ele termenului mai larg de culturã naþionalã/universalã
dau cel din urmã este conþinut în cei doi termeni primi
menþionaþi? Iatã doar câteva întrebãri suscitate de un asemenea
câmp de reflexie.

Ca etnolog, am studiat incidental problematica referitoare
la conceptul de culturã popularã, am recenzat o sumã de studii
cu referinþe la aceasta ºi mi-am format o anume opinie, pe care
însã nu o consider un dat imuabil ci doar un unghi de vedere
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sã-ºi facã o idee relativã la complexitatea unei asemenea teme
de reflexie, iatã câteva contribuþii ºi opinii apãrute în câmpul
cercetãrii ºtiinþifice româneºti.

ªtefan Olteanu, spre exemplu, opineazã cã înþelegerea ºi
cunoaºterea rolului jucat (în particular) de valorile tehnice
populare în cristalizarea civilizaþiei medievale româneºti este
legatã de discutarea problematicii teoretice a sensului ºi
semnificaþiei termenilor de culturã ºi civilizaþie2.

Raportându-se la contribuþiile în domeniu, autorul menþionat
aratã cã unii cercetãtori continuã sã susþinã caracterul imper-
sonal al civilizaþiei, care ar privi doar latura materialã, iar
cultura pe cea spiritualã. Cea de-a doua ar tinde sã se izoleze
în cadrul naþional, pe când prima ar transcende teritorial
naþiunile. De pe poziþii materialist-dialectice, obligatorii la data
apariþiei studiului, ªtefan Olteanu afirmã unitatea dialecticã
dintre culturã ºi civilizaþie, definind cultura ca un ansamblu
armonios de valori materiale ºi spirituale create în procesul
practicii social-istorice de cunoaºtere, transformare ºi stãpânire
a naturii ºi societãþii. Civilizaþia constituie totalitatea bunurilor
materiale ºi spirituale ce se structureazã în procesul de obiectivare
a valorilor culturale. În respectivul ansamblu, tehnica ar constitui
principala modalitate prin care se realizeazã, la scarã socialã,
funcþia civilizatorie a culturii3.

Într-un similar cadru filozofico-teoretic, academicianul ªtefan
Pascu defineºte cultura drept acea sumã de cunoºtinþe ºi dispoziþii
sociale ºi mentale, ca rezultantã a unei acumulãri (mai mult sau
mai puþin bogate) din lecturi de certã valoare ºi din propria
experienþã, cu asimilarea acestor valori însuºite ºi stãpânite ºi
având menirea de a îmbogãþi fiinþa, cu necesara filtrare prin
grila propriei judecãþi ºi experienþe. Se obþine astfel reelaborarea
ºi îmbogãþirea propriului patrimoniu cultural (ºi al altora).
Civilizaþia ar consta, dupã acest autor, din patrimoniul de bunuri
materiale ºi spirituale ce conferã unei colectivitãþi umane condiþii
de viaþã superioare, cu precizarea cã nu este vorba doar de o
reducþie la sfera valorilor materiale, respectiv a celei spirituale.
Cultura este o sumã de valori create de un popor prin tradiþie,
influenþã ºi experienþã, iar civilizaþia fructificarea creatoare,
originalã a acestora, acumulate pe diferite cãi ºi mijloace4.
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Tudor Vianu ºi-a îndreptat silinþele teoretice spre apãrarea

demnitãþii filozofice a culturii, într-o perioadã de adâncã tensiune
ideaticã în domeniu. Intervenþia sa în cadrul cursului de „Filozofie
a culturii” nu era aceea de „a inventaria conceptele aflate în
circulaþie” ci de a prezenta poziþia proprie, ce se întemeiazã pe
o filozofie ce considerã omul ca o fiinþã capabilã sã-ºi înfrunte
destinul tragic prin activism ºi creaþie valoricã „spre a-ºi legitima
existenþa ºi originalitatea sa în lume”5.

Din punct de vedere strict teoretic, Vianu deceleazã o
teorie formalã ºi o alta materialã a culturii. Prima are drept
obiect conceptul general de culturã ºi sfera sa de cuprindere, iar
cea de-a doua relevã condiþiile de posibilitate a întrupãrii valorilor
culturale, mijloacele care faciliteazã aceastã obiectivare ºi, nu în
ultimul rând, idealurile ce îndrumã faptele de culturã. În con-
text, este abordatã ºi cultura popularã, alãturi de tehnicã ºi
elementul tehnic, ºcoalã ºi familie, ca factori ce alcãtuiesc
mijloacele culturale întrebuinþate activ în procesul de creaþie.
Prin culturã popularã Tudor Vianu nu înþelege numai ansamblul
manifestãrilor de culturã din lumea satului, sau folclorul ºi
tradiþiile populare, ci factorii culturali care acþioneazã în societate,
dincolo de ºcoalã ºi limita ºcolarizãrii, considerându-i drept
mijloace de culturã ºi cãrora le atribuie denumirea de culturã
popularã.

Atent la realitatea socialã, marele estetician a putut
observa existenþa momentelor liminale alienante, generând în
plan spiritual pierderea sensului vieþii. În atari condiþii ºi
conform concepþiei sale activiste, autorul citat conferã artei ºi
culturii un rol soteriologic, putând reconstitui demnitatea pierdutã
a omului6.

Faptul este atent subliniat când se teoretizeazã condiþia
spiritualã a culturii, în cadrul cãreia un loc primordial i se
acordã tradiþiei, înþeleasã ca „influenþa muncii culturale anterioare
asupra celei prezente”. În context, Vianu percepe fenomenul de
alienare ca ruperea de tradiþie (spre deosebire de locuitorul
colectivitãþilor tradiþionale), rezultantã a evoluþiei lumii
contemporane (trecerea de la colectivitãþi restrânse la grupuri
sociale mari, de la grupuri omogene la grupuri eterogene,
migraþia sat-oraº). Atenuarea sau anihilarea fenomenului impune
acþiunea mijloacelor populare7.
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criticã la concepþiile raþionaliste ºi istoriste, cãrora le descoperã
unele deficienþe, formulându-ºi concepþia activistã asupra culturii.
Evitând unilateralitatea raþionalismului ºi fatalismul istorismului,
cu respingerea contemplativismului ºi absolutismului, se afirmã
activismul cultural sub o triplã expresie: eticã, teoreticã ºi
esteticã. Se prefigureazã aici cele douã realitãþi ce preocupã
astãzi estetica ºi etnologia, raportul ºi relaþiile dintre cultura
popularã (tradiþionalã) ºi cultura popularã progresistã ºi urbanizatã8.

Din perspectiva sociologicã, într-un demers mai apropiat
de zilele noastre, Aurelian Bondrea oferã o definiþie bazatã pe
studiul ºi concluziile rezultate din istoricitatea, caracterul struc-
tural, profund naþional ºi socio-dinamic al culturilor ºi din
studierea raporturilor dintre culturã ºi totalitatea instituþiilor
statale (momentul funcþional al culturii). Conceptul discutat este
în viziunea sa acea totalitate de valori materiale ºi spirituale ale
omenirii, situate pe un anumit palier temporal, ca produse ale
cunoaºterii ºi practicii umane, ce sunt create, transmise ºi
asimilate în procesul social-istoric9.

Sociologia culturii, ca disciplinã ºtiinþificã, are menirea de
a studia sistematic „în cadrul vieþii materiale ºi spirituale,
faptele de culturã, fenomenele ºi procesele culturale, ansamblul
dinamic al acþiunilor al cãror rezultantã este constituirea de
valori culturale, realizate în procesul transformator al practicii
social-istorice”10.

Analizând locul ºi rolul sociologiei culturii în sistemul
ºtiinþelor ºi referindu-se la raportul cu antropologia culturalã ºi
etnologia/etnografia, sociologul citat polemizeazã cu specialiºtii
care considerã psihologia socialã, sociologia ºi antropologia culturalã
un fel de triadã fãrã obiect distinct de cercetare, în care fiecare
unitate o completeazã pe alta, toate definind esenþa ºi funcþiile
culturii ca þinând de specificitatea comunitãþilor etnice distincte
ºi bine determinate. Dupã acesta, antropologia ºi etnologia
desemneazã în ºtiinþa generalã a culturii, analiza aplicatã ºi
diferenþiatã a culturii diferitelor etnii, naþiuni, pe diverse trepte
de dezvoltare socio-istoricã11.

A defini cultura înseamnã a dezvãlui semnificaþia majorã
a umanului, descoperirea vocaþiei supreme a omului ca existenþã
conºtientã de sine, care depãºeºte imediatul ºi se proiecteazã în
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viitor – este de pãrere un alt filozof contemporan –  Al. Tãnase.
Dupã ce îl citeazã pe sociologul american L. Barrow, care
aprecia cã termenul în speþã are în ºtiinþele sociale ale secolului
trecut aceeaºi valoare pe care au avut-o cei de gravitaþie în
fizicã, de materie în chimie sau de organism în biologie, autorul
susmenþionat aratã cã existã douã tendinþe în definirea culturii.
Una dintre acestea o restrânge la valorile cele mai elaborate
artistic sau ºtiinþific, datoritã ignorãrii rolului maselor în dezvoltarea
culturalã a umanitãþii. Cealaltã extinde în mod exagerat sfera sa
la întreaga viaþã spiritualã ºi socialã, împiedicând înþelegerea
modificãrilor structurale ce intervin în dezvoltarea conºtiinþei
sociale12.

Remarcã, de altfel, faptul cã sensul etimologic originar al
culturii este aplicat în epoca modernã în special cercetãrilor
antropologice ºi etnologice, îndreptate cu precãdere asupra
populaþiilor primitive. Este citat Tylor care, plecând de la
asemenea cercetãri, a elaborat o teorie generalã a culturii.
Filozof marxist, Al. Tãnase, fãrã a detalia sistemul cercetãtorului
menþionat, are un anume reproº critic la adresa sa, afirmând cã
nu s-a operat necesara distincþie între organizarea ºi instituþiile
sociale ale conceptului, limitele culturalului fiind confuze,
cuprinzând într-o unitate globalã toate manifestãrile de viaþã ale
unui popor (mit, limbaj, animism, ceremonii etc.), alþi etnologi,
precum Boas ºi Malinowsky, sunt atacaþi cu aceleaºi argumente,
tot fãrã detalieri sistemice, în conformitate cu directiva criticistã
obligatorie faþã de metodologiile de gândire occidentale13.

Al. Tãnase, într-un demers propriu, considerã cultura un
ansamblu de produse cumulative ale cunoaºterii ºi practicii
umane, cuprinzând o serie de momente constitutive, înseriate
conform unei logici istorice consonante cu dialectica practicii
sociale: cunoaºtere – moment gnoseologic; valoare – moment
axiologic; comunicare – moment comunicaþional14.

ªi atunci când tinde sã elucideze natura ºi conþinutul
conceptului de civilizaþie, Al. Tãnase se raporteazã la antropologi
ºi etnologi de marcã. Însã considerã cã arheologii ºi etnografii
au tratat-o dintr-un unghi particular, fiind de pãrere cã
intersectarea planurilor duce la confuzii, ca spre exemplu în
cazul melanjului dintre etnografie, antropologie, istoria culturii
ºi civilizaþiei. Din punct de vedere etnografic se considerã cã
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oricãrei societãþi, putându-se astfel vorbi despre o civilizaþie
incaºã, egipteanã etc. Concluzionând, autorul aratã cã „modalitatea
etnograficã a unei civilizaþii este doar un unghi de privire a unei
realitãþi decât însãºi acea realitate”, un fel de a considera
faptele de civilizaþie ca „moduri de muncã ºi viaþã relativ stabile,
ca sisteme structurale de acte, obiceiuri, norme, atitudini”.15 În
ciuda acestei pãreri, Al. Tãnase nu-ºi prezintã propria definiþie
decât dupã examinarea relaþiilor dintre culturã ºi civilizaþie:
cultura este proces de umanizare, dialog mundan cu accent pe
lumea interioarã (trãire, învãþare) – civilizaþia nu este nici
dincoace de culturã (în naturã), nici dincolo de ea (în imperiul
unor idealuri ºi valori fundamentale) ci ea este un mod de a fi
al culturii. Civilizaþia este operã colectivã, se constituie prin
realizarea funcþiei sociale ºi umanizatoare a culturii. Eforturile
culturale individuale se materializeazã în valori, iar cele colective
în bunuri. Cultura înseamnã instruire ºi educare, civilizaþia este
sistemul instituþional care le face posibile. Toate aserþiunile
expuse converg spre o unicã ºi concisã concluzie: civilizaþia este
cultura in actu16.

Dupã sumara trecere în revistã de mai sus, cu citarea
unor înalte autoritãþi ºtiinþifice româneºti, putem trece la expunerea
propriei pãreri a ceea ce desemneazã conceptul de culturã
popularã, repetând faptul cã este vorba aici doar de o simplã
opinie personalã.

Cultura popularã este, dupã noi, punctul de pornire al
culturii naþionale, ca sursã de valori ideatice pentru cultura de
sorginte urbanã ºi datoratã în general creatorilor ºi intelectualilor
din acest mediu. Cultura popularã este un summum de idei,
trãiri, expresii estetice ale unei exprienþe de viaþã generatoare
de valori spirituale ºi care aparþin creatorilor din lumea satului,
în genere, a satului românesc, în particular. Tradiþia, adicã tot
ceea ce s-a moºtenit pe tãrâm spiritual (mituri, legende, basme,
lirica popularã cu toate speciile ei, ornamentica tradiþionalã
prezentã în varii domenii ale creaþiei materiale, precum portul
popular, ceramica tradiþionalã, mobilierul tradiþional etc.) este
punctul de pornire al creaþiei culturale populare de pe un
anumit orizont temporal. Dincolo de mult clamatul conservatorism
al creatorilor de culturã din mediul rural, real fãrã îndoialã,
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întrucât aºa s-au putut conserva capodoperele culturii populare
româneºti, cultura popularã include totuºi ºi termenul de inovaþie,
chiar dacã aceasta îºi face loc mai greu aici. Dupã noi, cultura
popularã este transpunerea în valori estetice a unor emoþii,
gânduri, idei ºi trãiri generate de valorizarea tradiþiei ºi de
experienþele de viaþã ale creatorilor þãrani. În context, artei
populare tradiþionale, obiectivate în domeniile enunþate mai sus,
i se adaugã fenomene culturale noi precum pictorii ºi condeierii
þãrani, care extind câmpul de aplicaþie a ceea ce noi numit
culturã popularã româneascã.

Note:
1 A. L. Kroeber, Clyde Kluckhohn, Culture: a critical revue of concept and
definitions, Peabody Museum of Archeology & Ethnology, Harvard
University, vol. 47 (1), 1952.
2 Olteanu, ªtefan, Rolul valorii tehnicilor rurale în cristalizarea civilizaþiei
medievale româneºti în Civilizaþia româneascã în secolele XIII-XVI, Bacãu,
1965, p.20.
3 Ibidem, p.21.
4 Pascu, ªtefan Cultura ºi civilizaþia în Istoria gândirii ºi creaþiei ºtiinþifice
româneºti vol.I, Editura Academiei R.S.R., 1982, p.33.
5 Aiftincã, Marin, Cultura popularã în contextul filozofiei culturii la Tudor
Vianu în Revista de etnografie ºi folclor, tom 41, 1-2, Editura Academiei
Române, Bucureºti, 1996, p.31.
6 Ibidem, p.40.
7 Ibidem, p.41.
8 Ibidem, p.43.
9 Bondrea, Aurelian, Sociologia culturii, Editura Fundaþiei „România
de mâine”, Bucureºti, 1993, p.37.
10 Ibidem, p.38.
11 Ibidem, p.38.
12 Tãnase, Alexandru, Culturã ºi civilizaþie, Editura Politicã, Bucureºti,
1977, p.10.
13 Ibidem, p.11.
14 Ibidem, p.21-22.
15 Ibidem, p.123.
16 Ibidem, p.156-160.
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4DORU ILANA,  Slatina-Nera:

Dacã nu mã întrebi, ºtiu ce este...

Dragã Adela, n-am reuºit sã fiu la înãlþimea aºteptãrilor...
Dacã „o vãd pe stradã, o salut” pe Doamna CULTURÃ
TRADIÞIONALÃ. Dacã nu mã întrebi, ºtiu ce este ea, dar dacã
mã întrebi ce înþeleg prin concept e mai... foarte greu.

Am cãutat conceptul în DICÞIONAR FILOSOFIC ºi am
gãsit cã „traditio” înseamnã, în latinã, „transmitere”. Transmitere
de valori, între generaþii, în general. În rest, definiþia e ca în
DEX: „ansamblu de concepþii, obiceiuri, credinþe, datini, care se
statornicesc istoriceºte º.a.m.d...” În sens mai larg, zice DF, prin
tradiþie – ºi aici se apropie de conceptul din titlu – „se înþeleg
valorile culturale create de un grup social, momentele hotãrâtoare
ale istoriei sale”. Apoi, mai scrie DF, tradiþia trebuie sã fie
valorificatã (p.760), fãrã a cãdea în „tradiþionalism” (p.738).

Finalmente, eu recunosc tradiþia numai în momentele...
pierderii treptate a elementelor ei componente sau a alterãrii
acestora. La mine-n sat, se mai pãstreazã – aºa cum se mai
pãstreazã - doar ieºirea la cimitir de Paºte, praznicul casei (tot
mai puþinã lume!) ºi... NEDEIA. ªi iatã cum Banatul – care
pânã mai... alaltãieri nu avea o sãrbãtoare unicã a lui – începe
sã aibã douã nedei pe an, apariþia revistei devenind pe...
semestru ce trece, tot mai ... ZI DE SÃRBÃTOARE!

 

Dr. ADRIAN ARDEÞ, Muzeul Judeþean de Etno-
grafie ºi al Regimentului de Graniþã Caransebeº:

Cultura ºi valorile umane

„Fãrã tradiþie nu existã culturã: nici omul simplu,
nici geniul nu pot crea nimic fãrã tradiþie.”

                 Vasile Pârvan

Cultura tradiþionalã înglobeazã ca ºi concept valorile
umane imateriale cât ºi patrimoniul material al unei comunitãþi
prin toate formele ei de expresie: artã popularã materialã, rituri
ºi obiceiuri, mituri ºi legende, toate acestea transmise de la o
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generaþie la alta. Dacã este sã luãm în seamã definiþia din
Dicþionarul limbii române a termenului culturã (totalitatea valorilor
materiale ºi spirituale create de omenire ºi a instituþiilor
necesare pentru comunicarea acestor valori) ºi a termenului
tradiþie (ansamblu de concepþii, de obiceiuri, de datini ºi de
credinþe care se statornicesc istoriceºte în cadrul unor grupuri
sociale sau naþionale ºi care se transmit prin viu grai din
generaþie în generaþie, constituind pentru fiecare grup social
trãsãtura lui specificã) sesizãm cã asocierea de culturã tradiþionalã
înglobeazã, din perspectiva istoricului, totalitatea patrimoniului
material ºi imaterial al unei comunitãþi sau al unei naþiuni.
Cultura tradiþionalã se formeazã odatã cu naºterea unei comunitãþi
ºi de-a lungul trecerii timpului fie estompeazã unele practici, fie
se îmbogãþeºte cu unele noi, determinate de contactul cu alte
norme de valori sau de evoluþia tehnologicã.

Ca un scurt istoric al termenului de culturã, este bine
ºtiut cã la anticii latini cultura însemna cultivarea pãmântului,
dar înþeleptul Cicero a fost cel dintâi care l-a utilizat în sens de
culturã a spiritului. Iluministul Voltaire a preluat aceastã accepþiune
a termenului ºi l-a încetãþenit. În acest sens un exemplu este
elocvent, acela al sãrbãtorii Cerealia din vechea Romã când se
celebra zeiþa cerealelor, Ceres. În cultura tradiþionalã, cu punere
în practicã de cãtre religie, în regiunea Banatului Montan, a doua
zi de Rusalii se sfinþesc holdele de grâu. Deci, în cultura tradiþionalã
ºi în cea religioasã se pãstreazã un ritual antic.

De multe ori termenul de culturã tradiþionalã se asimileazã
celui de culturã popularã. Cultura tradiþionalã este cultura specificã
societãþilor rurale. La nivelul acesteia se formeazã ºi se dezvoltã
limba fiecãrui popor, cunoºtineþele despre lumea înconjurãtoare,
se elaboreazã valorile etice fundamentale. Pe lângã patrimoniul
imaterial care în societatea actualã este cel mai atrãgãtor,
cultura tradiþionalã înglobeazã ºi patrimoniul material, care fie
serveºte ca modalitate de punere în practicã a unor rituri ºi
obiceiuri, fie ca punct de plecare pentru un anume basm. Un
exemplu în acest sens este legenda dãinuirilor care spune cã
dacã îþi potriveºti ceasul dupã porunca naturii ºi vei petrece o
noapte într-una din cele douã mori numite „Îndãrãtnica”, în
timp ce moara merge în gol, dimineaþa te trezeºti întinerit,
deoarece piatra morii macinã timpul îndãrãt.
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care, fie la nivel lingvistic, fie la nivel vizual, determinã o serie
de practici mistice, iar din punct de vedere al cercetãtorului
naºte ipoteze, legende, mituri.

În contextul actual al globalizãrii ºi europenizãrii, cultura
evolueazã concomitent cu noile mijloace de comunicare.

Identitatea unei naþiuni, ºi mai specific, a unei comunitãþi
etnice se regãseºte de-a lungul istoriei în valorile familiei,
credinþei, limbii, obiceiurilor ºi riturilor. Astãzi, ca efect al
europenizãrii ºi al dictonului Uniunii Europene, unitate prin
diversitate, cultura tradiþionalã este din nou apreciatã ºi se
desfãºoarã o serie de acþiuni care au menirea de a salva
patrimoniul material ºi imaterial care oferã unicitate fiecãrei
comunitãþi. Tradiþiile ºi obiceiurile, care fac parte din cultura
imaterialã, sunt pãstrate cel mai bine în cadrul familiei ºi al
comunitãþilor etnice de mici dimensiuni.

Deºi suntem în era tehnologiei, cultura tradiþionalã a
beneficiat dintotdeauna de cea mai simplã formã de comunicare,
ºi anume transmiterea pe cale oralã din generaþie în generaþiei
a credinþelor ºi obiceiurilor, a unor valori umane ºi spirituale.

Nunþi de altãdatã (Dârzari, 1947) - Fotografie comunicatã
de Alimpie Ignea
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14COLOCVIILE REVISTEI „NEDEIA“ despre
CONCEPTUL DE CULTURÃ

TRADIÞIONALÃ

Joi, 22 mai 2014, într-una din sãlile restaurantului Capi-
tol din Reºiþa, redacþia revistei Nedeia, a Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Caraº-
Severin, a organizat colocviul cu tema Cultura tradiþionalã: concepte;
istorie; perspective, demers – am considerat noi – necesar, pentru
a defini acest termen ºi, implicit, pentru a ne armoniza propriile
opinii cu cele ale specialiºtilor ºi, desigur, pentru a reuºi sã
facem o revistã care sã aprofundeze cât mai consistent acest
domeniu. Cum se poate constata ºi din cuprinsul acestui numãr,
subiectul rãmâne în continuare deschis.

La întâlnirea de la Reºiþa ne-au onorat cu prezenþa ºi au
exprimat interesante  puncte de vedere: conf. univ. dr. Ion Murariu
din Obreja, prof. dr. Vasile Pistolea din comuna Constantin
Daicoviciu, conf. univ. dr. Marcu Mihail Deleanu, dr. Adrian
Ardeþ, director al Muzeului Judeþean de Etnografie ºi al
Regimentului de Graniþã din Caransebeº, prof. dr. Maria Ivãniº
Frenþiu din aceeaºi localitate, dr. Mircea Taban, muzeograf la
Muzeul de Istorie al Banatului Montan din Reºiþa, preot Emil
Sergiu Varga. Au participat, bineînþeles, cu puncte de vedere
pertinente, ºi cei patru membri ai colectivului de redacþie al
revistei Nedeia: Angelica Herac, Adela Lungu Schindler, Nicolae
Irimia ºi Gheorghe Jurma (moderatorul manifestãrii). S-a convenit,
cu acest prilej, ca asemenea întâlniri sã se reia periodic, iar
materialele de genul celor discutate atunci împreunã cu rãspunsurile
primite în cadrul anchetei revistei sã fie adunate într-un volum
având ca generic Conceptul de culturã tradiþionalã.
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Litanii în pãrelnicie:
CULTURÃ TRADIÞIONALÃ

1. DELIMITÃRI CONCEPTUALE

a). Exigenþe metateoretice
Folosirea neprecizatã a termenilor genereazã confuzie. De

exemplu, potrivit definiþiilor uzuale CULTURA este conceptul ce
desemneazã totalitatea valorilor materiale ºi spirituale ale unei
comunitãþi lingvistice, statale, zonale sau general-umane. Prin
consecinþã, termenul de TRADIÞIONAL  nu este distribuit
pentru termenul CULTURÃ: exclude unele elemente din sfera
acestui concept, ceea ce face ca predicaþia sã fie inadecvatã.
Altfel spus, un set masiv de valori culturale, respectiv chiar cele
care dau specificitate conceptului de CULTURÃ sunt consubstaþial
determinate de CREAÞIE, de ÎNNOIREA ÎN MODEL sau
ÎNLOCUIREA DE MODEL ori de EFICIENÞÃ OPERAÞIONAL-
ADAPTATIVÃ, aºadar nu de TRADIÞIE.

Înnoirea paradigmaticã a existenþei umane este datã de
CREAÞIE, nu de TRADIÞIE. Nu existã progres social fãrã
progres cultural ºi nici progres cultural dat prin TRADIÞIE,
adicã fãrã înnoire paradigmaticã!

TRADIÞIA este o re-producere a unei scheme con-sacrate
de acþiune, reluarea canonicã a unui MODEL. Ea conservã o
identitate, nu genereazã un progres.

2. IN ORIGINAR
a). Reverberare de strãfund
Latinismul CULTURA aduce conotaþii de strãfund: bunãoarã

identificãm elemente din riturile falice, minoice ºi preminoice
ale fertilitãþii, care þin de mituri ale sacrificiului ºi au o vechime
de 6-8 mii de ani. Exemplu: CULTER sau CULTRIX este



18

Nedei
a 2 

(4)/
 20

14

Nedei
a

Nedei
a 2 

(4)/
 20

14
brãzdarul spintecãtor, corelativ obiectului sãu: CULTA, CULTUS,
adicã ÂRUN,  ogorul în delimitare cu  NATURALITER (= ceea
ce este aºa cum este prin ea însãºi), aici = câmpia nelucratã.

Umanizarea arealului prin tehnici agrare rudimentare,
cum ar fi „spintecarea” mâlului nilotic ori mitanian, dã o
subiacenþã simbolicã ce conduce pânã în predinasticul egiptean,
dincolo de minoicul cretan ºi de Sumer.

Ogorul ºi podgoria se delimiteazã de sãlbãticia câmpului
nelucrat ºi a viþei sãlbatice ºi se aºeazã sub valori paradigmatice
de sacralitate, ca în miturile osirice unde pâinea ºi vinul,
elemente vitale ce þin de CULTURA, reprezintã însãºi carnea si
sângele zeului, ceea ce face din orice servire a mesei un act
cultural, un ritual de împãrtãºire, subscris însãºi condiþiei umane.

b). CULTURA – un concept delimitativ
Aºa, CULTURA se instituie din capul locului ca un concept

delimitativ faþã de NATURALITER. La Lucretius Carus, în
lucrarea DE RERUM NATURA ( = despre natura lucrurilor)
identificãm o separare între NATURA-NATURANS ºi NATURA-
NATURATA (adicã între natura necauzatã, necreatã ºi cea
corelativã lui NATUM = nãscut, creat). Existã aºadar un
NATURALITER (= aºa cum este potrivit modului sãu de a fi) ºi
un NATUM supus lui EDUCO (= îngrijit, supravegheat, dirijat
= „creºtere dirijatã”), prin care NATURA devine CULTURA (în
primul rând ºi în originar = CULTURA PLANTELOR), de unde
obþinem un model ºi pentru NATURA EDUCABILÃ, inclusiv
natura umanã, paradigmã consacratã în Renaºtere ºi Umanism
ºi pe care o pãstrãm pânã astãzi.

3. CULTURA ªI ARTA
a). Sub gramaticile algoritmilor de comunicare
Valoarea implicã valorizarea; vizeazã deci comportamente

creatoare generalizabile social prin comunicare ºi prin acþiune
socialã eficientã. Aºa ajungem la sensul originar al conceptului
de ARTÃ, ca intervenþie lucrativã umanã (ca în zidãrie, forjãrie,
dulgherie, orfevrãrie, olãrit º.a.m.d) unde FRUMOSUL este doar
o valoare marginalã ºi corelativã FOLOSINÞEI (iniþial retorica,
poezia, teatrul nu erau considerate arte).



19

 2 (
4)/ 

201
4

Nedei
a 2 

(4)/
 20

14

 2 (
4)/ 

201
4În acest sens este sigur cã Hegel greºeºte atunci când ia,

în „Istoria filosofiei”, reprezentarea artisticã drept prima formã a
culturii spirituale (anterioarã nu doar filosofiei ºi ºtiinþei ci
chiar religiei, mitologiei ºi magiei). El ignorã cu totul specificul
gândirii magice care face de exemplu ca Fidias ºi Praxitele sã
nu-ºi realizeze sculpturile pentru a fi frumoase ci pentru evocarea
ºi apropierea zeului, deci pentru a-i dobândi acestuia bunãvoinþa.
Pânã târziu se conservã aºadar spiritul mentalitãþii ultraarhaice
de pragmatism mythosofic, reverberaþie pãstratã pânã la
Michelangelo, Leonardo ºi Rafael ºi chiar pânã astãzi în arta
icoanelor.

Arta se instituie drept forma cea mai elevatã ºi mai
riguroasã a aportului lucrativ uman, ce asumã ºi valori estetice
pe lângã cele pragmatice.

Aºadar, sub conceptul de VALOARE, ARTA dã o intersecþie
conceptualã cu categoria de CULTURÃ însã nu o congruenþã
conceptualã. Totuºi abordarea lor corelativã ne pare productivã
iar a vorbi despre arte tradiþionale este mai corect decât a vorbi
despre culturã tradiþionalã.

b). Artã ºi informaþie
Max Bense, Abraham Moles, A. Moser ºi ceilalþi

reprezentanþi ai esteticii germane de la finalul sec. XX, numitã
„Esteticã abstractã, informaþionalã ºi numericã”, situeazã tranºant
opera de artã sub criteriile comunicativitãþii. Ei introduc în
analiza operei de artã un aparat conceptual de sorginte informaticã,
prin care unele criterii de valorizare ºi unele concepte clasice ca
TALENT, GENIU, CREAÞIE, INOVAÞIE, INVENÞIE, VALOARE
ESTETICÃ º.a. se determinã prin concepte informatice ca:
„STRUCTURÃ, COMPOZIÞIE, ETAJ STRUCTURAL, GRAD DE
COMPLEXITATE, COMUNICATIVITATE, INTELIGIBILITATE,
INFORMAÞIE, REDUNDANÞÃ, RATA INFORMAÞIEI, RATA
REDUNDANÞEI, º.a”. Aºa de exemplu aºezarea informaþiei în
operã sub canoanele inteligibilitãþii ºi cumunicativitãþii (în
algoritmul producerii obiectului numit OPERÃ DE ARTÃ), este
datã prin conceptul de REDUNDANÞÃ, ca desemnare a ceea ce
este repetabilul necesar identificãrii, înþelegerii ºi comunicãrii
Operei.
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Redundanþa se referã deci la acele elemente de construcþie

ºi de discurs care se reiau într-atât încât opera sã devinã
identificabilã, precizabilã, comunicabilã. Exemplu, poetul scrie
într-o limbã cu grafemele, cu fonemele; cu fonetica, sintaxa ºi
morfologia acesteia, în tropi ºi prozodii existente º.a.m.d, adicã
uzeazã de tradiþii ºi constanþe culturale prin care opera devine
inteligibilã ºi comunicabilã ºi pe care el doar le organizeazã
potrivit deciziei date de ideea ºi exerciþiul sãu artistic, însã nu
le creazã ci doar le repetã.

Informaþia dã înnoirea, elementul de originalitate al operei,
„consumul de libertãþi informaþionale” prin care ideea ºi sensul se
constituie, se elaboreazã.

Inefabilul operei, adicã misterul, necomunicabilul, aproape
cã nu este avut în vedere de cãtre aceste estetici.

c). Optimul informaþional
O operã situatã în ULTAAVANGARDÃ este, astfel, dincolo

de limita informaþional-receptabilã, aºadar este o operã maximal-
originalã însã autist-skizoidã; haotic-imperceptibilã; noninteligibilã;
criptic-necomunicabilã. Invers, o operã tradiþionalã este maximal-
redundantã, absolut inteligibilã ºi comunicabilã, însã maximal-
platitudine.

Absolut-tradiþionalul înseamnã absolut-platitudine.
Optimul informaþional, sesizãm, constrânge opera prin

exigenþa originalitãþii dar ºi prin gramaticile comunicativitãþii
astfel încât aceasta sã se situeze între limite în cadrul propriei
mãsuri.

Cercetãrile de psihologia percepþieie relevã cã originalitatea
este perceputã întotdeauna ca un raport între informaþie ºi
redundanþã I/R, unde I>35% dã haotic imperceptibil, iar I<5%,
adicã exact pe zona tradiþionalului, dã platitudine maximã,
tendinþã spre platitudine absolutã.

4. CONSTANÞELE CULTURALE

a). Artã ºi ritual
Constanþa, repetabilul tradiþional este cheia inteligibilului

ºi comunicabilului însã nu ºi a noului... Cu toate acestea
repetabilul dã stabilitatea, iar originaliltatea nu este o valoare
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esenþialã a esteticului. În perioade de crizã valoricã este preferabilã
comunicativitatea sub valori de optim informaþional, cãci existã
situaþii în care originalitatea pentru originalitate dãuneazã.
Bulversarea socialã nu mai admite ºi bulversarea în artã.
Spiritul îºi cautã fãgaºe de temeinicie. Tradiþia apãrã de agresiunea
informationalã.

Or, tocmai de aceea constanþele culturale, absolut trebuitoare,
se cer analizate dincolo de conceptul informatic de redundanþã.
Exemplu, artefactul de Cucuteni, Altamira, Starcevo-Criº º.a.m.d.
este întotdeauna acelaºi, relativ identic, deoarece este canonic:
figurile dansului „Cãluºarul” sunt multimilenar constante. La fel
sunt „unitãþile” tragediei clasice greceºti (unitatea de timp;
unitatea de loc; unitatea de acþiune), ba chiar ºi „caracterul” (=
masca) rãmâne acelaºi pe toatã durata reprezentaþiei, adicã este
subscris unitãþii de acþiune. Eschil ºi Sofocle (ba chiar ºi
Euripide) respectã cu stricteþe canonul formal ºi se deosebesc
doar prin gen,  subiect, conþinut, scenografie, „forma” rãmânând
canonicã.

Însã toate aceste re-produceri, constanþe ºi redundanþe,
þin de rit iar nu de artã (vezi chiar ritualica forjarului kalevalic,
a scribului egiptean ori a caligrafilor chinezi). Astfel, vorbind de
tradiþii ºi constanþe culturale, putem vorbi mai corect despre
elemente ritualice în artã decât despre arte tradiþionale, culturã
tradiþionalã ºi altele asemenea, cãci ritul are rigoarea, stricteþea
ºi constrângerile acþionale pe care le are astãzi ceea ce numim
„proces tehnologic” unde... dacã nu respecþi „ritualul” ... arunci
în aer uzina, silozul de rachete º.a.m.d.

Sesizãm: în artã, ca forma cea mai expresivã a culturii,
este nevoie de tradiþie însã numai într-atât pe cât este necesar
„disciplinãrii informaþiei” ºi aºezãrii acesteia în algoritmi de
inteligibilitate ºi continuitate culturalã comunicabilã. Însã lucrurile
îºi cer ºi aici mãsura lor, deoarece în ritual „îmblânzirea
informaþiei” poate merge pânã la suprimarea completã a
„dezordinii informaþionale”, pânã la a obþine liniºtea înþelepciunii
spiritual, pânã la imperturbabila siguranþã existenþialã dogmaticã,
ceva în genul ataraxiei vechilor greci, a stãrii de beatitudine
Yoga ori a ceea ce Sören Kierkegaard numea „faza eticã a
personalizãrii” anume aceea când omul alege perpetuu acelaºi,
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aceeaºi „valoare”, stare, schemã de acþiune, atitudine cãci „s-a
gãsit pe sine” ºi nu mai este dispus sã se reinventeze.

Voinþa ºi caracterul luate prin exagerare, drept forþã
spiritualã, pot inhiba definitiv orice pulsiune de înnoire
informaþionalã. Numai cã ritul rãspunde altor nevoi spirituale
decât arta: el este uºor perceptibil ºi inteligibil, dã certitudini
existenþiale, însã nu dã ºi un spor de cunoaºtere.

b). Artã ºi stil
În lucrãrile sale de esteticã, de filosofia culturii ori despre

stil ºi artã literarã, Tudor Vianu aºeazã sub conceptul de stil
acea summa de trãsãturi constante ºi definitorii ale unei opere,
orientãri, curent artistic sau cultural, care le-ar da acestora atât
identitate ºi originalitate cât ºi unitate ºi stabilitate. Avem astfel
un concept sintetic prin care reunim originalitatea cu constanþa,
tradiþia cu înnoirea, evitând deopotrivã haosul informaþional cât
ºi înþepenirea în canon. Aºa, noi preferãm conceptul de stil
aristic sau cultural aceluia de redundanþã, tradiþie, constanþã,
dezordine, talent, geniu ºi altele asemenea. Stilul este conceptul
sintetic în mãsurã a surprinde atât tradiþia cât ºi înnoirea.

5. OPÞIUNI METAFIZICE
a) Precizare teleologicã
Proiectul cultural cere astfel, chiar de la început, precizãri

epistemice deoarece va trebui sã alegem între liniºtea dogmaticã
ºi înnoirea creatoare; între un concept de CULTURÃ centrat pe
dogmã ºi certitudine existenþialã; pe ritual ºi tradiþie pe de o
parte ºi un concept extins pe de altã parte, în mãsurã sã
cuprindã ºi empirismul investigativ, neliniºtitor, pozitivist-pragmatic
ce începe sã caracterizeze cultura occidentalã de prin sec.XVII.
De pildã un pozitivist pragmatic ºi-ar pune întrebãri serioase în
legãturã cu dãrâmarea uzinelor ºi construirea de temple.

b). Precauþii
Desigur, speriat de sãrãcia simbolicã a unei culturi

pragmatice, care nu mai poate trece de Arthur ºi Merlin, eu
nu zic cã pragmatismul englez ar fi soluþia unicã. Însã mã
sperie deopotrivã recrudescenþa furiei dogmatice, care duce la
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spectacolul pe stadioane ºi alte asemenea .... „tradiþii”...
Va fi sã înþelegem odatã cã dogmatismul secãtuieºte

creaþia ºi schilodeºte cultura? Va fi sã înþelegem cã
recrudescenþa dogmaticã aduce o naþiune modernã în situatia de
a zidi temple ºi piramide, punându-ne într-o sincronie spiritualã
cu Europa sec. XII-XV ori cu Egiptul mileniului III î.e.n?

Aºa, eu cred cã puseele tradiþionaliste actuale se cer mai
degrabã inhibate decât încurajate, cãci elanul dogmatic tradiþionalist
nu este doar o iluzie de spiritualizare ºi o risipã de resurse, ci ºi
un teribil prilej de îngheþ !...

IOAN  KALEVE

Costume Banat, 1865
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Captivi în labirint. O dilemã:
salvarea fiinþei sau salvarea

ºtiinþei în cultura tradiþionalã?
Cultura, concept ºi argument pentru o instituþie care

organizeazã în spaþiul public conceptul, ne integreazã acum, pe
unii ca eroi fãrã voie, într-o periculoasã melodramã cu iz de
postmodernism desuet ºi de firavã strategie ºtiinþificã în
manipularea datelor, evoluþiilor, rezultatelor. Faptele, dupã 1990,
mai ales, aratã altfel ºi nu sunt deloc fapte de vitejie, cu care
sã ne mândrim sau pe baza cãrora sã privim optimiºti înainte.
În ceea ce priveºte cultura tradiþionalã, nimeni nu s-a gândit
atunci, în marasmul tuturor speranþelor, cã factori cu asumare
decidentã în managementul situaþiilor ca atare nu vor izbuti
decât sã solemnizeze inerþia în cercetarea ºtiinþificã asupra
moºtenirilor culturale, imobilizând ºi conceptul în stadiul de
neîncetatã obsedantã „introducere.” Introducere în cutare capi-
tol, în cutare subcapitol, în subcapitolul subcapitolului… Apoi,
s-au înmulþit „oficialii” care, în locul managementului unui
eveniment al genului, se mulþumesc sã bifeze în carneþelul
faptelor de zi cu zi orice acþiune, manifestare, activitate, chiar
îndepãrtatã de scopul proiectului iniþial. Iatã cum ºi la aceste
ceasuri de cumpãnã, pe noi, românii, încã ne mai impresioneazã
melancolia labirintului fãrã ieºire.

Aºadar, lucrurile sunt încã departe de pragmatica
subiectului. Încã bâjbâim în jurul unor evenimente din viaþã
care ne emoþioneazã, lenea în abordarea serioasã a tradiþiei ca
moºtenire ºi specific grupal, etnic, naþional încã mai contamineazã
tinerele generaþii, lene ºi sastisire de tot ºi de toate, acoperite
de diplome universitare obþinute prin studii la mare distanþã de
programul facultãþilor ºi al universitãþilor. Tropãiturile dezlânate
livrate cu titlul de folclor în emisiuni de divertisment tv,
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spectacole cu iz pretins patriotic dar mai degrabã electoral, au
deturnat gustul pentru autentic, pãstrat doar la cote infime la
generaþiile vârstnice. ªi acestea, ºi prelucrãrile obraznice din
folclorul încã nealterat eliminã statutul depozitarului de valori
materiale ºi spirituale. Experienþa imprevizibilului, ca în filmele
horror, pare a revendica fuga din orice spaþiu. Fiindcã tragicã ºi
nu altfel este, astãzi, în societatea româneascã, aºa-zisa prelucrare
ºtiinþificã a moºtenirii tradiþiei.

Nu e o crizã a modalitãþilor ci o crizã a efortului constant,
serios, de duratã, programat, proiectat pe termen scurt sau pe
termen lung, instituþionalizat. Odinioarã, operaþiunea culturalizãrii,
nivel ºi instruire, devenitã instrument ca efect al aplicãrii
conceptului ºi ridicare a nivelului de cunoaºtere culturalã ºi
ºtiinþificã, pregãtea potenþialul cultural grupal pentru impactul
cu perspectiva. Dar pânã ºi astãzi cultura, ansamblul acesta de
valori materiale, spirituale, cunoºtinþe, informaþii, dezvoltare
intelectualã a fost greºit înþeleasã ca structurã bricolatã. Iar
cultura tradiþionalã este memoria mobilã, nu conservativ-imobilã,
tocmai conºtiinþa (ºi asumarea conºtiinþei) testãrii ºi prelucrãrii
ºtiinþifice a moºtenirilor culturale rezultate din tradiþie, obiceiuri,
credinþe, datini, învederând un specific etnic, naþional. Paradoxal,
doar în ºtiinþele comparatismului cultura tradiþionalã este definitã
astãzi ca stare personalizatã a aceluiaºi specific (de grup, etnie,
popor, naþiune). Câteva facultãþi aºa-zicând de profil astãzi,
transformate astfel din rãsfãþul unor teme de seminar, doar dau
târcoale subiectului.

Goana (ºi ea…conceptualã) dupã multiculturalism ºi culturi
plurale, cantonarea obedientã în explorãri superficiale sectorizate,
izolate în localism orgolios, lipsa viziunii sintetizatoare obligã în
continuare lumea cercetãrii sã recurgã la uzanþa aceloraºi
principii care au construit ºi în urmã cu peste un veac definiþia
domeniului: tradiþional înseamnã ceva pãstrat, existent de veacuri
în vreme ce tradiþionalismul, aceeaºi paradigmã în spiritul
timpului, ar viza mereu ºi mereu numai ataºamentul faþã cu
tradiþia ori chiar supraevaluarea tuturor ataºamentelor. Nu
tradiþionalistul (specialist al domeniului, desigur) e conservator,
însã, ci inerþia efortului sãu reduce tema la simpla constatare
care duce la aroganþa melanjului mental între ceea ce presupune
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munca de cercetare ºi absenþa efectelor. În lipsa unor rezultate
concrete se redistribuie propoziþiile frumoase, ori frumos-
promiþãtoare, se angajeazã elementele unor alte noi „introduceri”,
suprafaþa instituþionalã a tuturor lucrurilor este bine lustruitã,
cã tot e la modã zugrãveala cu tiffel-ul ºi trafalet-ul, iar cultura
tradiþionalã îºi consumã în continuare actele propriei drame.
Tradiþionalist, conservator, culturã tradiþionalã despacheteazã ºi
pentru noi, cei mai atenþi la pervertirile unui fals miraj, o serie
de relicve. Homo duplex le încifreazã în rigorile unei ºtiinþe dar
e acelaºi discurs în contrapunct semãnând cu notaþiile pentru
un ciudat requiem. Nu e nici rãu sã ne insufle curaj funcþia
ludicã a incitãrii pe o temã datã (asta ºi altele)  dar dislocarea
cercetãrii preocupate în masa compactã, difuzã ºi confuzã, a
terminologiilor transformã persoana celui preocupat într-o fire
doar neliniºtitã. În realitate multele dileme impun noua captivitate
a labirintului…

Ionel BOTA

Nuntã
tradiþionalã

în Almãj
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 Mit ºi mitologie Mit ºi mitologie Mit ºi mitologie Mit ºi mitologie Mit ºi mitologie

CERUL TATÃ
III

Cei care s-au ocupat de studiul simbolurilor au
ajuns de mult la conºtiinþa faptului cã nici un simbol
nu opereazã singur într-un context mitologic dat, fiind
de regulã asociat cu un altul, sau cu multe altele,
vorbindu-se în acest caz de aºa numita ,,constelaþie de
simboluri”. Un simbol se asociazã cu un altul, acesta, la
rândul lui trimite spre un altul, ºi aºa mai departe,
într-un lanþ aproape infinit. Doar din motive de ordin
sistematic, sau pedagogic, un anume simbol este
singularizat, aºa încât sã i se poate decela toate aspectele,
semnificaþiile, atributele ºi rolul pe care trebuie sã îl
joace într-un context cultural dat.

Este ºi cazul temei mito-simbolice prezentate în
ciclul de materiale consacrate Cerului Tatã. Dupã cum
s-a observat din cele expuse anterior, cel puþin alte
douã elemente simbolice vin în atingere cu imaginea
mitologicã a cerului, respectiv cu arborele cosmic ºi de
la el la coloana cerului, cele douã fiind privite ca un
proces de la cauzã la efect. Cel de-al doilea este muntele.
Atât arborele cosmic/coloana cerului ºi muntele fac parte
din simbologia mai largã a temei ascensionale, adicã a
efortului depus de o fiinþã mitologicã (eroul civilizator,
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de pildã) sau chiar de om de a-ºi depãºi datul existenþial,
aºa numita transcendere a ordinii lumeºti cu scopul de
a obþine realizarea spiritualã prin contactul cu direct
cu o putere divinã, mai simplu spus prin urcarea,
ascensiunea la ceruri.

Ambele sunt subsumate unei alte teme mito-
simbolice importante, ºi anume simbolismul centrului.
Cu aceasta intrãm în detalierea sumarã a unei geografii
mitice, fiind vorba de centrul lumii, fãrã a fi vorba aici
de un corespondent geografic propriu-zis, þinând de lumea
noastrã materialã, ci de unul spiritual. Doar în centrul
lumii se poate ajunge, prin efort ascensional, în lumea
suprafireascã, ºi doar aici sunt situate arborele cosmic,
sau coloana cerului, sau muntele mitic, denumit în
literatura de specialitate Meru/Sumeru. Evident, nu oricui
îi este dat sã ajungã în acest centru, doar cei curaþi la
trup ºi suflet putând accede într-un asemenea loc.

În materialul anterior am arãtat cã existã în
tradiþiile româneºti unele expresii ritualice ale ascensiunii
celeste, ºi anume urcarea pe un munte, locul apropiat de
divinitate, respectiv nedeile, sau târgurile de tot felul.
Fireºte cã sensurile sale strãvechi s-au pierdut, rãmânând
doar aspectul sãrbãtoresc în unele cazuri, sau îmbrãcând
haine creºtine în altele.

Despre cel din urmã aspect, Romulus Vulcãnescu,
în lucrarea sa Mitologie româneascã, relateazã despre
ritualul urcãrii pe muntele Ceahlãu, la care a participat
în mod direct ºi care avea loc în ziua închinatã Sfintei
Fecioare Maria. Chiar dacã acesta se derula sub patronaj
creºtin, rãmân câteva elemente care îi trãdeazã vechimea
ºi faptul cã aparþine cert unui substrat precreºtin. Astfel,
trebuie reþinute urmãtoarel: în ajunul sãrbãtorii patru
feciori urcã pe munte cu buciume de alun, aprinderea
pe înserat a unor ruguri dispuse în cele patru puncte
cardinale, fãcute din vreascuri de jnepeni ºi brad. La
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însoþiþi de preoþi ºi dascãli, purtând prapuri ºi cãdelniþe,
urcau muntele într-o tãcere solemnã, pornind tot din
cele patru puncte cardinale. Îºi luminau drumul cu
fãclii, iar când cerul era senin înaintau la lumina stelelor
ºi a lunii.

Odatã ajunºi, se adunau în jurul rugurilor, unde
se pornea petrecerea cu hranã ºi bãuturã, într-o veselie
generalã, iar cei tineri, fete ºi bãieþi, se ascundeau în
jnepeniº, hârjonindu-se. Aceastã veghe cu petrecere dura
pânã la rãsãritul soarelui, când toþi cei prezenþi se
ridicau în picioare, cu faþa spre rãsãrit, ridicându-ºi
mâinile spre soare, dupã care îngenuncheau ºi mulþumeau
cerului cã le-a dat încã o datã prilejul sã urce la munte
ºi sã trãiascã acele clipe de înãlþare sufleteascã. Petrecerea
de pe culme dura pânã în dimineaþa de Sfânta Maria,
iar dupã ce luau aici masa de prânz se grãbeau sã
coboare pentru a nu-i prinde seara pe culme. Se credea
cã seara trebuia sã-i prindã la casele lor pentru a le
merge bine tot anul.

Avem aici, pe lângã ritualul ascensional propriu-
zis, ºi elemente de cult solar, care este, dupã cum se va
vedea mai târziu, unul fundamental în cultura popularã
româneascã. ªi, de altfel, este normalã asemenea asociere,
dat fiind faptul cã marele luminãtor diurn este tot un
locuitor sfânt al cerului. Deasemenea, avem tot aici, ºi
epifania focului, ca substitut al luminii solare. Nu ºtim
ce set de credinþe stãtea la baza întregului ritual, dacã,
de pildã, rugurile aprinse avea numai rol evocator -
solar sau juca ºi unul protector împotriva spiritelor
malefice, dar din ceea ce s-a revelat aici este certã
credinþa în apropierea de divinitate acolo, în vârf de
munte, ºi chiar dacã cei de acum nu mai conºtientizeazã
cã procedând la ritualul respectiv operau o transcendere
de nivel existenþial pe calea realizãrii spirituale, totul
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fiind îmbrãcat într-o hainã creºtinã, ºtiindu-se faptul cã
biserica ortodoxã nu a cãutat sã înãbuºe prin forþã
credinþele considerate de ea pãgâne, fapt care nu le-ar
fi extirpat în nici un fel din sufletul poporului, poate
chiar dimpotrivã, ºi acesta nu este singurul caz de acest
gen, fiind numeroase exemplele în care divinitãþi pãgâne
au fost suprapuse de un sfânt creºtin.

Nedeile sunt o variaþiune pe aceeaºi temã, numai
cã în timp, semnificaþia lor mitico-magicã s-a pierdut,
trama montanã carpaticã fiind multe secole un hotar
nefiresc pentru românii din cele trei þãri române ele au
devenit, din manifestãri ale contactului cu lumea celestã,
prilejuri de întruniri cu scopuri practice, de schimburi
de bunuri economice ºi de încuscriri. Dintr-un context
analog fac parte ºi aºa numitele târguri de fete, cel mai
cunoscut fiind cel de pe muntele Gãina din Apuseni. Cu
secole în urmã se pare cã ritualul de aici era asemãnãtor
cu cel de pe Ceahlãu, dar asociat cu logodna laicã pe un
vârf de munte, acolo unde pãmântul ºi cerul vin în
contact, fiind în acest caz vorba de un ritual antro-
pocosmic, ce trimite probabil spre asigurarea prosperitãþii
ºi fecunditãþii mediului natural ºi al omului.

Pe lângã asocierea complexã de simboluri, ca o
concluzie, se poate afirma cã elementele ritualice
circumscrise temei celeste sunt ºi ele complexe, adorarea
cerului ºi posibilul contact cu divinul fiind asociate cu
cultul solar ºi cu acela þinând de asigurarea fecunditãþii,
cu tot ceea ce presupune ea.

În intervenþia anterioarã am menþionat Legenda
Meºterului Manole ca fãcând parte din acelaºi context
tematic, celest ºi ascensional, în care pe lângã firul
narativ explicit curge un altul, în întregime mito-simbolic
– tema viitorului material din acest ciclu.

Dr. MIRCEA  TABAN
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Bradul în cultura tradiþionalã
românã

Bradul este un arbore care face parte din familia
pinaceelor (Abies alba Mill) alãturi de molid ºi pin. Analizând
seria arborilor totemici, recrutaþi din flora carpatinã, printre
arborii sacri de origine preistoricã, Romulus Vulcãnescu
menþioneazã bradul, stejarul, plopul, salcia ºi alunul. Dar
bradul nu este numai copacul totemic, cu funcþie de strãmoº
protector ºi origine strãveche, ci ºi arborele cu cele mai
multe valenþe ºi sensuri spirituale din cultura românã, legate
direct de existenþa umanã. O bunã parte dintre acestea vom
încerca sã le relevãm în disertaþia noastrã analiticã.

În capitolul Fitomitologia, 3. Arborii sfinþi, din volumul
Mitologie românã (1985), reputatul etnolog amintit precizeazã
cã la români „creaþia cosmosului a fost concomitentã cu a
arborelui cosmic, care a fost ºi a rãmas întruchipat prin
brad. Fãrtatul obosit ºi înciudat de incapacitatea lui creatoare
a izbit cu toiagul în apele primordiale ºi în locul acela s-au
deschis ºi s-a ridicat falnic un brad fosforescent, picurând
stropi de apã luminoasã ºi þinând în rãdãcinile lui atâta
pãmânt cât puteau sã stea pe el cel ce a fãcut Minunea cu
fratele sãu ce-l însoþea, de asemeni obosit ºi înciudat de
neputinþã. Bradul a cuprins în coroana, trunchiul ºi rãdãcinile
lui tot cosmosul. De aceea ca arbore cosmic a fost reprezentat
cu coroana în ceruri ºi rãdãcinile în pãmânt”. (p. 484-485)

Ca arbore cosmic ºi sfânt, bradul prezintã, în cultura
noastrã tradiþionalã, mai multe ipostaze ºi funcþii pe care le
vom trata în trei secþiuni ale lucrãrii: a) Bradul în mitologia
predacã,b) Bradul în numeroase rituri ºi domenii ale existenþei
umane, c) Bradul în mitologia vieþii ºi a morþii.
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      I. Bradul în mitologia predacã

În aceastã diviziune a lucrãrii ne mãrginim sã prezentãm
ipostazele sub care apare bradul în vechime. Cãci, aºa cum
remarca acelaºi etnolog, coniferul acesta are, pe lângã
numeroase valenþe spirituale, ºi o istorie îndelungatã. Totemul
arboricol al bradului a apãrut pe mai multe materiale
arheologice ºi în variate forme artistice (în incizii sau picturi
murale ale unor peºteri din Carpaþi ºi Dobrogea, pe figurine,
amulete sau talismane ºi chiar în ºtampilãri ale unor cioburi
de vase sau pe diferite piese nedefinite funcþional).

Ca totem arboricol (integral sau parþial) bradul se
iveºte în mitologia predacã din neolitic (circa 7.000-2.500 î.
Hr.) la unele triburi primitive, tatuat pe diverse figurine ce
aparþin mai multor culturi arheologice: Hamangia, Boian,
Gumelniþa, Cucuteni. Astfel:

• pentru cultura Hamangia din a doua jumãtate a
mileniului 5 î.Hr., rãspânditã în Dobrogea, SE Munteniei, NE
ºi E Bulgariei (în neoliticul timpuriu ºi mijlociu) se întâlneºte
ideograma bradului în chip de lamda (literã a alfabetului
grecesc corespunzãtoare literei l) pe o cupã de lut ars.

• pentru culturile Boian (rãspânditã în Muntenia ºi în
SE Transilvaniei, în mileniul 5 î.Hr.) ºi Gumelniþa (rãspânditã
în Muntenia, SE Moldovei, Dobrogea, Oltenia ºi NE Bulgariei,
în mileniul 4-3 î.Hr.) imaginea bradului se înfãþiºeazã incizatã
sau desenatã pe resturile ceramice, nedefinite sau vag defi-
nite funcþional.

• pentru cultura Cucuteni (rãspânditã în Moldova,
Muntenia de NE, Transilvania de SE ºi în regiunile dintre
Prut ºi Nipru, în mileniul 4-3 î. Hr.), pe o figurinã de lut ars,
descoperitã la Ruginoasa (Moldova), apare figurarea geome-
trizatã a bradului întreg, pe pântece ºi piept.

Sub formã parþialã (ca rãmuricã sau frunzã de brad),
totemul arboricol al bradului se întâlneºte ºi:

• pe ceramica daco-geticã, incizat ca „rãmuricã de
brad”, în exteriorul sau interiorul vaselor de cult; exemplu:
pe un cãþui de lut (vas în care se ardea tãmâie) descoperit
la Cetãþeni (Argeº);
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4• cu o „rãmuricã de brad” în mânã este reprezentatã

mai târziu, în mitologia tracã, zeiþa Bendis, care corespunde
zeiþei Artemis (zeiþa vânãtorii din mitologia greacã anticã
târzie, asimilatã cu Diana la romani).

În imaginea mitopoeticã a predacilor, bradul este
înzestrat cu mai multe valenþe simbolice ca:

• reprezentant al lumii vegetale carpatice
• expresie plasticã a puterii mirifice a vegetaþiei ºi

apoi a daimonologiei vegetale;
• simbol al relaþiilor ºi comuniunii omului cu lumea

vegetalã;
• blazon (însemn, emblemã) al economiei domestice

de grup social (gintã sau trib);
• transimbol al exogamiei comunitare (regulã a ginþii

matriarhale de a nu permite cãsãtoria între membrii aceleiaºi
ginþi).

Pentru întreaga perioadã de fitotemuri (anatomie
vegetalã) a mitologiei predace, concluzia etnologului
R.Vulcãnescu este edificatoare: „În structura ei primarã,
figurarea bradului capãtã în concepþia ºi viziunea mitopoeticã
a dacilor fantasma arborelui cosmogonic în Carpaþi (...) care
strãbate cerurile cu coroana lui plinã de aºtri ºi fãpturi
miraculoase; sub coroana lui protejeazã ginta sau tribul, cu
eroii lor civilizatori sau salvatori ºi sub rãdãcinile lui adãposteºte
o lume subteranã, a demonilor, nedefinitã ca atare! Arborele
cosmic, bradul, este încã din neolitic suportul ideativ al unei
mitologii fitozoologice particulare în regiunea noastrã istorico-
culturalã, sud-estul Europei”. (p. 90)

 Bradul în mitologia vieþii ºi a morþii

A. Bradul în mitologia vieþii

În cultura tradiþionalã românã bradul a  fost considerat
„pomul vieþii”, fiind prezent în toate cele trei mari rituri
existenþiale ale omului: naºterea, nunta ºi moartea. El devine
astfel un alter ego la naºterea unui copil. Aserþiunea noastrã
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este întãritã de opinia etnologului Romulus Vulcãnescu care
precizeazã: „În vârful bradului e scrisã soarta copilului” (17.
Bradul în mitologia morþii, în vol. Mitologie românã, p.185).
În acelaºi sens I.Ghinoiu afirmã cã în unele zone etnografice
(Avrig, jud. Sibiu) la naºterea unui copil se planta ºi perechea
lui fitomorfã (bradul) care urma sã fie jertfit, prin tãiere, la
moartea fratelui sãu. Tot în obiceiurile de naºtere, bradul era
implorat de pãrinþi sã le adopte pruncul prin protecþie magicã,
mai ales atunci când aveau indicii cã acesta a fost ursit
nefavorabil de Ursitoare: „Brade, mãrii Brad,/ Nu te mânia,/
Nu te-nfiora/ Rogu-mã, Brad þie/ Sã-l primeºti pe Ion/ Fãt
sã-þi fie,/ Fãt iubit/ Rupt din tine/ ªi cât trãieºti/Sã-l ocroteºti”.

 Legat de cele douã rituri, al înfrãþirii ºi al dãruirii
copilului unui brad, este ºi obiceiul scãldatul pruncului în
„frunzã de brad”, îmbãiere ce se executã imediat dupã tãierea
ombilicului. Apoi, ombilicul tãiat împreunã cu un smoc de
pãr („moþul fãtului”) ºi o bucatã din „colacul moþului” se
legau cu un fir de lânã înroºitã în „bradul de naºtere”, iar
acesta era udat, un numãr impar de zile, cu apa din „scalda
fãtului” pentru a se realiza un schimb de „valori” magice ºi
în semn de comuniune fitogeneticã (Cf. Romulus Vulcãnescu,
Arborele de naºtere în vol. Coloana cerului, Ed. Academiei,
Buc., 1972, p. 53).

 Aºadar, copilul creºtea odatã cu bradul, iar destinul
lor se împletea în tot timpul vieþii. Cãci „Pe fruntea brãduþului/
scrisu-i sorþii finuþului”. Edificatoare pentru aceastã îngemãnare
sunt ºi douã obiceiuri, semnalate de Traian Herseni: primul,
desfãºurat în zona Sibiului, este obiceiul ciobãnesc de
cuminecãturã creºtinã cu muguri de brad, iar al doilea
reprezintã „spovedania la brad”, datinã înregistratã în Vrancea:
„Pe vremuri ciobanii se mãrturiseau la copaci (mai ales la
brazi). Fãceau o cruce în coaja copacului (cu toporul sau
briceagul) ºi-ºi mãrturiseau în faþa ei pãcatele, ca la preot, în
timp ce bãteau mãtãnii. Tãiau apoi cu toporul câteva aºchii
din copac, pe care le aruncau. Dupã jurãmântul pe care-l
fãceau, dacã într-un an copacul se va usca sau nu se va
usca, erau iertaþi sau nu erau iertaþi de pãcate. Ciobanii
susþineau cã spovedania aceasta e mai bunã decât cea
fãcutã la preot. Mai bunã pentru cã aveau credinþa cã se
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4mãrturisesc direct la Dumnezeu, în chipul lui strãvechi de

brad” (Forme strãvechi de culturã poporanã româneascã, Cluj,
1977, p. 184-185).

Dacã tânãrul se îmbolnãvea, pãrinþii cereau ajutor
bradului, iar dacã voia sã se logodeascã lua ca martor al
intenþiilor sale fata (viitoarea mireasã) de faþã cu un brad. O
astfel de prenuntã fãceau tinerii pãstori din Poiana Sibiului.
Ei se adunau înaintea unui brad unde tânãra pereche îºi
jura reciproc credinþã în cãsãtorie. Pentru nuntã, flãcãii din
ceata tânãrului aduceau un brad din pãdure ºi, dupã ce îi
cereau iertare cã îl taie, îl duceau la casa miresei „sã þinã loc
de mire/ pânã la nuntire/ cã este de vârsta/ împãratului
nost’”.

Bradul era împodobit cu panglici, betealã ºi flori de
cumnatele ºi cumnaþii de brad (prietene sau prieteni ai miresei
ºi mirelui) ºi purtat de brãdar, care juca la casa miresei „hora
bradului” zicând: „Bradule, bradule/Te jucãm drãguþule/La
casa miresii/ªi-a împãrãtesii/Ca sã þii tu parte/ Mirelui departe...”
(R. Vulcãnescu, Coloana cerului, p. 62). Dupã nuntã, bradul
era suit pe casã pentru protecþia vetrei mirilor.

•

În cazul morþii tânãrului/tinerei necãsãtorit, el, bradul,
devine soþ sau soþie postumã ºi este învestit cu funcþie
nupþialã. Aceastã nouã destinaþie reiese atât din descrierea
obiceiului, cât ºi din textele rituale cântate în anumite momente
ceremoniale, consemnate de I. Ghinoiu: înainte de a fi tãiat
din pãdure, la intrarea în sat, în timpul împodobirii de cãtre
fete, în drum spre cimitir ºi în timpul plantãrii la cãpãtâiul
mortului, lângã cruce.

Aducerea lui din pãdure se desfãºoarã dupã un anumit
ritual, menþionat de acelaºi etnolog: dis-de-dimineaþã, ºapte
feciori (uneori doi) îºi scot cãciula, se leagã la cap cu o
nãframã ºi pleacã la „rude”, în pãdure dupã un brad, cântând
melodii de jale. Pe drum n-au voie sã vorbeascã, iar ajunºi
la locul respectiv, mãnâncã înainte de a doborî bradul. Apoi
alegeau un brad tânãr care putea fi tãiat din tot atâtea
lovituri de topor, câþi feciori erau în ceatã ºi îngenuncheau
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înainte de a-l sacrifica. Bradul tãiat era coborât în sat pe
umerii feciorilor, dar totdeauna cu vârful înainte.

La coborârea din pãdure ºi intrarea în sat pânã la
casa mirelui, bradul era întâmpinat de un grup de femei care
cântau Cântecul bradului, una dintre creaþiile desãvârºite
ale folclorului nostru. Cântecul, intonat pe o melodie solemnã,
cu sonoritãþi strãvechi, prezintã într-un fel de monolog,
tãierea ceremonioasã a bradului ºi transmutarea lui din
naturã la casa mortului pentru a prelua o nouã funcþie
ritualã în ceremonialul de înmormântare. Textul reproduce ºi
dialogul dintre soþul/soþia tânãrului necãsãtorit, substituit de
brad ºi un cor de fete. Acest dialog dintre brad ºi corul de
fete se referã la soarta tristã a bradului care a trebuit sã
pãrãseascã muntele pietros pentru o câmpie mlãºtinoasã.

Imaginile impresionante ºi melodia cu inflexiuni de
litanie a cântecului îl transformã într-o cantilenã a morþii
care acoperã, cu acordurile ei grave, întreaga procesiune a
înmormântãrii. Reproducem mai jos varianta culeasã ºi publicatã
de C. Brãiloiu în placheta Ale mortului din Gorj (Buc., 1936):
„Bradule, bradule,/ Cin’ þi-a poruncit/ De mi-i coborât/ De la
loc pietros/ La loc mlãºtinos; De la loc de piatrã/ Aicea la
apã?/ - Mi’ mi-a poruncit/ Cine-a pribegit, Cã i-am trebuit,/
Vara de umbrit,/ Iarna de scutit/ La mine-a mânat/ Doi
voinici din sat/ Cu pãrul lãsat,/ Cu capu legat/ Cu rouã pe
faþã,/ Cu ceaþã pe braþe,/ Cu berde la brâu,/ Cu colaci de
grâu,/ Cu securi pe mânã, / Merinde de-o lunã./ Eu, dacã
ºtiam,/ Nu mai rãsãream;/ Eu, de-aº fi ºtiut,/ N-aº mai fi
crescut./ ªi ei au plecat/ Din vãrsat de zori,/ De la cântãtori;/
ªi ei au umblat,/ Vãile cu fagii/ ªi munþii cu brazii,/ Pânã
m-au gãsit,/ Bradul cel pocit./ Pe min’ m-au ales/ Pe izvoare
reci,/Pe ierburi întregi/ Pe cracã uscatã,/ De moarte lãsatã./
Ei când au venit,/ Jos au hodinit,/ Au îngenuncheat/ De
amândoi genunchi/ ªi s-au închinat;/ Iarã s-au sculat,/ Cu
securi au dat,/ Jos m-au doborât,/ M-au pus la pãmânt./ ªi
ei cã m-au luat/ Tot din vale-n vale,/ Cu cetina-n vale,/ Sã
le fiu de jale;/ Cu poale lãsate/ A jale de moarte./ Eu dacã
ºtiam,/ Nu mai rãsãream:/ Eu de-aº fi ºtiut,/ N-aº mai fi
crescut./ Când m-au doborât/ Pe min’ m-au minþit,/ C-au zis
cã m-or pune/ Tãlpoaie de casã,/ Sã mã ºindileascã/ Cu



37

 2 (
4)/ 

201
4

Nedei
a 2 

(4)/
 20

14

 2 (
4)/ 

201
4ºindilã trasã./ Dar ei cã m-au pus,/ La mijloc de câmp,/ La

cap de voinic,/ Câinii sã-i aud/ A lãtra pustiu/ ªi-a urla
muþiu;/ ªi sã mai aud/ Cocoºii cântând,/ Muieri mimâind/ ªi
preoþi cetind./ Ploaia sã mã ploaie,/ Cetina sã-mi moaie;/
Vântul sã mã batã,/ Cetina sã-mi cadã;/ Ninsoarea sã-mi
ningã,/ Cetina sã-mi frângã./ Eu, dacã ºtiam,/ Nu mai
rãsãream;/ Eu, de aº fi ºtiut,/ N-aº mai fi crescut./ Ei, când
m-au tãit,/ Ei m-au îmbunat/ Cã ei mã sãdesc,/ Nu mã
secuiesc./ ªi ei m-au minþit,/ Cã m-au secuit,/ Jos la rãdãcinã/
Cu fum de tãmâie;/ Mai pe la mijloc,/ Chiþi de busuioc,/ Tot
milã ºi foc;/ Sus la crângurele/ Chiþi de ocheºele,/ Tot milã ºi
jele./ Eu, dacã ºtiam,/ Nu mai rãsãream/ Eu, de-aº fi ºtiut./
N-aº mai fi crescut.”

Cântecul are mai multe pãrþi, marcate printr-un fel de
refren cu versurile: „Eu, dacã ºtiam,/ Nu mai rãsãream/ Eu,
de-aº fi ºtiut./ N-aº mai fi crescut” care exprimã frãþia dintre
brad ºi fratele lui mort.

Ajuns la casa mortului, bradul este împodobit cu un
steag de nuntã, cu inelul mortului ºi batista înfloratã, cu
flori, cu panglici ºi clopoþei etc., obiecte care certificã
funcþionalitatea lui ritualã ºi ceremonialã, de soþ sau soþie
postumã a mortului.

Apoi bradul este aºezat lângã casã pânã la înmor-
mântare. În convoiul spre cimitir, bradul era purtat de doi
flãcãi ºi de femeile care-i cântau cântecul ºi alte cânturi
rituale.

La cimitir, bradul este aºezat la capul mortului, lângã
steagul de nuntã sau stâlp ºi se cântã urmãtoarea secvenþã
din Cântecul bradului: „Sus, bradule, sus,/ Sus cãtre apus,/
Cã la rãsãrit/ Greu nour s-a pus./ Nu-i nour de vânt,/ Ci-i de
pãmânt,/ De þãrânã nouã/ Neatinsã de rouã./ Pe unde-am
umblat/ Rea jale-am lãsat./ Pe unde-am bãtut/ Rea jale-am
fãcut.” Bradul rãmânea acolo pânã se usca ºi putrezea (Cf.
I. Ghinoiu, Omul ºi bradul  în vol. Sãrbãtori ºi obiceiuri
româneºti, Ed. Elion, Buc., 2003, p. 275-277 ºi Mihai Pop,
Obiceiurile în legãturã cu moartea, în vol. Obiceiuri tradiþionale
româneºti, Ed. Univers, Buc., 1999, p. 178-195).
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B. Bradul în mitologia morþii

Dacã bradul deþine un rol fundamental în riturile ºi
domeniile esenþiale ale existenþei umane, el continuã acest
rol ºi în mitologia morþii, unde funcþia lui funebrã este
relevatã de etnologul Romulus Vulcãnescu.

În Bucovina, la începutul secolului XX, pentru bãrbatul
care „s-a pristãvit în vânt” (a murit pe front, în strãinãtate
etc.) ºi ale cãrui rãmãºiþe trupeºti nu mai puteau fi recupe-
rate, se construia un cenotaf (monument funerar fãrã rãmãºiþe
umane) în care se îngropa, dupã toate regulile, un trunchi de
brad, de statura aproximativã ºi „fãloºenia” celui decedat.

În vârful bradului, substitut al mortului, se punea o
cãciulã albã (simbol al puritãþii), cu „prim” negru (manºetã
de blanã) ca simbol al doliului. Pe ramurile opuse ale bradului
se introduceau mânecile unei cãmãºi cusute cu flori ºi apoi
o bondiþã.

Trunchiul bradului era petrecut pe cracul unui iþar
alb, iar trupul, improvizat din brad, era închis cu un brâu
roºu. Astfel înveºmântat, bradul era aºezat în sicriu, iar pe
pieptul presupus al mortului se punea o icoanã. În acest fel,
un bãrbat nelumit (neînsurat), presupus a fi mort era înlocuit
cu un trunchi de brad tânãr pentru a putea beneficia de o
înmormântare dupã datinã. În acest mod, defunctului i se
ridica un cenotaf în cimitir, iar în sat, în faþa gardului de la
casã, o troiþã, punându-i-se ºi un brad pentru pomenire.

Ritul avea urmãtoarea explicaþie: între om ºi brad
existã o consubstanþialitate ºi o comuniune de destin,
manifestatã în toate împrejurãrile vieþii ºi ale morþii, în baza
credinþei generalizate care afirmã cã fiecare om are un
dublu vegetal („Omule-pomule”).

Vasile  PISTOLEA
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Folclor din Þara Caraºului. Tema
ursitului, rituri ale lumirii ºi

dezlegarea fiinþei în metasimbol
 
În jocurile memoriei, nivelul temporal subjugã imaginarul,

perceperea cotidianului e dublatã de  devansul clivajelor, omul
participã la construcþia lumii ºtiind cã e sortit pluralului. În
produsul artistic al geniului poporal, bucuria cântecului/poeziei
adaugã sãrbãtorilor sufletului toate reflexele cotidianului, ivite
din comuniunile omului cu mediul natural, social, administrativ
(oficial). Sub semnul acestor urgenþe, textul folcloric e înzestrat
instructiv-educativ, consacrã mereu transferuri de capacitãþi
agenþilor creativi care pot deveni ºi factori perceptivi. În acest
sens decriptarea nu e rostuire a semasiologiei, cu varii abordãri,
cât încredinþarea autorului anonim cã producþiile sale dezinvestesc
lumea, o oferã celuilalt cu faþa ei neºtiutã dar nu ascunsã,
sugeratã dar nu aluzivã realitãþii care a izvodit-o.

În antologia mai veche a lui Petru Oallde, izbutitã cu
sprijinul elevilor sãi de la liceul din Grãdinari (odinioarã, Cacova,
Cacoveni) ºi tipãritã la Reºiþa, în 1973, erau restituite câteva din
textele cãrãºene culese de Sofronie Liuba din Maidan (Brãdiºorul
de Jos), influenþat de Hasdeu ºi aflat în legãturi epistolare cu
savantul din România Vechiului Regat. Tema ursitului capãtã,
aici, designenþe ale translãrilor vis-real. Fata invocã steaua
norocoasã ºi evocã apoi traversãrile iubitului, „rânduitul meu”:
„Sfântã stea, / Logostea, / Sã te duci la noapte, / Prin satele
toate; / În vis sã-l visez, / Aievea sã-l vãz; / De-o fi peste ape,
/ Peste mãri sãrate (...)” Brâul, împodobire a fiinþei, simbol
auratic, devine element de trecere, de traversare a lumilor:
„Brâul punte sã se facã / ªi el la mine sã treacã, / În vis sã-l
visez, / Aievea sã-l vãz. (...)” Dar bãþul de alun marcheazã
simbolici ale forþelor naturale, elementul separator. El delimiteazã
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dar ºi întãreºte, augmenteazã vrerea fetei pentru care numai
sortitul, „rânduitul” deschide calea fericirii veºnice. Tãiat înaintea
unei sãrbãtori (în ajunul acesteia), bãþul de alun dobândeºte
puteri magice iar din ceremonia tãierii va sã irumpã într-un
fantastic progresiv o altã simbolicã în care sentimentul aºteptãrii
se pliazã pe porunca fiinþei cãtre obiectul material, nefiinþa, de
a participa la  reîntruparea firii, la gestul re-fiinþãrii; bãþului de
alun i se porunceºte, precum  într-o formulã magicã, sã devinã
„cal bun”, animal fortifiind iluzoriul, visul-zbor, cele ºapte traversãri:
„Bât de alun, / Ascultã ce-þi spun: / Te-am tãiat în zi de Ajun,
/ Sã mi te faci un cal bun, / Cautã-mi câmpii, sate / ªi ºapte
palate, / Peste ºapte þãri, / Peste ºapte mãri, / Rânduitul meu
(...)”

Descifrarea lumii n-o poate realiza decât fiinþa dezlegatã.
Trezirea este mediul acestei individuaþii. Lumina stelei-logostea
nimbeazã frontierele între lucid-translucid iar ursitului i se
meneºte, indirect, prin porunca fetei, un fel de somn cataleptic
din care-l va trezi pe cel rânduit numai dragostea: „De-o fi
deºteptat, / Ori de-o fi culcat, / Din somn sã-l trezeºti, / La mine
sã-l þipeºti, / Sã nu-l laºi nici a ºedea, / Nici a bea, nici a mânca,
/ Pãn´ la mine va pleca; / În vis sã-l visez, / Aievea sã-l vãz.”
Într-un alt text, drumul fetei are designenþe terapeutice. Este
drumul lumirii, al descinderii la izvorul tãmãduirii firii.

Prima etapã din traseu aparþine cuvântului iar apa,
„vadul lui Bogdan, râul lui Iordan”, depurificã, este apã vorbitoare:
„Arângul bãtând, / Cucul cântând, / Toate pãsãrile zburând, /
Toþi la /.../ uitând; / Cã /.../ a plecat pe cale, / Pe cãrare, / Roua
scuturând, / Dragostea cãutând, / Pãn´ la râul lui Iordan, / La
vadul lui Bogdan. / _ Bunã dimineaþa, râul lui Iordan, / Vadul
lui Bogdan ! / - Sã fii sãnãtoasã, / /.../ fatã frumoasã, / ªezi de
te-odihneºte / ªi îmi povesteºte, / Ce dor te-a adus, / Pãn´aicea
sus. (...)”.

Sentimentul iubirii este împãrtãºit ca o binecuvântare. A
doua etapã din traseul lumirii este scenariul curãþirii, purificãrii.
Jocurile, mimarea referenþialitãþii nu lasã loc altor seducþii.
Urâtul negat („am venit sã mã spãlaþi / urâciunile sã-mi luaþi”)
netezeºte acest drum spre modelul absolut al armoniei universului,
soarele reîntrupãrii, al insolitãrii fascinaþiei fiinþiale  („Când
soarele va luci, / Toþi la mine vor privi.”), generând un soi de
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4ludism protector: „- N-am venit sã ºed, / Nici sã te întreb, / Ci

am venit sã mã spãlaþi, / Urâciunile sã-mi luaþi, / Din faþã, / Din
braþe, / Din albã peliþã / Din neagrã cosiþã; / De urâciuni, / De
unsuri, / De fãcãturi, / Sã-mi luaþi de pe cap, - / Piele de þap,
/ De pe mâni, - / Piele de câni, / De pe picioare, - / Piele de
ursoane; / Sã-mi daþi în faþã / ªi în braþe / Sfântul soare,
lucitori, / Sã fiu dragã la feciori ; / Când soarele va luci, / Toþi
la mine vor privi. (…)”

Chemarea ursitului se brodeazã pe clamarea unui interdit,
în a treia secvenþã a lumirii. Sensul altei lumi se poate construi/
deconstrui numai în prezenþa persoanei iubite. De participarea
lui la evenimenþialul invocat al lumii surpate/refãcute þine acest
univers. Fata cãutând este, aici, un metasimbol. Ea sfideazã
cutume, este o eroinã în ritualul propriilor invocaþii: „În umerei,
- / Doi luceferei, / Toatã lumea sã caute la ei, / ªi la ochiºorii
mei; / Cã am fost pe cale, / Pe cãrare, / Calea am cãlcat, / Rou-
am scuturat, / În oalã o am bãgat, / Pe faþã m-am spãlat (…)”. 
Nuanþãri ale interditului seamãnã cu variante ale expulzãrii
sinelui din basmele centrului europene. Ci singura mare deosebire
cã în cazul acesta, bãnãþean, cãrãºan, conduita imprecaþiilor
este moralizatoare: „Cum nu pot pesti oamenii-n piele, / Nici cu
capetele goale, - / Aºa sã nu mai poatã pesti, / Sã nu se poatã
/…/ odihni, / Pânã la /…/ va veni. / Cum se-ntoarce floarea
mare, / Dupã soare / ªi sfântul soare / Dupã a lui floare, - / Aºa
sã se-ntoarcã /…/ feciorul / Dupã /…/ fata. / Cum nu poate nime,
(…) / Nici junii la joc, / Fãrã busuioc, - / Aºa sã nu poatã /…/
fãrã /…/, / Floare mare, / Doamnã mare: / Tu eºti mai mare
între floricele, / Sfântul soare între stele, - / Aºa sã fiu eu între
sororele.”

Model al tensionãrii cathartice, folclorul cãrãºan a rãmas
aproape în întregime necercetat sistematic. ªi destul de rar
valenþe ale sale au fost livrate studiilor dedicate altor spaþii de
spiritualitate româneascã din Banatul de Munte. În vreme ce, ca
un paradox, monografierea marilor personalitãþi ale genului, de
pildã Simeon Mangiuca, a fost marcatã de opere solide purtând
semnãturi de prestigiu, precum aceea a profesorului Marcu
Mihail Deleanu. 

IONEL BOTA
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CITITORII DESPRE REVISTA „NEDEIA“

Angelica Cioban, Noua Zeelandã:
Revista, pentru noi face parte din hrana pentru suflet.

M-a bucurat tot ce am citit, mai puþin ºtirile triste (ºi nouã
ne-a plãcut mult Achim Nica). Sunt români din alte zone care
iubesc muzica din Banat ºi chiar joacã pe muzica asta dar aºa
ca pe la ei :)) ...o sã îþi pun o pozã ºi de la Hram...de aici.
Revenind la revistã: mi s-a pãrut interesant/amuzant datele
despre revista lui Tata Oance... numele abonaþilor ºi localitãþile
pe unde erau abonaþii (faina evidenta). Super interviul tãu la
Moldova din bucãtãrie - sã ºtii cã eu încã fac mãlai aºa ca
maica (cum pov si tanti aia), colareti erau si la Ilidia ºi mã
amuzam cã Dorel nu ºtia ce-s ãia. De multe ori ne jucam (eu
cu Dorel) sã spunem cuvinte/fraze din zonele noastre si celãlalt
sã ghiceascã. Chiar mi-am propus sã le ºi scriu pt David mai
mult sã aibã idee cum se vb când eram noi mici. Deºi are mai
puþin de 4 ani, ascultã cu drag despre ,,cum era odatã“ sau
,,acasã, în România“, când povestim sau citim despre obiceiuri
/tradiþii, întâmplãri, poezii în grai bãnãþean.

Avem o carte a Mariei Mândroane Ciclovan si ii citeam
dar cu traducere uneori deºi l-am învãþat multe cuvinte de la
sat. Deci pe scurt pentru noi revista este o bucurie, o
intoarcere în copilãrie, -plânge Gabi

continui ideea... ne-au plãcut articolul despre fãºanci,
am fost bucuroºi de ce evenimente au fost, regrete cã nu
putem ºi noi sã fim acolo; O sursã bunã de informare,
plãcutã, accesibilã, dar ne pare rãu ca apare aºa de rar. Mi-ar
plãcea sã citesc si câte ceva(ex.poezii) în grai bãnãþean si mai
multe interviuri despre cum era odatã...diverse-obiceiuri, nedeia,
peþitul, jocuri(ale copiilor) de pe vremuri etc.

Ada Chisãliþã:
Jul 17 at 9:58 PM
Cu mulþumiri, am avut onoarea sã-l primim ºi tipãrit,

prin bunãvoinþa Angelicãi. A ieºit f. f.!
Mult succes mai departe si o varã cât mai plãcutã (cât

o mai fi ea si cât o fi ea de varã!!!)
   Ada
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Nedeia

Valeriu Leu, scurtã aducere
aminte

În luna
august s -au
împlinit cinci ani
de la trecerea
la cele veºnice
a istoricului
Valeriu Leu,
( 1 952 - 2009 ) ,
pr i l e j  de a
prezenta acum
câteva din reali-
zãrile istorio-
grafice care au
individualizat
activitatea sa în

piesajul istoriei bãnãþene dupã anii ’90. O scurtã privire asupra
listei de volume ce poartã semnãtura istoricului, ca unic autor
sau în colaborare, ne îndreptãþeºte sã concluzionãm cã atenþia
sa s-a îndreptat cu precãdere asupra istoriei regionale, a Banatului
înþeles ca parte constitutivã unei Europe care la confluenþa sec.
XVIII-XIX, a beneficiat de un statut special dictat de politica
imperialilor de la Viena, în care s-au unificat naþiuni, confesiuni,
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limbi, creându-se un fond comun vizibil peste timp. Multicul-
turalismul a evoluat în timp spre interculturalism, proces care
a singularizat regiunea bãnãþeanã pe care Valeriu Leu o compara
cu alte provincii similare: Bucovina, Galiþia. De fapt aceastã
situaþie a unui Banat integrat puternic Europei ºi diversitãþii
culturale, policromiei confesionale, lingvistice i-a dedicat marea
parte a preocupãrilor, devenind în timp un domeniu de mare
interes. Redãm mai jos lista volumelor pe care le-a editat, multe
din ele având drept temã centralã apartenenþa Banatului la
marea diversitate europeanã, aceastã provincie fiind chiar „model
de integrare regionalã”:

1. Memorialistica revoluþiei de la 1848 în Transilvania, Ed.
Dacia, Cluj-Napoca, 1988 (în colaborare cu Nicolae Bocºan)

2. Banatul între arhaic ºi modern. Mentalitãþi în veacul
Luminilor, Ed. Banatica, Reºiþa, 1993.

3. Franþa ºi Banatul 1789-1815, Ed. Banatica, Reºiþa, 1994.
(în colaborare cu Nicolae Bocºan, Petru Bona).

4. Banatul în memorialistica „mãruntã” sau istoria ignoratã,
Ed. Banatica, 1995. (în colaborare cu Carmen Albert).

5. Din istoria frontierei bãnãþene. Ultimul rãzboi cu turcii,
Ed. Banatica, Reºiþa, 1996. (în colaborare cu Rudolf Gräf).

6. Cartea ºi lumea ruralã în Banat 1700-1830, Ed. Banatica,
Reºiþa, 1996.

7. Cartea veche româneascã din bisericile eparhiei
Caransebeºului, Ed. Banatica, Reºiþa, 1996.

8. Studii istorice bãnãþene, Ed. Banatica, Reºiþa, 1997.
9. Modernizare ºi imobilism, Ed. Banatica, Reºiþa, 1998.
10. Revoluþia de la 1848 din Transilvania în memorialisticã,

Presa Univ. Clujeanã, Cluj-Napoca, 2000. (în colaborare cu
Nicolae Bocºan).

11. Cronologia Europei Centrale (1848-1989), Ed. Polirom,
Iaºi, 2001. (în colaborare cu Nicolae Bocºan).

12. ªcoalã ºi comunitate în sec. al XIX-lea. Circulare ºcolare
bãnãþene, Presa Univ. Clujeanã, 2002. (în colaborare cu Nicolae
Bocºan)

13. Memorie, memorabil, istorie în Banat, Ed. Marineasa,
Timiºoara, 2006.

14. Cartea veche româneascã din Voivodina, Ed. Libertatea,
Novi Sad, 2007. (în colaborare cu Costa Roºu).
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415. Cronici bisericeºti. Manuscrise din Banat sec. XIX-XX, Ed.

ICRV, Zrenianin, 2009. (în colaborare cu Costa Roºu).

Toate volumele scrise, multe în colaborare cu bunul sãu
prieten profesorul Nicolae Bocºan, trateazã aspecte particulare
sau generale ale acestui proces, analizate din diferite perspec-
tive: evenimenþialã, imaginarã, având întotdeauna însã ca suport
informativ documentul, sursa ineditã, arhiva. Uneori acestea au
fost publicate sub forma unor colecþii punând astfel la dispoziþia
cercetãtorilor o sursã deosebit de importantã, necesarã pentru
noi sinteze, prioritate încã insuficient exploatatã chiar ºi acum
când urgenþa este maximã.

Douã volume despre memorialistica revoluþiei de la 1848
pun la dispoziþia interesaþilor surse edite ºi inedite, o colecþie
cum am spus, a unui eveniment european cu adânci reverberaþii
în istoria modernã a continentului, în care inevitabil Transilvania
a avut contribuþia ei. Jurnalele, menþiunile, amintirile, ºi alte
relatãri creioneazã participarea românilor, avatarurile rãzboiului
civil, suferinþele, tragismul anilor 1848-1849, volumele respec-
tive constituind nu doar o sursã de inspiraþie pentru istoricii
evenimentului, dar ºi pentru teoreticienii conceptului de revoluþie,
o teorie româneascã în acest sens lipsind în istoriografia românã.

Rãzboaiele cu turcii desfãºurate pe teritoriul Banatului au
atras ºi grãnicerii bãnãþeni în iureºul evenimentelor, un manuscris
inedit al cãpitanului Schwab stând la baza volumului care
prezintã ultimul rãzboi cu turcii. Apartenenþa Banatului la
Europa ºi la evenimentele ei apare cel mai vizibil în volumul
„Franþa ºi Banatul” premiat de Academia Românã, un volum
extrem de bine documentat în care cronologic se prezintã toate
luptele din cadrul campaniilor antinapoleoniene în care grãniceri
bãnãþeni înregimentaþi în armata imperialã au luptat, au înfãptuit
acte vitejeºti, s-au acoperit de glorie, s-au jertfit. Aceasta a fost
ºi o ocazie generatoare de studii ale sensibilitãþii ºi imaginarului
pe care Valeriu Leu le-a publicat ulterior în diferite periodice,
extrapolând tema rãzboiului ca o cãlãtorie, nu numai a grãnicerilor
bãnãþeni, dar ºi a soldaþilor din primul rãzboi mondial mai ales,
care s-au întors acasã de pe fronturile europene dupã mulþi ani,
cutreierând nu numai Europa dar ºi Asia, relevând în scrierile
sale acest turism de facturã mai specialã. De altfel mentalitãþile
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colective ºi imaginarul se înscriu de asemenea printre metodologiile
favorite istoricului, multe studii fiind publicate din aceastã
perspectivã mai nouã de cercetare.

Cronologia Europei Centrale, volum apãrut la prestigioasa
editurã Polirom s-a dovedit a fi un instrument util istoricilor
nevoiþi de multe ori sã integreze un fapt istoric regional sau
naþional, în contextul mai amplu al istoriei acestui continent cu
„geometrie variabilã”. Volumul s-a epuizat la trei ani de la
apariþie ceea ce ilustreazã interesul deosebit pe care l-a stârnit.

Modernizare ºi imobilism ºi Studii istorice bãnãþene abordeazã
prin metodologia Analelor, pe baza izvoarelor arhivistice,
diversitatea culturalã a Banatului sau mai bine zis consecinþele
acestei diversitãþi, prin aspecte de viaþã, mentalitãþi ºi obiceiuri
sesizabile ºi astãzi. Memorie, memorabil ºi istorie în Banat, de
asemenea epuizatã într-un an de zile, reuneºte un complicat
melanj de scrieri de sintezã ºi anexe documentare, unde ca ºi
în alte volume scrie despre români, germani, sârbi, evrei,
despre sate ºi oraºe, despre ceea ce a fost de memorat ºi de
neuitat.

Desigur s-a putea spune multe despre publicaþiile sale.
Numãrul volumelor, studiilor, comunicãrilor ar fi fost mult mai
numeros, mai variat, istoria Banatului cu mult mai puþine pete
albe, dacã ar mai fi trãit. Proiecte cãrora le-a dat glas în discuþii
particulare: epistolar þãrãnesc, memorii din prizonierat, o sintezã
despre istoria Banatului, monografia Gârliºtei, au rãmas în faza
de proiect. Unul însã referitor la memoriile din Marele Rãzboi,
început spre sfârºitul vieþii, a fost continuat ºi finalizat deocamdatã
prin douã volume de profesorul Nicolae Bocºan. Urmeazã un al
treilea ºi poate mai multe, proiect unic la nivel naþional. Cu
siguranþã lucrãrile semnate de Valeriu Leu îºi vor dovedi în
timp viabilitatea, vor da ocazia celor interesaþi sã sesizeze
elementele inedite, spiritul novator care l-a caracterizat, direcþia
nouã pe care a orientat istoriografia bãnãþeanã.

 Valeriu Leu ºi-a iubit locul naºterii, satul Gârliºte, þara,
dar mai presus de orice a iubit bãnãþenii, poporul român ºi
istoria sa pe care le-a cinstit cu lucrãrile ºi cercetãrile sale. A
fost ºi motivul pentru care a efectuat în ultimii ani ai vieþii
cercetãri în satele cu populaþie româneascã din Voivodina,
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rezultatele prin apariþia a douã volume de mare importanþã
printre specialiºti, publicate împreunã cu Costa Roºu.

Ne facem datoria sã aducem la cinci ani de la dispariþia
sa prematurã, un pios omagiu celui care a fost istoricul Valeriu
Leu.

CARMEN ALBERT

Bustul lui Valeriu Leu
ridicat în curtea Muzeului Banatului

Montan din Reºiþa
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ISTORIA CA SUPORT AL
REGIONALIZÃRII –

BANATUL IMPERIAL

Existã în Europa Centralã, ºi au fost deja menþionate în
lucrãri ce i-au fost dedicate, regiuni care fãrã sã fi ajuns sã fie
ºi construcþii politice de tip etatist ºi „amestecate” din punct de
vedere etnic, lingvistic ºi confesional au dezvoltat totuºi o
individualitate generatoare de identitate extrem de puternicã:
Banatul, Bucovina, Galiþia, Silezia. Dispunerea acestor provincii,
semnaleazã de fapt un „limes” destul de sinuos stabilit pe una
din cele mai vechi falii continentale, la rândul sãu participantã
la configurarea unor prime identitãþi colective europene, un
limes care poate fi extins atât spre þãrmul sudic, prin Macedonia,
cât ºi spre cel nordic prin „Þãrile Baltice”. Linia aceasta nu
separa neamuri ºi limbi ci Rãsãritul de Apus1. Ca orice frontierã,
limesul nu este doar loc de separaþie ci ºi de contact cu toate
consecinþele ce decurg dintr-o astfel de situaþie, unele tragice
altele, dimpotrivã, benefice  dar toate mai intense decât în mod
obiºnuit. În cazul tuturor entitãþilor menþionate mai sus, se
constatã, istoriografic ºi sociologic, o excepþionalã forþã de asimilare,
performanþa unor sinteze de civilizaþie de negãsit sau greu de
gãsit în alte pãrþi.

Banatul, dacã ar fi sã-i cãutãm un simbol mitic, ar putea
fi o „Þarã dintre râuri”, o Mesopotamie europeanã datoratã
duratelor lungi ale istoriei dar cu deosebire celei moderne,
secolului al XVIII-lea mai ales când s-a produs o redimensionare
a continentului, o basculare spre Est. Nu facem, astfel, decât sã
mai adãugãm una colecþiei de denumiri „care idealizeazã”2

confirmând însã ºi astfel o istorie specialã. „Locul” este mãrginit
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Mureºul, la vest – Tisa, la sud – Dunãrea iar la est munþii care
separã de Transilvania ºi Oltenia. Se întinde pe 28.526 de km,
un spaþiu comparabil cu Belgia. La nord ºi vest o câmpie
mãnoasã, la sud ºi est munþi accidentaþi, brãzdaþi de defilee,
împãduriþi, bogaþi în minereuri complexe care vor genera de
timpuriu o industrie cândva redutabilã astãzi în crizã: minerit,
metalurgie, construcþii de maºini. Douã treimi aparþin României,
treimea vesticã Serbiei ºi un mic colþ din jurul oraºului Szeged,
Ungariei.

Este subiectul a cel puþin patru istoriografii: românã,
germanã, sârbã ºi maghiarã care nu o datã au renunþat la
calmul academic în favoarea tonului polemic3. Multã vreme au
evoluat paralel ºi reactiv în sensul „provocãrii” celeilalte.  Fiecare
a generat cliºee la care n-a renunþat  nici astãzi pe deplin.
Lucrurile se explicã istoric fiindcã aici, în Europa Centralã,
dominatã de conceptul herderian al naþiunii, solidarizãrile s-au
produs, din motivele cunoscute, în jurul unor valori ca limba ºi
cultura, cãrora li s-a ataºat istoria. ªi ea este „naþionalã” ºi
„naþionalizeazã” la rândul sãu. Românii accentueazã primordialitatea,
latinitatea ºi continuitatea lor, germanii rolul civilizator, maghiarii
fãceau eforturi sã legitimeze concepþia politicã ce guverna
organizarea statalã ungarã care se extinsese în mai multe etape
asupra Banatului, sârbii sã legitimeze identitatea lor,
individualitatea în raport cu ansamblul bãnãþean dar ºi cu
naþiunea-mamã, prezenþa lor timpurie ºi activã ºi care determinã
drepturi. Pe cât de diferite pe atât de asemãnãtoare sunt aceste
istoriografii fie ºi prin mitul împãrtãºit de toate, fãrã excepþie,
al apãrãrii creºtinãtãþii, apãrãrii culturii în faþa asaltului barbariei,
într-un cuvânt cu toþii – români, sârbi, maghiari ºi mai târziu
germani – au fost strajã la graniþa Europei ºi acesta este vãzut
ca principalul merit istoric. Asemãnarea este în fond mult mai
profundã ºi vine din motivaþia istoriograficã iniþialã menitã sã
justifice ºi sã legitimeze.

În momentul în care gândirea istoricã universalã a
descoperit cantitativul ºi serialitatea, când metodologia ºcolii de
la „Annales” a fost asimilatã în Centrul ºi Estul Europei, tardiv
în comparaþie cu pãrþile sale vestice, când cenzura ideologicã a
fost anulatã, când imagologia s-a autonomizat oarecum în ansamblul
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orizontului ºtiinþific, Banatul a devenit, în sfârºit, un vast câmp
de investigaþii concepute dintr-o nouã perspectivã. Depozitele
sale sunt literalmente pline de documente produse de o harnicã
birocraþie de tradiþie austriacã, o birocraþie obsedatã de numãr
ºi statisticã, de a inventaria, a înregistra, a recenza, sunt pline
de rãspunsuri la chestionare pe diferite teme care, în condiþiile
existenþei unei populaþii timpuriu alfabetizate, au strãbãtut pânã
jos, la periferiile sociale aducând semnale chiar ºi dinspre acest
nivel, pline de corespondenþã ºi memorialisticã, de „scrieri” ale
oamenilor „obiºnuiþi”, într-un cuvânt pline de o aºa zisã „istorie
ignoratã”4. Se poate spune cã abia în ultimul timp provincia
poate fi studiatã în toate orizonturile având ºanse sã-ºi dezvãluie
spectaculosul ºi ineditul întrezãrite numai în lipsa unei metodologii
adecvate dar ºi din cauza unor motive extraºtiinþifice binecunoscute
tuturor. Este, din acest punct de vedere, un moment fast pentru
Banat. Dispersia fondurilor în cel puþin patru þãri: România,
Austria, Ungaria, Serbia creazã un disconfort familiar totuºi
unor cercetãtori obiºnuiþi de mult cu austeritatea materialã.

Existã în cazul acestei regiuni o specificitate care a
participat la constituirea unei fizionomii distincte ºi de care au
trebuit sã þinã cont toate administraþiile, toate autoritãþile
politice: Banatul a fost de la începutul existenþei sale o provincie
de frontierã. Cucerit în secolele X-XI dinspre nord spre sud,
dinspre câmpie spre munte, de ungurii care au gãsit aici
români ºi slavi ce-ºi constituiserã propriile lor formaþiuni politice,
el a fost integrat treptat autoritãþii statului medieval ungar.
Populaþia a rãmas însã tot timpul în majoritate româneascã,
prezenþa maghiarã nefiind semnificativã decât la acel nivel
oficial. Aici, la graniþa dunãreanã mereu expusã, au trebuit
admise autonomii ºi cutume româneºti de neimaginat în interiorul
regatului. Vechea elitã româneascã, mai ales în regiunea montanã,
în parte evident, a reuºit sã se adapteze noului sistem aºa încât
a dat Banatului o puternicã nobilime care pierzându-ºi confesiunea
ortodoxã în favoarea celei catolice nu ºi-a pierdut ºi etnia.
Mutaþia aceasta a avut consecinþe excepþionale nu numai fiindcã
elita româneascã a beneficiat astfel de formele culturale apusene,
mai ales de limba latinã ci ºi pentru cã atunci când, în veacul
al XVI-lea, se produce Reforma religioasã ea a avut anvergura
cunoscutã oriunde în lumea catolicã generând introducerea
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4limbii vernaculare în cult ºi în ºcoalã ºi primele traduceri în

limba românã, primele texte româneºti cu litere latine5.  Nobilimea
aceasta româneascã integratã sistemului feudal maghiar avea
mai ales rosturi militare care au crescut spre sfârºitul veacului
al XIV-lea când turcii îºi încep atacurile peste Dunãre. Vor lupta
cu devotament împotriva duºmanului extern dar se vor implica
cu vigoare ºi în rãzboaiele interne care nu au lipsit folosindu-ºi
din plin priceperea, aproape profesionalismul militar. Au fost
întotdeauna foarte atenþi la respectarea privilegiilor obþinute
de-a lungul timpului. Existenþa unei nobilimi româneºti a fost
posibilã numai aici, la frontierã, o condiþie pe care Banatul o va
pãstra în continuare. Cucerirea otomanã se produce treptat
dupã 1526 anul dezastrului suferit de Ungaria la Mohacs ºi dupã
cucerirea Timiºorii în vara anului 1552. Banatul de munte
organizat acum ca o marcã militarã, aºa numitul Banat de
Lugoj ºi Caransebeº dupã numele celor douã oraºe cu citadelele
lor, va rezista însã, apãrat de acea nobilime rãzboinicã, pânã la
1658 când principele Transilvaniei sub autoritatea cãruia se
aflau l-a predat turcilor. Se infirma în Banat unul din cliºeele
istoriografiei comuniste dupã care românii de sub coroana maghiarã
au fost întotdeauna supuºii, exploataþii, iobagii, cu toþii ortodocºi.

Eliberarea s-a produs în urma rapidei extensii sud-estice
a imperiului habsburgic care dupã asediul Vienei (1683) devine
cu adevãrat unul dunãrean, dupã ce Ungaria ºi Transilvania
fuseserã înglobate. Pacea de la Pasarowitz  (1718) fixa hotarele
unui Banat integral, hotare apãsat trasate mai ales printr-un
statut special pe care i-l rezervase concepþia politicã imperialã,
distinct de Ungaria ºi de principatul Transilvaniei. Este epoca
cea mai densã în transformãri care va fixa trãsãturi pe termen
lung, distincþii vizibile ºi astãzi indiferent de ce parte a frontierelor
care-l despart ar fi privite lucrurile. Acum se construieºte fondul
comun ce-l unificã peste graniþe, etnii, confesiuni sau limbi, este
vremea aºa numitului Banat imperial. Va dura, cronologic
vorbind fiindcã în fapt se va prelungi  întreaga domnie a lui Iosif
II, pânã la 1779 când Banatul va fi anexat Ungariei ea însãºi
înglobatã imperiului. Din 1849 pânã în 1860 se revine la directa
autoritate a Vienei ca apoi sã fie iarãºi anexat Ungariei. În
1918, prin aplicarea principiului de naþionalitate va fi partajat
dupã cum am arãtat mai sus.
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În acest moment curtea imperialã dispunea de o

remarcabilã experienþã privind organizarea ºi administrarea unor
teritorii central-europene cucerite precum Ungaria ºi Transilvania
pe care o va valorifica în cazul bãnãþean. O valorificã prin
refuzul de a permite restauraþia vechilor stãri de dinaintea
cuceririi turceºti care, în cazurile sus menþionate, a dus la
reactualizarea unei „constituþionalitãþi” medievale întemeiatã pe
privilegii, excludere ºi segregare a unor etnii ºi confesiuni –
românii, de pildã, ca etnie, ºi ortodoxia erau doar „tolerate” – în
favoarea ideii cã noua achiziþie trebuie sã devinã un bastion de
putere habsburgicã, bazã a ofensivelor plãnuite spre Balcani dar
ºi pentru eventuale acþiuni punitive interioare în cazul nesupunerii
Ungariei sau Transilvaniei. Banatului i se rezerva deci un loc
special în planurile aulice vieneze, un statut cu totul aparte. Nu
se va restitui o constituþionalitate medievalã opusã reformismului
anunþat de noul veac al XVIII-lea ci se va construi o „þarã nouã”
care sã nu aibã „nimic în comun cu comitatele ungureºti ci o
existenþã a sa aparte”6! Generalul victorios Eugen de Savoia,
mai ales,  era partizanul înflãcãrat al acestei soluþii. Misiunea
strategicã a determinat „proiectul bãnãþean” iniþiat prin  acordarea
– potrivit unor memorii trimise de Savoia ºi alþi comandanþi
militari, împãratului – statutului de „Þarã de Coroanã” acestei
provincii coordonate în toate direct de la Viena ºi continuat apoi
cu realizarea acelor condiþii – lucru urmãrit cu o rarã dar
justificatã insistenþã – care sã permitã experienþe reformiste
libere, nestingherite de vreo autonomie sau imunitate feudalã7.
Acestea douã lucruri vor dirija „construcþia bãnãþeanã” pe
parcursul veacului al XVIII-lea conform unui proiect trasat dupã
principii iluministe.

Accentuãm asupra elementului de intenþionalitate ºi de
raþionalitate care a guvernat un proiect, respingerea vechiului ºi
îndrãzneala experimentului modern.

Aprecierea marilor mutaþii de dupã anexare ºi a
consecinþelor extraordinare pe care le-au avut ºi care pot fi
sesizate chiar ºi astãzi fie ºi de un cãlãtor grãbit prin Banat, de
la mentalitãþi la arhitecturã, se poate face numai prin acceptarea
evidenþei cã ele, la rândul lor, s-au fãcut în veacul raþiunii ºi al
cosmopolitismului.

Pe de altã parte acþiunea habsburgicã, parte din uriaºa
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la Mica la Marea Europã8, a rãspuns unui orizont de aºteptare
al popoarelor din sud-est. Ele vedeau în toate acestea o cruciadã
tardivã menitã sã elibereze, o revanºã dupã pierderea Bizanþului
ºi cãderea Constantinopolului, se simþeau solidare cu lumea
creºtinã9. Europa era identificatã cu însãºi creºtinãtatea. Tocmai
de aceea rãspunsul a fost pozitiv, la români ºi la sârbi îndeosebi.
Aceºtia din urmã nu au ezitat sã se rãscoale fãrã sã le pese de
consecinþe în sprijinul austriecilor ce înaintau spre Niº dar care
apoi se vor retrage înfrânþi. Aºadar momentul iniþial a fost
interpretat ca unul de eliberare ºi de revenire în marea comunitate
creºtinã, un moment de integrare. Ce-i drept ºi propaganda
austriacã s-a strãduit sã prezinte extensia imperialã într-o astfel
de luminã ºi nu fãrã succes, de-a lungul întregului veac al
XVIII-lea. Începutul are deci nu numai vãdite discontinuitãþi dar
ºi vãdite continuitãþi.

Noul regim ºi-a avut, fãrã îndoialã, duritãþile ºi excesele
sale inerente unei luãri în stãpânire faþã de o populaþie localã
mai rarefiatã dupã rãzboi decât în condiþii obiºnuite, alcãtuitã în
majoritate din români ºi tot mai dense ºi mai consistente
grupuri de sârbi ajunse dupã migrarea lor dinspre interiorul
Serbiei spre câmpia panonicã, inclusiv spre Banat, odatã cu
armata imperialã în retragere la 1690 dar refuzul împãratului
de a restitui „in integrum” a fost pe placul tuturor fapt remarcat
de funcþionarii austrieci chiar ºi peste decenii: „Deoarece Banatul
a fost considerat un bun nou-dobândit, el nu a mai fost
reîncorporat Ungariei iar fiindcã în þarã nu se gãseau nici oraºe
ºi nici nobili stãpânind moºii care sã le fi fost donate, domnul
þãrii îl guverneazã printr-o Camerã obiºnuitã numitã Administraþia
Þãrii. Aceasta decide fãrã vreo îngrãdire în chestiuni de drept
poliþienesc ºi în cauzele penale potrivit cu legislaþia din Austria
de Jos. Deºi stãrile Ungariei s-au strãduit cu ocazia mai multor
diete sã obþinã încorporarea Banatului, totuºi aceasta nu s-a
realizat deoarece exista, poate, opinia cã astfel s-ar produce
nemulþumirea localnicilor”10. Este limpede cã statutul juridic
distinct, faptul cã împãratul era în acelaºi timp suveran ºi unic
stãpân de pãmânt ceea ce însemna ºi absenþa unei nobilimi
respectiv o situaþie mult uºuratã a þãranilor comparativ cu
Ungaria ºi Transilvania unde restituþia se produsese, constituiau
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în ochii locuitorilor beneficii evidente care vor genera un timpuriu
loialism dinastic greu ºi târziu erodat, abia dupã compromisul
austro-ungar din 1867. Chiar ºi la începutul veacului XX þãranii
români din Banat încã socoteau cã imperiul –  în ciuda faptului
cã trecuse o jumãtate de veac de la compromis – era unul
exclusiv austriac ºi cã autoritatea veritabilã rezidã la Viena
simbolizatã fiind de persoana împãratului11.

Mitul acesta al „bunului împãrat” îºi are sorgintea în
epoca imperialã când s-au constituit ºi regimentele de graniþã.
Începând cu 1766 o bunã parte a provinciei, cam o treime din
sud ºi est a fost militarizatã. Cei apþi sã poarte armele erau
socotiþi o armatã permanentã care pe lângã munca ogorului
prestau ºi serviciul de grãniceri iar în caz de rãzboi erau trimiºi
pe front. Efectivele celor douã regimente bãnãþene, unul majoritar
român altul sârbo-româno-german, în caz de mobilizare se ridica
la 12.000-14.000 de ofiþeri ºi soldaþi. Cu excepþia campaniei
napoleoniene din Rusia din 1812 aceste unitãþi au luat parte la
toate campaniile imperiului pânã în 1872 când au fost desfiinþate12.
Ca o curiozitate, faimosul pod de la Arcole, unul din episoadele
cele mai cunoscute ale legendei napoleoniene a fost apãrat, în
noiembrie 1796, nu de croaþi aºa cum spune legenda ci de 2
batalioane de grãniceri români din Banat13. Cariera militarã le-a
fost deschisã tuturor, românilor inclusiv. Unul din feldmareºalii
imperiului, cel mai apropiat ofiþer din Statul Major al arhiducelui
Karl, faimosul strateg austriac în campaniile antinapoleoniene, a
fost Petru Duca român din Banat. Pentru câþiva ani va fi ºi
guvernator al Banatului, cea mai importantã demnitate pro-
,vincialã14.

Îndatã dupã cucerire s-au luat o serie de mãsuri menite
sã punã în valoare economic, militar ºi politic noua achiziþie
care, accelerate tot mai mult în a doua jumãtate a veacului, vor
adânci ideea de caz particular dar ºi aceea de „þarã” proiectatã
ºi apoi construitã. Reformele de inspiraþie iluministã sunt tot
mai numeroase în timpul domniei Mariei Tereza cu deosebire
dupã asocierea la domnie a fiului sãu Josef ºi în timpul acestuia
chiar dacã în 1779, la presiunea nobilimii maghiare, Banatul va
fi totuºi anexat Ungariei. Autoritatea absolutã a monarhului,
elanul sãu reformist, angajamentul ungar cã o serie de mãsuri
vor fi perpetuate au determinat de fapt prelungirea stãrii
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etapele urmãtoare nu vor fi lipsite de stãri conflictuale.
Una din primele ºi cele mai pline de efecte longevive

mãsuri a fost aceea a colonizãrii Banatului15. Conform
convingerilor economice un teritoriu putea fi rentabilizat numai
printr-o populare adecvatã ºi Banatul dispunea de un deficit
demografic evident dar, în afarã de asta, pentru a-ºi împlini
scopul ce-i fusese rezervat în politica imperialã de centru de
putere habsburgicã, s-a decis colonizarea unei populaþii sigure,
capabilã nu doar de efort economic ci ºi militar, o populaþie
catolicã (singura interdicþie de aºezare în Banat pe criterii
confesionale se referea la reformaþi). Trei valuri de colonizare
sunt înregistrate în veacul al XVIII-lea deºi în sudul tot mai
industrializat chiar dacã de mai micã anvergurã ea va fi
continuã ºi se va prelungi în secolul urmãtor. Au fost aduºi
zeci de mii de coloniºti care deºi protejaþi iniþial prin scutiri de
impozite ºi gratuitãþi nu s-au bucurat, în fond, de privilegii faþã
de populaþia localã. Pãmânt era destul dar a trebuit smuls unei
naturi ostile. A fost nevoie de uriaºe eforturi ºi cheltuieli
pentru desecãri ºi canalizãri ºi aici au fost angajaþi – de voie
de nevoie – coloniºti ºi localnici. „Þara” aceasta nouã se
construia împreunã. Momentul acesta al desecãrilor a rãmas
legendar ºi memoria colectivã îl evocã ºi astãzi în sensul cã
nimic durabil nu se construieºte fãrã jertfe ceea ce ar explica
bunãstarea bãnãþenilor. Întotdeauna noii veniþi sunt priviþi cu
suspiciune, ei devin cu predilecþie „duºmanul”, cel ce uzurpã
drepturile primului venit. Nici în Banat, mentalitãþile nu au
fost diferite. Istoria colonizãrilor menþioneazã ostilitate de
ambele pãrþi mai ales cã aici „celãlalt” era diferit din toate
punctele de vedere – etnic, lingvistic, confesional ºi în toate
codurile sale, de la cel vestimentar la cel alimentar – totuºi
ele sunt mai de grabã locale, nu se înregistreazã conflicte
majore, rãzboaie interne, dupã o etapã de tatonãri a fost
posibil dialogul ºi preluãrile reciproce chiar dacã în mãsurã
diferitã, în funcþie de ofertã. Dar acest dialog înregistrat
convingãtor în izvoare a fost posibil de timpuriu asta s-a
datorat ºi modului în care s-a fãcut colonizarea, geografiei sale
ºi care nu a fost întâmplãtoare ci deliberatã. Spaþiul carpatic a
mai cunoscut colonizãri fãcute însã în evul mediu ºi pe prin-
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cipii de segregare care înseamnã automat ºi excludere. În
veacul al XVIII-lea însã cosmopolitismul iluminist inclus concepþiei
generale de guvernare a determinat o colonizare deschisã, nu
s-au creat entitãþi politice distincte - o „þarã germanã”cu legi
proprii ºi privilegii - iar segregãrile au fost evitate prin
plasarea localitãþilor nou înfiinþate  în þesãtura celor vechi, ale
bãºtinaºilor.  Geografia colonizãrii obliga pe fiecare sã treacã
pentru a merge la cel mai apropiat târg prin satul „celuilalt”,
sã vadã deci ce face ºi mai ales cum face. Contactele erau nu
numai posibile ci de neevitat, obligatorii. Noii veniþi s-au
strãduit sã refacã aici lumea din care veneau. Au adus cu sine
eficiente modele europene de la arhitecturã la economie.
Preluãrile mai ales în elemente de civilizaþie materialã au fost
masive. Performanþele evidente ale coloniºtilor au determinat
în grupul românesc ºi sârbesc o reevaluare a propriului mod
de viaþã. Fãcând parte din aceleaºi comunitãþi (mixte) sau din
comunitãþi învecinate, s-au exercitat influenþe, s-au fixat norme
de gândire ºi de viaþã, de comportament producându-se un
schimb cultural reciproc în cadrul unui proces mai amplu de
dezvoltare prin imitaþie care s-a soldat, în final, peste douã
veacuri, cu naºterea unei culturi provinciale ce creioneazã ºi
astãzi, distinct, fizionomia Banatului. Localnicii au observat, de
pildã, cã satele de coloniºti au ceasuri pe turlele bisericilor ºi
folosesc tracþiunea cu cai ºi au înþeles – în termenii veacului,
fireºte – cã precizia ºi viteza sunt douã condiþii majore ale
reuºitei economice16. O geografie corelatã cu o cronologie a
ceasurilor pe turlele bisericilor ortodoxe ar fi mai expresivã
pentru ritmul modernizãrii la români ºi sârbi decât multe
vrafuri de documente. Mulþi din coloniºti erau persoane calificate,
meºteºugari pricepuþi ºi una din primele imagini pe care le-a
construit despre ei imaginarul românesc este tocmai aceasta.
Germanul este în primul rând un constructor, percepþie pozitivã
ºi extrem de semnificativã. Contactul cu germanitatea nu a
fost unul traumatizant aºa încât se poate explica de ce în
Banatul contemporan sociologii descoperã cã imaginea „celuilalt”
în sens etnic este mai încãrcatã de trãsãturi pozitive decât,
uneori, a propriilor conaþionali din alte provincii17.

Uriaºele lucrãri de desecare, îndiguire, asanare, canalizare,
trasare ºi construire a cãilor de comunicaþie, construcþia marilor
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cu antrenarea practic a întregii populaþii. Nu doar germani au
fost solicitaþi în Banat ci oricine dorea sã-ºi facã un rost în
„lumea nouã” de la Extremul Orient imperial. Au venit, alãturi
de germani, în numãr mai mic dar nu lipsit de importanþã,
italieni, francezi, spanioli, bulgari ºi chiar români din regiunea
învecinatã, Oltenia. O populaþie înnoitã, amestecatã, suprapusã
uneia de localnici, a fost solicitatã într-un efort epuizant dar
care a lãsat ulterior convingerea cã Banatul modern a fost
construit împreunã de toate populaþiile sale. Existã ºi astãzi în
cazul tuturor etniilor Banatului o mândrie exprimatã clar ºi fãrã
reþinere pentru performanþele de civilizaþie ºi bunãstare, un
orgoliu local, întemeiat pe performanþele din veacul construcþiei,
dãtãtor ºi el de identitate, de solidaritate provincialã transetnicã
ºi transconfesionalã.

Colaborarea a fost posibilã ºi pentru cã în Banat populaþia
ortodoxã, românii ºi sârbii nu era consideratã „toleratã”, exclusã
de fapt de la cetãþenie, ca în Ardeal sau Ungaria, ea se bucura
chiar de anumite privilegii acordate iniþial sârbilor pentru servicii
militare ºi apoi extinse asupra tuturor18. Nu existau nici un fel
de restricþii pe motive confesionale sau etnice ceea ce a determinat
o lipsã a frustrãrilor de acest fel ºi o premisã pozitivã pentru
trecerea populaþiilor bãnãþene de la coexistenþã la convieþuire.

Colonizarea ºi contactele multiple pe care le-a impus
între populaþiile Banatului – nici una din ele exclusã în vreun
fel –  a determinat de timpuriu plurilingvismul. Necesitatea
comunicãrii îl impune de la sine, firesc dar a fost vorba ºi de
o opþiune deliberatã. Limba majoritãþii se impune în comunicare
chiar ºi grupurilor diferite dar mai mici, devine o limbã
comunã, chiar dacã nu ºi una de culturã. Nu este de mirare
cã limba românã a început sã fie cunoscutã de coloniºti, treptat
însã ºi într-o duratã mare de timp. Autoritãþile austriece
încurajau cunoaºterea limbii germane în care vedeau un ele-
ment de coeziune al imperiului dar nu cu mijloace coercitive
ºi nu pentru a-i transforma pe ceilalþi în germani ºi explicând
avantajele practice ale învãþãrii ei. În grupul românesc majoritar
rãspunsul a fost pozitiv ºi de duratã19. Mai întâi cã germana
spre deosebire de latina care era limba vechii administraþii
maghiare era o limbã vie dar a fost introdusã, repede, ºi ca
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limbã administrativã. Învãþarea ei aducea avantajul comunicãrii
cu grupul economic cel mai eficace, grupul german dar aducea
avantaje ºi în comerþ sau în meºteºuguri. Toate acestea au
contat dar a contat enorm faptul cã în aceastã þarã fãrã
nobilime de sânge, s-a putut repede trece la principiul
meritocraþiei ºi în consecinþã cunoaºterea limbii germane oferea
românilor, sârbilor ºi oricãrui altcuiva ºansa unei cariere în
armatã mai ales dar ºi în administraþie. Când se deschid ºcoli
în limba germanã în zona montanã – în parte militarizatã, în
parte industrializatã – o mulþime de români, unii chiar adulþi,
se înscriu benevol pentru a învãþa aceastã limbã, fapt extrem
de semnificativ. La începutul veacului al XIX-lea deja pe cãrþile
din bisericile româneºti se fac însemnãri despre ceea ce pãrea
oamenilor de atunci memorabil nu numai în limba românã dar
ºi în germanã  semn cã aceastã limbã era cunoscutã chiar ºi
în mediul rural. În mare mãsurã elitele româneºti ca ºi cele
sârbe s-au format studiind în aceastã limbã care devine ºi
limba de conversaþie a saloanelor burgheze. Învãþarea ei nu a
determinat pierderea etniei sau confesiunii ºi a continuat ºi
dupã anexarea Banatului la Ungaria chiar ºi dupã legile coercitive
de maghiarizare a învãþãmântului românesc, german ºi sârb.
În plin dualism þãranii bãnãþeni credeau cã o ºcoalã importantã,
o ºcoalã care sã asigure cunoaºtere ºi culturã, nu se poate
face, în imperiu, decât în limba germanã.

Ideea de a turna supuºii – diverºi etnic, confesional ºi
lingvistic – în tiparul cetãþeanului fidel imperiului, productiv
economic, la nevoie soldat ºi întotdeauna plãtitor de impozite,
acelaºi peste tot, a determinat ºi necesitatea reformelor ºcolare
din a doua jumãtate a veacului al XVIII-lea, în epoca iosefinã cu
deosebire, care au avut o amploare cu adevãrat spectaculoasã ca
ºi efectele pe care le-au avut. Convingerea în forþa educaþiei,
generalã în Luminile europene, a constituit baza unei adevãrate
pedagogii pan-imperiale aplicatã uneori cu mijloace severe dar
cu intensitate maximã20. Din acest punct de vedere Banatul a
fost un vast câmp de experiment neconstrâns de acordul stãpânilor
nobiliari sau de alte feluri de constrângeri. Epoca terezianã ºi
cea iosefinã au stat hotãrât sub semnul ºcolii ºi al pedagogiei,
începuse aplicarea hotãrâtã a unui complex program oficial de
luminare. Deschiderea ºcolilor rurale, mãsurile privind frecvenþa
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o restrângere a „barbariei”, au creat o vastã piaþã a cãrþii.
Cartea ºi ºcoala au fost canalele principale de acþiune în
formarea acelui tip de cetãþean ideal al imperiului dar ambele
se fãceau în limbile vorbite, în limba populaþiilor provinciei.
Identicã era numai ideologia transmisã. Ritmurile au fost extrem
de accelerate. În 1768 Banatul avea – ne referim la populaþia
ortodoxã – 23 de ºcoli româneºti ºi 43 sârbeºti, în 1778 avea 148
româneºti, 52 sârbeºti ºi 6 mixte. La sfârºitul epocii iosefine
erau 256 româneºti, 69 sârbeºti ºi 7 mixte iar în 1802, 328
româneºti, 73 sârbeºti ºi 7 mixte. ªcoli cu grad mai înalt la care
predarea se fãcea în germanã frecventate însã de români ºi
sârbi erau, în 1777 în numãr de 13 dar în 1787 de 30! Nu este
deci surprinzãtor faptul cã deºi nu avea tipografie proprie
Banatul era totuºi cea mai activã piaþã de carte româneascã ºi
nici cã în privinþa genurilor prefera literatura pedagogicã, de
moravuri ºi gramaticile21. În vremea acestui Banat imperial se
impune în Banat „etosul instruirii” caracteristic de altfel Europei
Centrale22.

Evident, accesul la carte ºi la ºcoalã a determinat multe
alte consecinþe decât cele avute în vedere de reformismul
monarhic austriac între care ºi o mai atentã privire spre sine,
o creºtere a conºtiinþei individualitãþilor naþionale. Ceea ce se
dorea a da unitate a determinat, în cele din urmã, o creºtere a
diversitãþii, o conºtientizare a ei. Se va produce, în aceastã fazã
ulterioarã o trecere, în cazul tuturor, de la programul oficial de
luminare la unul propriu conceput de acum din perspectivã
naþionalã.

ªi în Banat veacul al XIX-lea ºi cel urmãtor au fost
dominate în mare mãsurã de ideea naþionalã. Identitãþile naþionale
s-au fãcut simþite cu putere dar, cum am arãtat, senzorii
contemporani, pot certifica aici o absenþã a  tensiunilor etnice
sau confesionale, existenþa unui fond mental comun, a unui set
valoric împãrtãºit de toþi, existenþa unor fenomene de aculturaþie,
a plurilingvismului.

Modelul bãnãþean este  un experiment de integrare regionalã
reuºit pentru cã are premize istorice, pentru cã îºi are începutul
într-o epocã de redimensionare continentalã pornitã dinspre
Vest spre Est, pentru cã s-a produs pe o ideologie cosmopolitã,
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pe încrederea absolutã în procedeele ºi metodele raþionale,
pentru cã a fost mai întâi proiectat ºi, în sfârºit, pentru cã cei
care l-au realizat au ºtiut sã elimine forþãrile aducãtoare de
frustrãri.

(Text apãrut  în Le Banat: un Eldorado aux confins, coord.
Cecile Kovacshazy, Université de Paris-Sorbonne, no4, 2007, 39-
50).

NOTE
1 Despre aceste divizãri care au dat identitãþi colective europene vezi
G. Hermet, Istoria  naþiunilor ºi a naþionalismului în Europa, Iaºi,
Institutul European,1997, p. 29-51.
2 A. Babeþi, Provincia inter confinia: Un paradis aux confins, Le Banat, in
„Cultures D’Europe Centrale, Universite de Paris-Sorbonne (Paris IV),
No. 4/2004, p. 229.
3 N. Bocºan, Istoriografia bãnãþeanã între multiculturalism ºi identitate
naþionalã, în „Banatica”, XIV/2, Reºiþa, 1996, p. 265-280.
4 V. Leu, C. Albert, Banatul în memorialistica „mãruntã” sau istoria
ignoratã, Reºiþa, 1995, p. 5-9.
5 D. Radosav, Culturã ºi Umanism în Banat. Secolul XVII, Timiºoara,
Editura de Vest, p. 97-234
6 S. Jordan, Die kaiserliche Wirtschapftspolitik im Banat im 18.
Jahrhundert, Munchen, 1969, p. 18. Vezi, în aceastã chestiune ºi J.
Kalbrunner, Das kaiserliche  Banat, Munchen, 1958, p. 14-21: A.v.Arneth,
Prinz Eugen von Savoyen. Nach den handschriftlichen Quellen der
kaiserlichen Archive, II, Viena, 1858, p. 407-408; L. Matuschka, Feldzuge
des Prinzen Eugen von Savoyen, XVI, supliment, Viena, 1891, p. 171.
7 C. Feneºan, Administraþie ºi fiscalitate în Banatul imperial, 1716-1778,
Timiºoara, Editura de Vest, 1997, p. 14-19.
8 P. Chaunu, Civilizaþia Europei Luminilor, I, Bucureºti, 1986, p. 26.
9 V. Leu, Imaginea germanului la românii din Banat, în „Germanii din
Banat” (coord. S. Vultur), Bucureºti, Paideia, 2000, p. 36-38.
10 J.J. Ehrler, Banatul de la origini pânã acum (1774), ediþie îngrijitã de
C. Feneºan, Timiºoara, Facla, 1982, p. 26.
11 V. Leu, Op. cit., p. 39.
12 A. Marchescu, Grãnicerii bãnãþeni ºi Comunitatea de Avere, Caransebeº,
1941, p. 68-112.
13 N. Bocºan, M. Duma, P. Bona, Franþa ºi Banatul (1789-1815), Reºiþa,
Banatica, 1994, p. 140-146. La Arcole au luptat batalioanele 4 ºi 5
din regimentul valaho-ilir.
14 Ibidem, p. 81-91; p. 209.
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15  În aceastã chestiune existã o bibliografie extrem de bogatã: H. Rez,
Bibliographie zur Volkskunde der Donauschwaben, Budapesta, 1935: A.
Scherer, Donauschwabische Bibliographie 1935-1955, I., Munchen, 1966,
II, Munchen, 1974, III, Graz, 1999. Al Krischan, Bibliographische
Beitrag zur Geschichte der deutschen Siedlungen im Banat, în „Deutsche
Forshungen im Sudosten”, Jg. 3, H. 2, 1944.
16 V. Leu, Imaginea germanului…, p. 50-51.
17 A. Gavreliuc, Mentalitate ºi societate. Cartografii ale imaginarului
identitar din Banatul contemporan, Timiºoara, Universitatea de Vest,
2003, p. 267-303
18 N. Bocºan, Contribuþii la istoria iluminismului românesc, Timiºoara,
Facla, 1986, p. 132-150.
19 V. Leu, Imaginea germanului…, p. 55-60.
20 N. Bocºan, Contribuþii la istoria iluminismului românesc, p. 113-131,
235-242.
21 V. Leu, Cartea ºi lumea ruralã în Banat (1700-1830), Reºiþa, Banatica,
1996, p. 177-198.
22 V. Nemoianu, Cazul etosului central-european, în „Europa Centralã –
nevroze, dileme, utopii“, (coord. A. Babeþi, C.Ungureanu), Iaºi, Polirom,
1997, p. 168-194

Nunþi de altãdatã (Dârze, 1945):  fotografie comunicatã de
Alimpie Ignea
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14Revista „NEDEIA“  în lume

¬ Revista „Nedeia“ a fost prezentatã publicului, cu
diverse ocazii culturale, în Reºiþa ºi în mai multe localitãþi
din Banat. Astfel, în 14 octombrie a.c., la Lugoj, în cadrul
unui eveniment organizat de Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Caraº-
Severin ºi Muzeul de Istorie ºi Etnografie Lugoj (director:
Rãzvan Pinca), au avut loc multiple lansãri de cãrþi referitoare
la cultura tradiþionalã. Au fost prezenþi cu apariþii editoriale
recente: Gheorghe Jurma, Marcu Mihail Deleanu, Dumitru
Jompan, Adela Lungu-Schindler, iar Angelica Herac (redac-
tor-ºef) a prezentat revista „Nedeia“ ºi programul acesteia.
Moderator: Simion Dãnilã. Video & film: Adriana Weimer.
Prezentãrile pot fi urmãrite în detaliu pe YouTube.

¬ De asemenea, în cadrul Taberei de literaturã de la
Anina - Mãrghitaº (10-13 septembrie), Angelica Herac a
prezentat revista „Nedeia“ în context regional, alãturi de
alþi reprezentanþi  ai revistelor din Banat.

¬ O prezenþã specialã s-a produs la Timiºoara, în
cadrul unui eveniment denumit „Reºiþa literarã“, susþinut la
Filiala Uniunii Scriitorilor, în 7 noiembrie. Au participat cu
cãrþi ºi intervenþii în plen Gheorghe Jurma, Gheorhe Zincescu,
Cristian Bistriceanu, Alexandra Gorghiu, Angelica Herac,
Adela Lungu-Schindler, Matei Mircioane, Nicolae Sârbu ºi
Marian Apostol. Despre cãrþile reºiþenilor ºi despre revista
„Nedeia“ au vorbit Cornel Ungureanu, Vasile Bogdan, Viorel
Marineasa, Edith Guip Cobilanschi º.a.
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Nedeia

Despre viaþa evreilor din Reºiþa

În urma mãsurii luate de regatul spaniol în anul
1500, de expulzare a evreilor din toate teritoriile maure nou
cucerite, valuri de emigranþi evrei au pornit spre Europa ºi
nordul Africii.

Izgoniþi de rãzboaiele religioase ºi condiþiile potrivnice,
evreii au migrat prin Europa spre est, în cãutarea unor
condiþii prielnice de supravieþuire.  În încercãrile lor de a-ºi
asigura supravieþuirea fizicã, religioasã ºi spiritualã, evreii au
fost obligaþi la dese deplasãri ºi schimbãri ale locurilor unde
trãiau.

Plecând din Europa centralã ºi din Balcani au ajuns
ºi în zona Banatului Montan (cu precãdere  districtele miniere
Reºiþa, Dognecea, Bocºa, Oraviþa, Sasca, Moldova Nouã). În
aceastã zonã au venit atât evreii din Europa în chinuitorul
lor periplu spre Est (askenazi) cât ºi evreii din Imperiul
Otoman (sefarzi) din care fãcea parte ºi Banatul Montan.

În anul 1719 aveau deja o prezenþã semnificativã,
deoarece Curtea Imperialã de la Viena ordona înregistrarea
lor pentru stabilirea taxei de toleranþã. Sinagogile erau
interzise. În 1789 apare pentru evrei interdicþia de a practica
meseriile ºi negustoria în districtele miniere dar aveau voie
sã facã comerþ ambulant ºi sã participe la târguri.

Banatul Montan era producãtor de produse agricole
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care se exportau în Imperiul Otoman din vecinãtate prin
intermediul negustorilor greci ºi turci care transferau profitul
în zona de reºedinþã. Pentru a împiedica migrarea profitului
în afara graniþelor, negustorii ambulanþi strãini au fost înlocuiþi
cu comercianþi evrei cu reºedinþa în imperiul habsburgic.

Dupã 1800 populaþia evreiascã creºte, majoritatea
fiind comercianþi ºi mici meseriaºi, însã aveau interdicþia de
a se stabili în anumite localitãþi urbane sau zone ale acestora.

Ceremoniile religioase evreieºti se þineau în case pri-
vate. Aceste condiþii au fost specifice pentru districtele miniere
ale Banatului Montan ºi cu timpul s-au atenuat, s-a permis
stabilirea evreilor în toate localitãþile ºi construirea de sinagogi,
prima a fost construitã în 1863, sinagoga din Oraviþa, care
a cuprins un mic spital, o salã de clasã pentru învaþãmântul
primar ºi o locuinþã pentru rabin. În prezent aceasta nu mai
existã, fiind demolatã prin anii 70, a mai ramas doar locuinþa
rabinicã, aceasta fiind în proprietate privatã.

Ca personalitate deosebitã trebuie menþionat economistul
ºi comerciantul Iulius Schnabel, care a organizat la Oraviþa,
în 1869, Expoziþia de mãrfuri, cea mai mare din sud-estul
Europei, iar în 1873 a fost membru în comitetul de înfiinþare
a liceului de la Oraviþa.

 Familiile evreieºti au participat activ la dezvoltarea
localitãþilor în care locuiau.

La Reºiþa primii evrei s-au stabilit în prima jumãtate
a secolului al XIX-lea.

În 1870 exista deja o comunitate evreiascã. Aceasta
a cumpãrat terenul pentru Cimitirul Evreiesc unde prima
înhumare a avut loc în 1875 (monumentul a fost vandalizat
în 2011, acum sperãm sã-l reconstituim) ºi deasemenea a
cumpãrat o casã cu curte în Reºiþa Micã, pe locul cãreia s-
a început construirea actualei  sinagogi.

Proiectul Templului în stil maur din Reºiþa s-a terminat
în 1880, iar inaugurarea oficialã s-a fãcut 27 de ani mai
târziu,  în 1907. Templul are prima cupolã integral metalicã
din zonã, încãlzire electricã cu elemenþi înglobaþi în pardosealã
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ºi la inaugurare, ca templu sefard, era ornamentat cu elemente
clasice sefarde. Cu trecerea timpului, majoritatea sefardã
iniþialã din cadrul comunitãþii a fost înlocuitã cu askanazimi.
Fapt datorat  dezvoltãrii activitãþilor industriale la Reºiþa,
care a favorizat aducerea de specialiºti din întreg imperiul
habsburgic, dintre care o parte au fost evrei askenazi.

Aceastã schimbare s-a reflectat în desfãºurarea vieþii
religioase  ºi a dus la luarea deciziei de acoperire integralã
a ornamentelor sefarde din sinagogã.

Pânã în 1937 evreii din Reºiþa au fãcut parte din
Comunitatea din Lugoj.

Comunitatea din Reºiþa nu a fost niciodatã foarte
numeroasã, numãrul maxim de membri a fost în jur de 460.

În neagra perioadã a holocaustului, toþi evreii din
zonã au fost deportaþi la Oraviþa, unde împreunã cu evreii
din Oraviþa au format o comunitate de cca. 400 de suflete.

Bãrbaþii peste 35 de ani au fost duºi la muncã forþatã
(drumuri, fortificaþii), cei sub 35 de ani au fost folosiþi la
curãþarea oraºului. Femeile au spãlat rufele la Centrul Militar,
totul fãrã nici o platã. Unii dintre ei în perioada de ocupaþie
germanã 12 septembrie 1944 - 1.10 1944 s-au refugiat în
pãduri.

Sinagoga din Reºiþa - exterior ºi interior
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Dupã 1944, evreii s-au integrat în societatea timpului,

practicând o gamã largã de meserii mai ales în zona urbanã,
dar au fost ºi evrei care au practicat agricultura în zona
ruralã sau care au emigrat în Israel.

Tot în aceastã perioadã evreii din Reºiþa s-au organizat
într-o Comunitate, membrã a Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti
din România în cadrul cãreia activeazã ºi acum.

În Reºiþa evreii s-au implicat în toate aspectele vieþii
oraºului, astfel cã au fost medici, profesori, ingineri, dar si
oþelari, sudori, instalatori, electricieni, florãrese, femei de
serviciu etc.

Viaþa comunitarã ºi religioasã s-a desfãºurat fãrã
întrerupere, în afarã de anii negri ai persecuþiilor în timpul
deportãrii la Oraviþa.

Azi Comunitatea Evreilor din Reºiþa numãrã 79 de
membri ºi ne preocupãm de continuitatea vieþii religioase. De
ramarcat cã la Reºiþa este o situaþie cu totul specialã,
generatã de lipsa totalã de educaþie religioasã în timpul
comunismului, având în vedere cã de cca. 60 de ani aceastã
comunitate nu a avut rabin ºi nu s-a editat nici o carte nouã
de rugãciuni. Aºa cã acum, încercãm sã reînviem aceste
tradiþii ºi mai ales sã le redescoperim, astfel cã la fiecare
sãrbãtoare am inclus ºi o prezentare care cuprinde ºi
semnificaþia, dar ºi obiceiuri specifice ºi bineînþeles detalii
despre ritualul religios.

În anii dupã 1989, în cadrul comunitãþii s-au organizat
cursuri de limba ebraicã, activitãþi de club pentru membrii
vârstnici.

O laturã importantã a activitãþii noastre o constituie
asistenþa socialã.

Preocuparea pentru ajutarea membrilor vârstnici ºi
nevoiaºi ai comunitãþii a fost constantã în întreaga istorie a
Comunitãþii Evreilor din Reºiþa ºi nu a fost întreruptã niciodatã.
Pentru perioada neagrã de deportãri ºi persecuþii, numai
ajutându-se unii pe alþii, evreii din Reºiþa au reuºit sã
supravieþuiascã, sã asigure, dupã eliminarea tuturor copiilor
evrei din ºcolile publice, accesul la învãþãmântul privat prin
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Oraviþa. În perioada de dupã rãzboi, membrii nevoiaºi ai
comunitãþii au fost ajutaþi cu alimente, asistenþã medicalã de
la medicul comunitãþii, cei fãrã urmaºi ºi-au petrecut ultimele
zile în azilele de bãtrâni ale Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti
din România. Întreaga activitate de asistenþã socialã a fost
coordonatã, a beneficiat ºi beneficiazã de sprijinul material
al Departamentului de specialitate din cadrul FCER.

În prezent activitatea de asistenþã socialã vizeazã
douã aspecte ale vieþii membrilor comunitãþii noastre.

Cei cu venituri mici sunt ajutaþi cu bani, bonuri de
alimente, ajutoare de încãlzire, bani pentru medicamente,
tratamente gratuite la policlinica federaþiei.

Cel de-l doilea obiectiv sunt persoanele vârstnice
singure, fãrã urmaºi sau cu copii în altã localitate, care, deºi
au venituri suficiente, au mobilitate redusã.

Comunitatea, prin intermediul a douã angajate, le
oferã ajutor gospodãresc care constã din curaþenie, spãlat
rufe, aprovizionare, achitarea facturilor, cumpãrarea de
medicamente, însoþirea la medicul de familie etc.

În prezent cca. 30% din familiile comunitãþii sunt
asistate.

Cu sprijinul autoritãþilor locale, al Muzeului Banatului
Montan, al Oficiului Arhivelor Statului din Caransebeº si nu
în ultimul rând al Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din
România, am reuºit sã organizãm un punct muzeistic pe
holul sinagogii, vizitat de reºiþeni organizat (clase de elevi)
sau individual pe tot parcursul anului, dar mai ales  la zilele
porþilor deschise organizate de Ziua Europeanã a Culturii ºi
Patrimoniului Iudaic pe 14 septembrie  ºi Ziua Comemorãrii
Holocaustului în România pe 9 octombrie în fiecare an.

Membrii comunitãþii  au scris ºi cãrþi despre istoria
comunitãþii din Reºiþa. Autorul cãrþilor, dl. Emerik Marosi,
s-a nãscut la Reºiþa în 1930, în neagra perioadã pe care o
descrie în cartea „Domiciliul forþat, forma pregãtitoare a
soluþiei finale”, lansatã în 2013. A fost membru al acestei
Comunitãþi ºi a fost efectiv deportat împreunã cu toþi membrii
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comunitãþii, la Oraviþa. Aceastã carte este urmarea fireascã
a primei cãrþi „Pagini din Istoria evreilor la Reºiþa” care a
apãrut în 2005. Ambele cãrþi au fost  editate de Catedra de
Studii Iudaice a Universitãþii de Vest din Arad.

Evoluþia demograficã a populaþiei evreieºti din ultimii
20 de ani a avut o alurã constant descrescãtoare, ceea ce pe
termen lung nu lasã loc de interpretãri optimiste.

Majoritatea membrilor comunitãþii sunt în vârstã, tineri
aproape nu sunt, aºa cã atunci când numãrul evreilor va
scãdea, sperãm ca sã rãmânã dovezi ale existenþei evreieºti
pe aceste meleaguri. Într-un cuvânt încercãm sã lãsãm
generaþiilor viitoare, în condiþii cât mai bune, tradiþiile,
obiceiurile, cultura ºi patrimoniul comunitãþii.

       IVAN SCHNABEL
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Nedeia

Nunta, ca trecere. Segmente
Familia, celula de bazã, în societatea tradiþionalã româneascã

þine de un cod etic impus de societate dar mai cu seamã de
bisericã ºi devenea legea nescrisã a „universului mic” în cadrul
Universului mare, care este satul. Elementul de trecere separã
cele douã universuri fãrã a le despãrþi, fiind practic complementare
ºi necesare.

În cadrul Ciclului familial Naºterea, Nunta ºi Moartea,
elementele majore impuneau în Familie aceleaºi schimbãri
ciclice, echivalente cu cele ale timpului: primãvara cu copilãria
ºi tinereþea zburdalnicã, înfloritoare; vara cu împlinirea ºi rostuirea
vieþii, toamna cu maturizarea deplinã fizicã ºi spiritualã ca ºi
pacea ºi înþelepciunea adusã odatã cu senectutea anotimpului
alb.

Marcate de trecere, etapele fundamentale din viaþa omului
nu se desfãºurau niciodatã la întâmplare fiind marcate de tot
atâtea rituri de iniþiere, de „aºezare în rost” ºi de armonizare în
plan natural ºi divin.

Cãsãtoria-instituþie legatã de transmiterea vieþii, ca origine
divinã este unirea bãrbatului ºi a femeii, nunta devenind, în
fapt, un canal de trecere1.

N U N T AN U N T AN U N T AN U N T AN U N T A

Dedicãm în acest numãr un spaþiu mai amplu obiceiurilor de
nuntã din Banat, în concreteþea ºi semnificaþiile lor.
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Din categoria ciclului familial, nunta, ne-am oprit la

douã secvenþe tradiþionale dispãrute din ceremonialul desfãºurãrii:
Înþelegere, Peþitul, Cãpara ºi Piaptãnul nevestii

Cãsãtoria tradiþionalã era legatã de câteva criterii selec-
tive foarte bine delimitate:

Neamul, starea materialã, potrivirea ºi armonizarea cuplului

Pe primul loc în societatea tradiþionalã, procesul de
încuscrire, aducea în faþã ºi punea în dezbaterea  grupului de
peþitori „neamul de oameni”, în sens lãrgit, semnificând omenia
ºi buna conveþuire în societate celor douã familii, deopotrivã cu
starea de sãnãtate fizicã ºi mentalã; starea de armonie ºi
binecuvântare. Orice intenþie de cãsãtorie în lumea satului avea
ca punct de plecare: rãdãcina de bazã: cine sunt pãrinþii ºi
bunicii, cine au fost mai ales strãmoºii celui vizat. Antecedente
în familia respectivã, de genul oameni rãi (lotri, criminali, hoþi,
beþivani, leneºi) atrãgeau oprobriul grupului constituit spre
peþire. Se întâmpla deseori ca sã fie frânatã Cãsãtoria din cauza
strãmoºilor pe care societatea i-a repudiat, cu generaþii în urmã
ºi pe care societatea nu i-a putut uita, chiar dacã persoana
vizatã în direct era „bine rostuitã”. Încã mai greu se putea trece
peste ideea de blestem. Fiindcã aºa cum se ºtia blestemul se
transmitea pânã la a VII-a generaþie, iar  familia peste care
planeazã blestemul este nefastã.

Spiþa de neam era prioritarã ºi devenea celula familiei. De
la strãmoº, la pãrinte, tânãrul era „apreciat” dupã familie.

Problemele genetice (pãrinþi bolnãvicioºi sau firavi) erau
criterii serioase în alegerea viitoarei mirese sau mire. Pentru
familia în curs de constituire starea de sãnãtate ºi forþa de
muncã datã de acestã stare era de o importanþã. O familie
numerosã ºi sãnãtoasã devenea un bun punct de pornire. Sãnãtatea
geneticã, aºa cum se ºtie este transmisibilã, iar naºterea de
prunci zdraveni, apþi pentru munca grea a pãmântului, devenea
un impediment, chiar mai grav decât celelalte criterii. Expresia
popularã „Albã grasã ºi frumoasã”, dupã cum era apreciatã o
tânãrã fatã, aflatã în prag de cãsãtorie, nu þinea neapãrat de
modã a timpului, cât mai cu seamã devenea un certificat de
sãnãtate a tinerei care, roºie în obraji ºi bine clãditã, se dovedea
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satului.
Starea materialã era ºi ea un criteriu selectiv, mai ales în

cazul familiilor înstãrite sau al familiilor medii, fiind însã adesea
eliminatã în cazul familiilor sãrace.

Se poate vorbi mai degrabã de cãsãtorii „programate”.
Familia urmând sã decidã soarta copilului, uneori chiar din
frageda pruncie. În foarte multe cazuri familiile se „înþelegeau”,
printr-un fel de logodnã prelungitã pentru viitorul copiilor.

Pe un loc secund rãmânea potrivirea ºi plãcerea tinerilor,
mai cu seamã când celelalte criterii primeau conotaþii multiple.

Nu întâmplãtor cântecele populare abundã în subiecte pe
tema cãsãtoriilor „programate”: urâtul ºi bogãþia fãrã plãcere
fiind temele nelipsite din poezia popularã, în cântecele ºi doinele
bãnãþene.

Diferenþa dintre cãsãtoria programatã ºi cãsãtoria predes-
tinatã se naºte prin „revolta” tinerilor care se desprind de
preceptele familiale tradiþionale alegând o altã modalitate de
convieþuire: fuga, furarea miresei sau nunta ascunsã, „necu-
nunatã” cum o numeºte Lidia Maria Gaga2.

În ritualul de cãsãtorie „sfatul bãtrânilor” deþinea un rol
central, acest sfat fiind constituit spre deosebire de sfatul
bãtrânilor, ales, în problemele legate de sat, de sfatul celor mai
bãtrâni din familiile care se înþelegeau în privinþa cãsãtoriei. În
jurul lui grupul constituit din pãrinþi, rudenii se erijeazã în
peþitori, se înfãþiºeazã la casa fetei, dupã o înþelegere preliminarã.

În timpul peþitului tinerii sunt lãsaþi singuri, pentru a se
cunoaºte mai bine ºi mai ales pentru a se pune „în acord” cu
„înþelegerea” grupului peþitor.

Din considerente lesne de înþeles: cãsãtoria la vârste
fragede (15, 16 ani pentru fete, 18, 19 pentru bãieþi) ºi ascultarea
de pãrinþi,  acordul era uºor stabilit, tinerii respectând experienþa
ºi decizia pãrinþilor, urmând ca pe parcursul convieþuirii în
cuplu sã se câºtige, atât cât putea fi posibil, armonia ºi buna
convieþuire.

Cãpara sau cãpãrâtul este o întâlnire a grupului peþitor
la casa unde se decide nunta ºi unde se stabileºte „dota” fetei.
La o masã bogatã, unde tinerii stau în centrul atenþiei ºi unde
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se pun în acord pregãtirile de nuntã, fata sau bãiatul ginere,
aduc în noua casã, în raport cu posibilitãþile avute partea
imobilã (pãmânt) ºi partea mobilã (zestre, mobilier etc). De
regulã înþelegerile sunt ºi ele prealabile ºi se decid mai înainte
de cãpãrât, uneori chiar la momentul peþitului, cãpara constând
într-o sumã de bani sau cadouri în haine, podoabe dãruite
miresei de cãtre mama-soacrã.

În prima joi dupã nuntã în noua casã a miresei (atunci
când fata pleacã din casa pãrinteascã), cu rudele mai apropiate
se desfãºoarã Prinderea piaptãnului de nevastã. Este un ritual
prin care mama dãruieºte fiicei un piaptãn (uneori piaptãnul se
transmitea prin generaþii, fiind vorba de un piaptãn special,
curbat, sub formã de plasã prin care pãrul era rãsucit ºi fixat la
spate), însemn al trecerii dintr-o stare în alta (din stadiul de
fatã, la statutul de nevastã).

În lumea satului arhaic statutul de nevastã necesitã câteva
etape preliminare de pregãtire: în primul rând schimbarea
portului, ºi, mai ales, podoabei capului.

Portul devenea mai sobru iar pieptãnãtura capului impunea
strângerea pãrului la ceafã, prin intermediul cocului specific,
purtatul permanent al baticului care încadra faþa, nelãsând
pãrul la vedere, sub forma zulufilor de pânã atunci.

Atitudinea de pânã atunci se schimbã ºi ea, avându-se în
vedere cã femeia a pãrãsit casa pãrinþilor ºi a intrat într-o altã
casã compusã din socrii ºi bãrbat. Pe de altã parte tânãra
femeie se pregãteºte inerent pentru condiþia de viitoare mamã.
Buna cuviinþã, docilitatea ºi ascultarea þinând de un cod etic
necesar unei bune conveþuiri, din noua familie.

Ceea ce pentru noi, generaþia de astãzi, pare forþat ºi
uneori absurd, în societatea tradiþionalã totul se desfãºura
firesc. Tinerii erau crescuþi în spiritul dragostei faþã de muncã
ºi naturã, faþã de Dumnezeu ºi familie, ca împlinire ºi obligaþie
umanã. Cãsãtoria de tânãr în societatea arhaicã însemna
constituirea unei familii numeroase, de câte patru-cinci generaþii,
în care respectul pentru cel mai în vârstã, stâlpul casei, era
necondiþionat, iar dragostea pentru copii se manifesta în rostul
unei armonizãri a grupului familial, fãrã rãsfãþul abuziv, din
zilele noastre, copilul având el însuºi locul ºi obligaþiile lui,
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se roage ºi mai cu seamã sã creascã, într-o armonie perfectã cu
natura, cu oamenii ºi cu satul.

Dr. etnolog Maria Mândroane,
Muzeul Satului Bãnãþean, Timiºoara

1 Jean Chevalier, Alain Gheerbant, Dicþionar de simboluri,
vol I, Ed Artemis, Bucureºti, 1994, p.277, 278

2 Lidia Maria Gaga, Norme sociale ºi atitudini individuale în
obiceiurile de familie în Banat, Ed Mirton, Timiºoara, 2003, p. 122

OBICEIURI PÃSTRATE PÂNÃ ÎN ZILELE NOASTRE LA
TORAC

INVITAREA (CHEMAREA) LA NUNTÃ

Chiar dacã în trecerea anilor ºi în urma influenþei pe
care nestingherit o are globalizarea ºi asupra satului bãnãþean,
care cu fiecare zi ce trece, nu doar cã îmbãtrâneºte, dar îºi ºi
pierde din identitate, culturã ºi valori tradiþionale, mai sunt
unele obiceiuri, care, e drept, puþin alterate ºi adaptate noilor
circumstanþe aduse de modernizare, încã se mai pãstreazã ºi
deseori chiar se ºi practicã în comunitãþile rurale ale Banatului
istoric.

Nunta, cel mai frumos eveniment din viaþa tinerilor,
pragul unei noi vieþi, al unei noi familii, este momentul în care
se întâlnesc generaþiile, prilej cu care se transmit amintiri,
pãstrându-se vie memoria strãbunilor ºi lãsând noii generaþii
obiceiurile moºtenite de la strãmoºi. Nunþile din zilele noastre
nu mai au farmecul celor de odinioarã, când „gostia” dura ºi
câte o sãptãmânã de cântec, joc ºi voie bunã.

Condiþiile actuale nu mai permit multe dintre acestea,
dar totuºi, unele practici care nu necesitã atâta timp ºi reprezintã
o etapã care trebuie oricum parcursã în organizarea nunþii,
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pãstreazã vii crâmpeie din trecutul dãinuirii pe aceste plaiuri
binecuvântate de Dumnezeu. Printre acestea se numãrã ºi
obiceiuri legate de invitarea la nuntã, sau în unele pãrþi
chemarea sau strigarea, în dependenþã de graiul locului.

Cai, împodobiþi, cu ºtergare ºi þesãturi, trãsuri cu
obiecte de artizanat, cu motive specifice locului ºi multã
muzicã ºi bunã dispoziþie, oameni cu simþ al umorului, care în
acest început de sãrbãtoare al familiei în cadrul cãreia se
organiza nunta, au adus doar momente vesele ºi au creat
atmosfera de sãrbãtoare. În satele în care existau orchestre,
tarafuri ele se alãturau celor mai apropiaþi ai familiei care au
colindat satul, oprindu-se la casele la care trebuiau sã invite pe
locuitorii acestora la nuntã.  Se cânta, se descânta ºi era un
eveniment care avea scopul de a apropia membrii familiei ºi
rude apropiate. Cei care mergeau sã invite, se adunau la casa
mirelui, care pleca împreunã cu „chemãtorii” dintre care era
unul, sau un grup, care avea o responsabilitate mai mare.
Misiunea acestora era ca la fiecare casã care trebuie invitatã
sã coboare, sã vorbeascã cu gazdele, sã le comunice vestea
nunþii invitându-i la nuntã. Dar poate cea mai mare greutate
a acestei misiuni, era cã aceste persoane trebuiau sã închine
la fiecare casã ºi sã consume mãcar puþin din bãuturile pe care
le purtau în trãsuri. Erau ºi bãuturi rãcoritoare pentru cei mai
tineri dar ºi nelipsita rãchie, care a dat ºi bãtãi de cap, dar ºi
factorul creator de atmosferã ºi bunã dispoziþie. La fiecare
casã, „chemãtorii” salutau gazdele cu expresia: „Nãroc ºi voie
bunã...“. Nu era doar o formulã de salutat. Dacã stãm sã
meditãm mai atent aceastã expresie, care se repeta mereu, la
fiecare casã când se invita, la fiecare nuntã, putem concluziona
cã aceste cuvinte sau formulã de a se adresa gazdelor nu sunt
întâmplãtoare. La nunþile care, în acele timpuri, se desfãºurau
în mai multe zile, uneori, chiar o sãptãmânã, era nevoie ºi de
noroc (condiþii meteorologice adecvate, dacã nu altceva) ºi în
mod sigur ºi de voia bunã, care era sinonim pentru veselie la
nuntã. În altã ordine de idei, familiei nou întemeiate, i se
dorea în primul rând noroc pe calea vieþii ºi voia bunã sã
însoþeascã în viaþã noul cuplu. Dupã aceea se menþiona numele
pãrinþilor, de obicei numele tatãlui care „îºi însoarã ficioru“.
Este cunoscut faptul cã în trecutul, nu chiar atât de îndepãrtat,
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târziu, cuplurile nu se formau precum în zilele noastre. Tinerii
care se cãsãtoreau, nici nu se cãsãtoreau totdeauna din dragoste
ºi voie bunã. Erau foarte frecvente cazurile în care pãrinþii ºi
familia formau cuplurile þinând cont în primul rând de interesul,
cinstea ºi prestigiul familiei. Dupã aceea discuþia continua
anunþând gazdelor data, ora, locul ºi alte detalii referitoare la
nunta care se organizeazã. Persoanele care comunicau acestea
erau alese sã fie persoane care au dezvoltat simþul umorului
sau cum se spune în unele pãrþi, trebuiau sã fie „oameni de
lume”, care ºtiau sã facã haz ºi într-un mod satiric sã prezinte
programul nunþii, fãcând deseori glume pe contul familiei care
pregãteºte nunta ºi al persoanelor pe care îi invitã. Toate
acestea însã cu mare atenþie pentru ca nimeni sã nu fie
ofensat sau sã se simtã neplãcut, în urma acestora. În timp ce
responsabilii cu invitatul îºi fãceau misiunea, membrii familiei
mirelui, ºi chiar mirele, doar asistau la aceste activitãþi. ªi aºa
se mergea de la casã la casã, pânã puteau sã meargã caii, sau
pânã puteau cei din trãsurã...se întâmpla ca unii sã nu mai
poatã coborî din trãsurã, dar mã rog, erau alþii pregãtiþi sã
preia rolul, astfel cã pânã seara s-a trecut pe la toate casele la
care trebuia sã se ajungã. Seara, cheful a continuat la casa
organizatorului nunþii. Veselia se întindea ºi deseori „chemãtorii”
ajungeau la casele lor abia în zorile zilei care urma.

Toate acestea s-au pãstrat pânã în zilele noastre, la
unele nunþi, invitaþiile la nuntã, cum se fac acuma la tipografii,
redactate la calculator, se duc în acelaºi mod pânã la cei care
sunt invitaþi la nuntã. Acolo unde sunt cai, se mai merge cu
calul, dar dacã nu sunt destui cai, pentru ca toþi „chemãtorii” sã
încapã în trãsuri, în zilele noastre, s-a recurs la folosirea
tractoarelor ºi a remorcilor, mai mari sau mai mici. Aceste
tractoare ºi remorci se împodobesc ºi acum cu chilimuri ºi
ºtergare vechi, obiecte de artã tradiþionalã, dar ºi plante din
producþia vegetalã a agricultorilor locului (snopi de grâu, ºtiuleþi
de porumb, flori de floarea soarelui etc...).  Pe lângã acestea,
uneori se mai pun ºi diferite panglici ºi materiale de provenienþã
modernã, dar acestea fiind doar opþionale. Chilimurile ºi obiectele
cu motive tradiþionale sunt obligatorii. Atunci când se gãsesc
muzicanþi disponibili, remorcile sunt pline ºi de muzicanþi sau
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mãcar câþiva maeºtri ai veseliei ºi bunei dispoziþii. Iar atunci
când muzicanþi nu pot fi gãsiþi ºi incluºi în aceste activitãþi, se
apeleazã la ajutorul tehnicii care, iatã, în zilele noastre, cu
ajutorul staþiilor de amplificare ºi al curentului electric, pot lua
rolul muzicanþilor de altãdatã, asigurând muzicã de pe diferite
suporturi (CD, DVD, usb, ºi alte mijloace tehnologice). În rest
toate celelalte componente materiale ºi nemateriale din trecut,
se pãstreazã ºi se practicã cu prilejul invitãrii la nuntã pânã în
zilele noastre.

Aceastã practicã, probabil din cauza frumosului pe care
îl poartã în sine ºi datoritã faptului cã reprezintã ºi un moment
de distracþie, mai diferit, acesta este interesant ºi pentru tânãra
generaþie, care îl pãstreazã ºi practicã cu mare drag, pãstrând
o parte din tradiþia cultural-istoricã a Banatului de odinioarã.
Este însã foarte important ca specialiºtii din domeniu sã acorde
mai multã atenþie acestor obiceiuri, care deºi sunt alterate ºi
adaptate vremurilor în care trãim se pãstreazã ºi practicã.
Trebuie ca prin diferite acþiuni ºi proiecte de cercetare ºi
educare sã se explice semnificaþia fiecãrei pãrþi a acestei practici,
datoritã faptului cã fiecare cuvânt rostit, fiecare motiv de pe
obiectele de artizanat ºi artã popularã folosite la aceastã practicã,
precum ºi modul diferit de adresare ºi organizare a „chemãrii“
la nuntã, poartã caracteristicile locului, acestea fiind diferite în
unele aspecte de la o comunitate la alta. Trebuie sã înþelegem
semnificaþia acestora, ºi sã le transmitem de la cei ce au trudit
pe aceastã glie la cei ce vor fi aici în zilele care urmeazã, pentru
cã lor le aparþin aceste pãmânturi ºi ei vor trebui înainte de
toate sã cunoascã, pentru a putea duce mai departe comorile
nemateriale ºi valorile culturale tradiþionale ale meleagului
bãnãþean.

Din cele câteva idei menþionate, putem conchide cã
toate evenimentele importante din viaþa unui om, în trecut,
aveau pe lângã importanþa lor ºi unele practici cu semnificaþie
aparte, practici la care fiecare moment era bine gândit ºi se ºtia
de ce se fac toate acele, nu mã refer la superstiþii, este mai
degrabã un legãmânt al omului cu natura, cu trecutul. Am
notat doar o parte introductivã a nunþii, eveniment care conþinea
o sumedenie de momente, care aºa cum am menþionat mai sus,
în unele pãrþi se mai practicã, dar deseori ºi cei care le practicã,
nu ºtiu semnificaþia acestora, pentru cã s-a pãstrat obiceiul, ca
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întreaga semnificaþie care se ascunde în spatele fiecãrui ele-
ment.

Consider cã oamenii de ºtiinþã, nu doar din domeniul
istoriei ºi etnografiei, dar ºi din alte domenii care sunt întreþesute
în asemenea momente, aici menþionând în primul rând religia,
credinþa în puteri mistice dar ºi alte domenii, care au tangenþe
cu viaþa de odinioarã în satele bãnãþene ºi nu numai. Aceste
studii ºi cercetãri, nu trebuie doar realizate ºi lãsate sã se
prãfuiascã prin biblioteci ºi arhive. Acestea trebuie sã prindã
viaþã, organizându-se evenimente sau poate chiar acestea fiind
incluse în activitãþi practice în cadrul sistemului de învãþãmânt
la ore de istorie ºi culturã naþionalã. Cred cã tinerii ºi copiii, ar
fi astfel interesaþi ºi motivaþi sã înveþe semnificaþia obiceiurilor
ºi al tradiþiei populare ceea ce este poate mai important pentru
viitorul comunitãþii, decât istoria clasicã pe care tinerii elevi o
învaþã de cele mai multe ori, doar pentru cã este obligatorie ºi
fãrã ca sã reþinã prea multe din cele învãþate dupã terminarea
ºcolarizãrii.

MIRCEA  LELEA

Nunþi de altãdatã - fotografie de la Alimpie Ignea
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La fel ca naºterea ºi botezul, cãsãtoria reprezintã un alt
prilej de bucurie ºi de veselie pentru bãnãþeni. Ca în toate
zonele þãrii, ºi în Banat existau unele tradiþii legate de logodnã
ºi nuntã, obiceiuri ce erau pãzite cu sfinþenie. Rândurile de faþã
se bazeazã pe date observate pe teren sau culese din satul
Ezeriº, judeþul Caraº-Severin.

Pentru înfãptuirea nunþii, pãrinþii cinãrului [„mirelui”]
trebuiau  sã meargã la casa cinãrei [„miresei”] în peþit, pentru
a discuta cu pãrinþii acesteia dacã sunt de acord sã o mãrite cu
feciorul lor. Cei ce mergeau în peþit erau întotdeauna în numãr
impar ºi erau aºteptaþi de pãrinþii fetei, care pregãteau o masã.
Tot atunci se stabilea data logodnei ºi a nunþii. Cãpara [„logodna”]
se fãcea întotdeauna la casa fetei, chiar dacã mergea norã sau
nu. Naºii erau ai mirelui, doar dacã acesta nu avea se puneau
naºii miresei. Tot acum, mirele îi dãruieºte miresei verigheta.
Mirii poartã în acea zi haine cumpãrate de viitorii socri. Unele
cupluri în ziua logodnei fãceau cãsãtoria civilã.

Nu la multã vreme urma nunta, care era anunþatã cu trei
sãptãmâni înainte la bisericã. Cu o sãptãmânã înainte, mirii se
împãrtãºeau la bisericã. Tot în acea zi douã femei, rude cu mirii
chemau oamenii din sat la nuntã. În ziua nunþii, giverii [„tineri
care au atribuþii precise în cadrul nunþii: sã serveascã oamenii
cu þuicã, sã însoþeascã alaiul, sã aibã grijã sã nu se fure
mireasa] mergeau dupã naºi. La naºi se aflau deja muzicanþii,
stãghiºul [„cel care poartã steagul”] ºi iapa  [„o rudã a naºului
care ducea traiste mirilor”]. Nuntaºii erau serviþi cu þuicã ºi
prãjituri, apoi plecau împreunã dupã mireasã. Odatã ajunºi aici,
doi giveri încredinþau mireasa mirelui ºi naºilor. În momentul
în care givãrul rostea urmãtoarele cuvinte: „Iartã-ne naºule ºi
ne alduieºte”, mireasa înainta câte un pas, iar naºul rãspundea
astfel: „Vã iert, vã alduiesc ºi în grija lui Dumnezeu vã las”.
Dupã repetarea de trei ori a acestui moment, naºul, cu ajutorul
unei cârje aºeazã dupã gâtul miresei sovunul [„o bucatã de
pânzã albã”], care apoi este purtat de mireasã, pe braþ pânã la
bisericã. Înainte de a pleca la bisericã, o femeie în vârstã îi
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Mirele era dus la bisericã de douã fete (surorile lui sau ale
miresei), iar mireasa de doi bãieþi (fraþii ei sau ai mirelui).

Logodna se fãcea în faþa uºilor împãrãteºti, acest obicei
pãstrându-se ºi acum. Apoi, la cununie, dupã ce preotul punea
mirilor cununile pe cap, mamele mirilor le prindea în spate
sovunul. Mireasa era îmbrãcatã în alb. Pe cap purta o nãframã
brodatã sau cusutã cu dantelã-n colþ,  lãsatã pe spate, celelalte
fiind prinse pânã dupã ureche, iar pãrul era fãcut coc. Cotrinþele
[„componente ale costumului popular feminin, douã bucãþi
dreptunghiulare de stofã împodobite cu þesãturi, cu paiete”] erau
brodate în relief, cea din faþã fiind mai latã decât cea din spate.
Mirele era îmbrãcat în izmene, cãmaºã, legat la brâu cu
praºchie [„brâu din piele”] încãlþat cu cizme înalte.

 La ieºirea din bisericã, mirii împreunã cu nuntaºii jucau
hora, apoi se îndreptau spre casa unde se þine nunta. Acolo
mireasa se urca pe o masã, împrãºtia boabele de grâu dintr-un
ciur, la sfârºit aruncând ciurul peste cap. Se spune cã, dacã
loveºte o persoanã de sex feminin cu ciurul, mireasa va naºte
într-un viitor apropiat fatã, iar dacã persoana la care a ajuns
ciurul e de sex masculin, va avea un bãiat.

Dupã ce plecau de la bisericã, nuntaºii ajungau la casa
mirelui sau, mai rar, a miresei unde se þinea petrecerea de
nuntã. În mijlocul voreþului [„curþii”] este pusã o masã cu
bunãtãþi, unde stau mirii ºi naºii. Aceºtia împreunã cu goºcii
[„invitaþii”] intrã la masã, iar ceilalþi nuntaºi danseazã în faþa
casei. Spre searã cu toþii aºteptã sosirea cãruþei cu zestre.

Urmãtorul eveniment important din cadrul nunþii este
,,strâgarea ºinstãlor”, adicã dãruirea mirilor. Rudele mirilor
aduceau banii prinºi pe un schelet de lemn ºi împodobit cu faþã
de masã, numit „pom cu bani”. Apoi se cânau ,,Jocul miresei”,
mireasa era jucatã pe bani [cei care doreau sã danseze cu ea,
trebuiau sã plãteascã].

În trecut  nunþile þineau douã zile, de duminicã pânã luni
noaptea. Luni, la gostâie  [„petrecere”], nuntaºii mergeau cu
daruri la naºi, iar mai târziu la o fântânã sau la un râu. Mirii
duceau o gãleatã împodobitã cu o ºcergurã [„un ºtergar”], în
care luau apã ºi udau nuntaºii. Nunta continuã acasã pânã
marþi dimineaþa.

Mariana Gorun
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În vechime, autoritatea pãrinþilor era foarte puternicã ºi
de cele mai multe ori sentimentele tinerilor nu erau luate în
seamã, ei fiind forþaþi sã se cãsãtoreascã dupã cum le impuneau
pãrinþii.

Tinerii se cunoºteau la ºezãtori, la bisericã sau la horã în
sat unde jucau împreunã ºi discutau, iar la sfârºit bãiatul
conducea fata spre casã, fãrã a intra înãuntru pânã în momentul
când ei considerau cã se cunosc ºi pot forma o familie. Atunci
bãiatul mergea singur în casa fetei pentru a o cere de la pãrinþi.
Bãiatul trebuia sã dea dovadã de isteþime ºi multã inteligenþã ºi
trebuia sã convingã pãrinþii fetei cã este capabil sã întemeieze
o familie. Tot în aceastã searã stabileºte data când o sã vinã „în
peþit” ( sã cearã mâna fetei)  cu pãrinþii lui pentru a se înþelege
despre zestrea pe care urmeazã sã o ducã fata sau bãiatul dacã
acesta mergea ginere. Data când pãrinþii bãiatului merg ,,în
peþit” este pãstratã secret pânã când pãrinþii fetei ºi ai bãiatului
cad de acord cu data nunþii. Când vin pãrinþii bãiatului dãruiesc
fata cu diferite cadouri ºi bani. Din acest moment bãiatul intrã
în casa fetei de fiecare datã când vine sã o viziteze.

Nunta începe duminicã dimineaþa când mirele cu pãrinþii,
prietenii ºi rudele apropiate merg cu muzica la casa naºului
pentru a-l aduce la mire acasã unde este servit cu mâncare ºi
bãuturã (,,fruºciucul naºului”)1 , dupã care pornesc în alai
împreunã cu stãgariul (un bãiat care poartã steagul tricolor
împodobit cu flori ºi în vârf cu un clopotel) ºi mai mulþi feciori
ºi fete din sat pânã la casa miresei. Aici sunt întâmpinaþi de
rudele fetei cu þuicã (rãchie) ºi încep o negociere formalã pentru
a li se aduce mireasa. Mai întâi li se prezintã o femeie (babã)
îmbrãcatã urât, apoi le este adusã o fetiþã pânã în 10-12 ani
(mireasa micã) care primeºte de la naºi ºi rudele mirelui bani,
iar în final este adusã mireasa care pânã în acel moment stã
ascunsã într-o camerã sã nu fie vãzutã din exterior. Mireasa
iese cu o farfurie cu Aghiasmã Mare pãstratã de la Boboteazã



81

 2 (
4)/ 

201
4

Nedei
a 2 

(4)/
 20

14

 2 (
4)/ 

201
4ºi cu busuioc ºi stropeºte toþi nuntaºii, iar ea primeºte bani de

la naºii, socrii ºi rudele apropiate ale bãiatului. Joacã un joc în
faþa casei fetei dupã care alaiul  porneºte spre bisericã. Pânã la
bisericã mirele merge cu cumnata de mânã, iar mireasa cu
cumnatul de mânã (,,frunzã verde”), aceºtia fiind fratele sau
sora mirelui sau cea mai apropiatã rudã a acestuia.

Dupã cununia religioasã se porneºte hora pânã spre
searã, apoi nuntaºii intrã la masã. Deschiderea  mesei ºi
binecuvântarea mâncãrurilor ºi a cãsniciei este fãcutã de preotul
satului sau de cãtre naº. Dupã ce masã este servitã se strigã
darurile. Dupã naº, care deschide darul, urmeazã obligatoriu
socrii. Soacra dãruieºte mireasa cu unul sau mai multe „rânduri”
de haine (în funcþie de situaþia financiarã), iar socrul dã bani. La
final, nuntaºii conduc naºul pânã acasã, apoi se odihnesc pânã
a doua zi când începe nunta la bãiat.

La casa fetei se pregãteºte zestrea acesteia (dârzele) cât
ºi darurile pe care pãrinþii fetei le dau mirelui, pãrinþilor
acestuia, naºilor ºi altor rude apropiate ale mirelui. Dupã ce are
loc „strigatul dârzelor” nuntaºii, în frunte cu mirii ºi naºii merg
la „udatul mirilor”, obicei  specific comunei noastre. Se merge
la râu sau la o fântânã apropiatã de locul unde se þine nunta,
mirele mai întâi scoate apa în gãleatã ºi o aºeazã jos, timp în
care face diferite glume cu mireasa, urmând ca unul dintre ei
(care este mai iute) sã rãstoarne gãleata fãrã sã se ude, dar sã-l
ude pe celãlalt repetând de trei ori acest lucru. Dupã udat,
mirele sãrutã mireasa ºi pornesc la joc pânã spre seara când
servesc masa.

Atât duminicã seara cât ºi luni seara, deschiderea mesei
se face cu rugãciunea „Tatãl nostru”, iar cinstea  (strigatul
darului) se strigã atât la bãiat cât ºi la fatã.

  Trandafir Cosmin Brebu

1 Fruºciucul naºului, mic dejun servit în ziua nunþii  în jurul
orei 10.
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Au existat ºi în Wolfsberg (Gãrâna) obiceiuri de nuntã, la

fel ca ºi în alte locuri. Pentru început trebuie vorbit despre
faptul cã pemii din Wolfsberg nu se cãsãtoreau cu români, ci
doar cu cei care aveau naþionalitate identicã. Se cãsãtoreau cu
persoane din sat, pânã la rude de gradul al doilea. Toþi intervievaþii
mãrturisesc acest lucru. Au existat ºi douã excepþii de cãsãtorii
cu români, dar în general se cãsãtoreau doar cu persoane de
etnie germanã, din Wolfsberg, din Weidenthal, din Sadova-
Veche.

 În primul rând, se vorbeºte despre portul mireselor,
acestea erau îmbrãcate în negru, aºa era moda. Depindea totul
de cum se gãsea materialul, se purta un laibãr negru, cãmaºã
albã ºi fustã neagrã. Laibãrul nu trebuia sã fie deschis.

Rochiile albe au apãrut dupã anii 1955–1956, spune
Karoline Zangl. La fel precizeazã ºi Ferdinand Rank data schimbãrii
culorii negre cu cea albã. Atunci a avut loc o schimbare, unii
dintre tineri erau la ºcoalã în Reºiþa ºi au observat acolo cã
toate miresele erau îmbrãcate în alb. Din acel moment s-a
instaurat o altã modã a þinutei mireselor.

Aflãm de la Karoline Zangl cã nunta începea cel mai des
din ziua de luni, sau sâmbãta, niciodatã duminica. A doua zi era
chematã toatã lumea la frushtuk, se tãiau porci, se mâncau
cârnaþi fripþi, prãjituri, se bea cafea. De obicei se tãiau doi porci,
erau nunþi mici, de aproximativ ºaptezeci de persoane. Apoi se
pleca la bisericã, la cãmin, iar dupã acestea veneau înapoi la
casa miresei, de obicei (sau la casa care era cea mai mare).

În ziua a doua, marþea, se chemau cei apropiaþi, rudele.
Karoline Zangl s-a cãsãtorit în mai 1954, la vârsta de 19 ani.
Helene Rudlof mãrturiseºte cã nunta dânsei a început de vineri,
de obicei se þineau sâmbãta ºi lunea, niciodatã duminica. Sâmbãta
a fãcut cununia la bisericã, iar nunta a continuat ºi duminica.
De dimineaþã se mergea la bisericã, la ora cinci s-au întors la
casa miresei, dupã care s-a mers la cãmin pentru petrecere.
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de porc, cârnaþi ºi prãjiturã. Ca bãuturã, se servea þuica ºi
vinul. Rank Ferdinand mai spune cã mâncarea de la nuntã era
pregãtitã de cãtre oamenii din sat mai mult, erau trei bucãtãrese
care preparau bucate pentru aceastã zi.

Dimineaþa era ºi muzicã, duminica se cânta numai la
mireasã acasã. Luni, la mireasã se dãdeau cârnaþi proaspãt
fripþi. Seara se dansa afarã, la cãmin în faþã sau înãuntru.

Se dãdeau bani la nuntã,  „fiecare cât avea, 10 lei, 15
lei, unul a dat 200 lei, 500 lei, atunci nu erau mulþi bani. Se
mai dãdeau ºi lucruri cum ar fi cana de fãcut cafea, oalã pentru
ciorbã. Fiecare o dat ce o putut ºi ce o vrut, am mai primit ºi
un ceas, o gãleatã. La noi nu era obiceiul ca fata sã primeascã
zestre. De acasã când am plecat am primit de la pãrinþii mei un
dulap, un pat, o ladã de haine, douã scaune, din care unul este
chiar aici în colþ, alþii care erau mai înstãriþi dãdeau mai multe,
dar noi fiind mai sãraci am avut mai puþin, cu toate cã pãrinþii
mei au lucrat foarte mult, dar nu am avut destul pãmânt. La
nuntã am tãiat un porc, un viþel ºi pentru prãjiturã tatãl meu
a dat la schimb cartofi pentru grâu din care a fãcut fãinã pentru
prãjituri. Am avut ajutoare pe rudele mele, mãtuºi, veriºori”.1

Mirele aducea þuica ºi vinul, ce era mai scump. Nunta
þinea aproximativ trei zile.

Mulþi dintre intervievaþi nu au vorbit despre obiceiurile de
nuntã, concentrându-se asupra altor elemente ale trecutului.

Iasmina-Dariana Stanciu

_______
1 Extras din interviul realizat de Sînziana Preda cu Helene

Rudlof, Gãrâna, 13 mai 2012
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S-a întâmplat în anul 1953, pe când nunþile de la Bozovici
încã se mai desfãºurau în mod tradiþional. Aveam vreo 6 ani ºi
am participat la o nuntã în calitate de persoanã foarte importantã;
eram naºul cel mic, deci oarecum situat în prim-planul
evenimentului. Desigur, nu am putut sã reþin totul, sã înþeleg
ceea ce se întâmpla, ci doar lucrurile care m-au frapat, m-au
impresionat, aºa cã o sã completez materialul ºi cu alte detalii
mai deosebite pe care le-am aflat ulterior.

În sãptãmâna dinaintea nunþii, într-o atmosferã de veselie,
douã cãruþe2, una cu viitorul mire ºi jiuni3, cealaltã, cu viitoarea
govie4 ºi fetele mari, au ocolit satul ºi ºi-au cheamat invitaþii la
nuntã: rude, prieteni, persoane apropiate.

Duminicã dimineaþa, o formaþiune cu stegarul în frunte
(cu steagul tricolor împodobit cu iederã, dar rotit cu 90 de
grade, astfel încât toate culorile sunt prinse la lance) ºi cele 2
stegãriþe (fetele care duceau lumãnãrile naºilor), mirele, împreunã
cu câþiva jiuni ºi evident, nelipsita muzâcã5 - ºi în cazul nostru,
cel mai bun taraf din Valea Almãjului de atunci, cel a lui Emil
(Vlãdia) de la Rudãria - au venit la casa noastrã, a naºului -
maestrul de ceremonii la desfãºurarea evenimentului. Pe mine
m-au îmbrãcat frumos, în haine de sãrbãtoare ºi probabil mi-au
dat ºi o ploscã6 micã, deoarece naº fãrã ploscã nu se poate!

Formaþiunea, completatã cu naºii, am mers la casa mirelui,
de unde s-a format „ºirul” de perechi cu care ne-am deplasat la
casa goviei. Acest ºir avea în faþã stegarul cu cele douã
stegãriþe, urmaþi de cumnatul de mânã7, cumnata de mânã ºi
mire, apoi restul nuntaºilor în ordinea gradului de rubedenie
sau de prietenie, ultimul din convoi fiind naºul, însoþit binenþeles
de muzâcã. (Dupã primul rãzboi mondial au fost foarte multe
nunþi ºi cea mai complicatã problemã în Almãj era atunci sã
gãseºti muzicanþi; bunicul povestea cã la o nuntã, aveau un
singur lãutar, iar naºul se oprea din când în când ºi, cu plosca
în mânã, cu un gest larg, striga: „Toatã muzâca sã vinã dupã
mine!”).

Ajungând la casa goviei, ºirul s-a rãspândit, aºa cã în faþa
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fost ºi eu; conform obiceiului, naºul a spus celor care baricadau
poarta, cã el este cu o ceatã de vânãtori care au pornit pe
urmele unei cãprioare ºi copoii au indicat cã acolo ar fi intrat
... Din acel moment nu m-a mai interesat nici o nuntã. Singura
mea dorinþã era sã vãd cãprioara!

Dupã lungi deliberãri suntem lãsaþi sã intrãm înãuntru ºi
am fost puºi, într-o camerã, la o masã frontalã. Evident cã la
mesele laterale mai erau ºi alþi nuntaºi (nu mai þin minte dacã
erau ºi femei, dar mi s-a povestit cã înainte, la nunþi, la masã
stãteau doar bãrbaþii, singurele excepþii fiind mireasa ºi naºa,
celelalte femei stând într-o camerã alãturatã unde primeau de
mâncare doar mãlai ºi mãruntaie).

Dupã o scurtã pauzã protocolarã, naºul cere sã se aducã
govia; a fost adusã o babã „bãtrânã”, gârbovitã, cu o traistã în
spate ºi care se sprijinea de un bãþ, la care naºul a protestat cã:
„asta nu-i govia noastrã, asta o fi fost vreodatã, ea ºi-o trãit
traiul, ºi-o mâncat mãlaiul ºi s-o aducã pe cea adevãratã”. Este
adusã de aceastã datã o fetiþã, reacþia naºului fiind cã: „fetiþa sã
creascã mare, sãnãtoasã, cuminte ºi frumoasã ºi cã o sã-i vinã
ºi ei rândul, dar mai trebuie sã aºtepte!”. Am fost foarte atent
la cele douã prezentãri ºi mã gândeam: „cât de zãpãciþi sunt toþi
cei de acolo cã nici unul nu mai ºtie care este govia!” (eu
apucasem sã o vãd mai înainte). În final, a fost adusã mireasa
cea adevãratã, dupã care s-a format din nou ºirul - de data
aceasta, dupã stegar fiind cumnatul de mânã cu govia, urmat de
mire cu cumnata de mânã, ºi s-a pornit spre bisericã.

Evident cã de-a lungul drumului, de la casa miresei ºi
pînã la bisericã, naºul ºi cumnatul de mânã, posesori ai ploºtilor,
dar ºi alþi nuntaºi care erau „dotaþi” cu câte o uiagã8, îmbiau la
o „gurã de rãchie” pe spectatorii care admirau alaiul.

Dupã terminarea ceremoniei din bisericã, s-a fãcut o horã
mare la care au participat toþi nuntaºii. Prima zi de nuntã, este
singura datã când o femeie - mireasa - conduce hora sau brâul,
în rest, este privilegiul bãrbaþilor. De regulã, ordinea în horã
este stabilitã riguros; dupã miri, naºii, cumnatul de mânã,
pãrinþii mirilor, ceilalþi nuntaºi dupã gradul de rudenie sau
prietenie ºi obligatoriu, la sfârºit, stegarul cu steagul în mânã!
Horele pot fi date de pomanã la rudele decedate, apropiate
mirilor; în acest caz, mireasa, cineva de la mijlocul horei ºi
stegarul primesc o lumãnare învelitã într-un prosop. La un
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moment dat, se întrerupe muzâca, iar unul dintre muzicanþi
spune cã „hoara asta sã-i fie de pomanã lui ...”, dupã care se
cântã un fragment dintr-o doinã (un cântec „dã jãle”). În acest
timp, prin horã circulã o sticlã de rãchie pentru degustare, dupã
care dansul reporneºte ca ºi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Dupã horã, ºirul s-a refãcut ºi s-a mers la casa goviei,
singura diferenþã fiind cã dupã stegar era, de data aceasta,
mirele cu mireasa.

La casa miresei s-a mai fãcut o horã ºi cîteva „jiocuri”,
apoi a început petrecerea cu mâncare, bãuturã, cântec, joc ºi
voie bunã. Seara, invitaþii miresei au adus daruri, în bani,
obiecte casnice, dar ºi coºuri cu torturi ºi prãjituri, care au fost
prezentate naºului într-un mod vesel, de regulã cu ironii, cu
formula: „Bunã sara, domnule naº. Sã aveþi voie bunã! Ia
uitaþâ-vã cu ºe ºinstã9 frumoasã sã aratã în faþa dumneavoastrã,
cum bine viegieþ, cutare... bun priecin al gãjgii. Lasã-l cã are dã
unge, cã dã când faºe ...(sau alte caracterizãri glumeþe privind
provenienþa bunurilor). Mulþam, mulþam ºi bogdaprost!”

A doua zi, nunta s-a þinut la casa mirelui, iar govia s-a
îmbrãcat ca nevastã (fãrã voal ºi legatã cu cârpa10 la spate).
Ceremonia începea cu adusul dârzelor11 de cãtre „dârzarii” proveniþi
din invitaþii miresei, unul dintre ei fiind cãpitanul acestora -
stârºealã sau ober-dârzarul12. Dârzele constau într-un mobilier
format dintr-un pat, masã ºi un orman13, împreunã cu o serie de
accesorii: strojac14, strani15, perini16, mãsaie17, procoviþi18, toate
acestea într-un car tras de boi, dar ºi aduse de dârzari pe cârje
sau de dârzãriþe, în braþe.

Dârzarii au fost primiþi în casa mirelui ºi împreunã cu
invitaþii mirelui au reluat cheful. Între timp, mirele ºi mireasa
fãceau o plimbare prin sat cu o cãruþã cu caii cu clopote, frumos
împodobiþi, însoþiþi ºi de un muzicant care da de ºtire ºi crea ºi
fondul sonor pentru privitori.

O problemã importantã era legatã de steag; el trebuia pus
undeva pe acoperiº, atât la casa miresei, cât ºi la casa mirelui
ºi trebuia sã fie bine pãzit de stegar. Jiunii însã erau inventivi
ºi prin diverse tertipuri, furau steagul, iar sãracul stegar,
pentru a-l redobândi, trebuia sã execute o serie de pedepse
(bãjiocuri19), care de care mai nãstruºnice ca, de exemplu: „sã
aducã apã cu ciurul ºi sã umple o gãleatã, sã vinã de la râu cu
un peºte în gurã, sã coseascã pe marginea drumului, sã adune
pietre cu furca, cu grebla, sã mãture gunoaiele, sã ascutã coasa
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cucea21, toate acestea provocând hazul spectatorilor.
Seara, la masã, s-a strigat din nou „ºinsta”, de data

aceasta pentru invitaþii mirelui, dupã care, printre altele, au
fost înmânate ºi niºte cadouri („dã bãjiocurã”, simbolice sau
ironice), de cãtre invitaþii miresei - cuscrilor (invitaþii mirelui).
Cel care dãdea cadoul era rãsplãtit cu un þucat22, însã dacã
greºea „adrisantul” (ºi se greºea cam des!), trebuia sã de-a
þucatul înapoi. Ce mi-a atras atenþia, a fost un cadou imens,
având dimensiunea comparabilã cu a mea, care a fost oferit
uneia dintre invitatele mirelui, drept care eram foarte curios sã
aflu ce se gãseºte înãuntru. Cadoul era împachetat în ziare ºi
ce-i drept, primitoarei i-a luat un timp destul de îndelungat ca
sã desfacã pachetul, în final, descoperind un piþ23!

Un alt moment care m-a impresionat în mod deosebit, a
fost acela legat de un cântec interpretat de muzicantul de la
broancã24, un virtuos al instrumentului de altfel, numit Bocancea.
Deoarece locuiam lângã Þigãnia dã la Geal, nu aveam voie sã
folosesc cuvântul þigan! Mare mi-a fost mirarea când maestrul
Bocancea, care, ce-i drept, era exagerat de „bronzat” (ºi cu care
m-am împrietenit de îndatã), a început sã cânte urmãtorul
cântec:

Un þâgan avea o iapã
ªî cãra cu ea la ºiapã,
Când a terminat cu ºiapa,
Þâganul º-a vândut iapa.

Un þâgan avea o mândzã
ªî cãra cu ea la brândzã,
Când a terminat cu brândza,
Þâganul º-a vândut mânza.

Un þâgan avea un cal
ªî cãra cu el la var,
Când a terminat cu varul,
Þâganul º-a vândut calul.

Io-s þâgan ºî mama-i ºioarã
Tata cântã prã vioarã ...

La sfârºitul ospãþului, naºul a comandat muzâºii sã cânte
marºul care era semnalul cã toatã lumea trebuie sã plece acasã
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ºi evident, pleca ºi naºul, însoþit de muzâcã pãnã la casa lui.
Uneori, acesta mai trecea prin morþãrie25 cu muzâca, ca sã
împãrtãºeascã ºi celor trecuþi în nefiinþã, bucuria zilelor petrecute
la nuntã ...

Mai þin minte cã, în duminica urmãtoare nunþii, se
participa la o masã festivã organizatã la cumnatul de mânã,
masã numitã „ouãle clocite”, dar nu am înþeles semnificaþia
evenimentului.

ALIMPIE  IGNEA

Note
1 vezi i http://www.taraalmajului.ro/monografii/64-tara-almajului-cercetari-
monografice.
2 cãruþã - caleaºcã.
3 jiune - tânãr, fecior.
4 govie - mireasã.
5 muzâcã - formaþie muzicalã.
6 ploscã - vas din lemn de formã rotundã ºi turtitã, ornamentat, cu
curea ºi la nuntã, împodobitã cu iederã.
7 cumnatul de mânã - cumãtru, gevãr, are ca semn distinctiv o eºarfã
purtatã în diagonalã.
8 uiagã - butelie din sticlã, clondir.
9 instã - dar.
10 cârpã - batic.
11 dârzã - zestre,
12 stârºealã sau ober-dârzarul - ºeful dârzarilor care avea o traistã în
care se punea o felie de brânzã ºi o coastã de porc afumatã.
13 orman - dulap.
14 strojac - saltea (umplutã cu pãnuºi de porumb).
15 strani - þesãturã groasã din lânã ce þinea loc de pãturã, plapumã,
cergã.
16 perinã - pernã.
17 mãsai - cearºaf împodobit cu o dantelã, faþã de masã.
18 procoviþã - cuverturã.
19 bãjiocurã - aici, glumã rãutãcioasã.
20 cioc - teaca pentru cute, recipient din metal cu puþinã apã în care
se punea cucea.
21 cuce - gresie pentru ascuit coasa.
22 ucat - sãrut.
23 piþ - pãpuºã micã, lungã de circa 5 cm.
24 broancã - contrabas.
25 morþãrie - cimitir.
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În societatea tradiþionalã a satului românesc, fata mare
avea un statut aparte, reglat de unele norme nescrise, dar
respectate cu rigoare de toþi membrii comunitãþii. Dupã cei
patru ani de ºcoalã, cu o pregãtire foarte sumarã, materia
învãþându-se în bunã mãsurã în limba sârbã pe care copiii nu o
înþelegeau,1 fata mare, încã copil la vârsta respectivã, începe sã
fie pregãtitã pentru viaþã: învaþã sã coase, sã þeasã ºi implicit
este încadratã ºi la munca câmpului. Dar, cel mai important,
începe sã-ºi pregãteascã zestrea. Tot în aceastã perioadã, 12-13
ani i se dau poalele, ceea ce vrea sã spunã cã este pregãtitã
pentru intrarea în lumea adulþilor. În acest moment, lumea
copilãriei ºi aºa destul de sumarã este atât de subit pãrãsitã
pentru totdeauna. Parascheva menþioneazã:

Pãnã nu am în½eput la ºcoalã, am fost micuþã, atun½

am purtat sucnã (vezi Anexa 2, foto.6). Numa când am a¾uns
la noauã añi, atun½ ia am miers dã clasa a III-a, ei, atun½ io
m-am fãcut cu poal’e. Fieæil’i s-or piepæinat caŠe cum or vrut.
Care or avut chicã s-or piep¼inat cu câta coadã, numa la miñe
o fost chica lungã, la miñe or fost codzâl’e cununã prã cap
împli¼i¼e ºî întoarsã napoi”2

Copilul-femeie intrã relativ timpuriu în rândul acelora
care se considerã a fi deja maturi, logodnele ºi cãsãtoriile
efectuându-se la o vârstã foarte fragedã. Din cauza logodnelor ºi
cãsãtoriilor destul de timpurii, foarte des era întâlnit cazul când
o fatã se logodea de mai multe ori, logodna rupându-se fãrã prea
multe urmãri care þin de conduitã ºi latura psihologicã a
problemei. ªi cãsãtoria se destrãma foarte repede, urmând alta
ºi alta, o importanþã majorã având doar prima, când fata pleca
din casa pãrinþilor cu nuntã ºi cu zestre în bunã parte, cãsãtoria
funcþionând, evident, ºi ca un mijloc de transmitere abunurilor.3

Parascheva face un comentariu pe marginea acestei realitãþi:
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ºîtri o avut. I-or înschimbat ca þâganìii caii. Tot aºa ºî tot aºa.
Iaca, a lu Tie luBrieº¼e o avut tri, asta, Dinca lui Plieºu o avut
tri, atun½ sorã-mia a avut doi, Florica lu Pod o avut tri, atun½a,
Cornelia lu Boca o avut iar aºa, atun½ ãsta a luMurgulieº¼i o
avut doauã, nain¼e o avut prã a lu Pod, atun½ prã Vioara. Ni½i
unu n-o fost, sã fie numa o datã însurat! 4

Dupã legea nescrisã a comunitãþii, fata mare, indiferent
din ce familie provenea, trebuia sã aibã hainele necesare, dar
mai ales cele pentru zilele de sãrbãtoare ºi de duminicã, ocazii
când avea loc horã în sat, precum ºi mobilierul necesar cu tot
ce þine de el, perne, saltele, plãpumi, chilimuri, prosoape brodate
etc.5 Dar tot de zestre þineau ºi jugãrele de pãmânt pe care
tânãrã nevastã le primea în dar de la pãrinþii ei. Cu cât familia
din care provenea era mai înstãritã, cu atât zestrea era mai
mare:

Tatã-miu i-o cumpãrat lu sorã-mia mibilã ºî o avut patru
paturi chi¼i¼e, nu numa tri ca la toa¼e fie¼il’i ºî orman cu
triuºî, ºî masã ºî scamnie ºî oglindã d-ali mari ºînatcasluri ºî
o avut, ½e sã-þi spun, frumos. În paturi or fost pusã ½ilimuri,
poñievi, ºî pro parc¼e ºî pra-latãºîcãpãtâñie ºlingui¼e în tumbã,
or fost ½in½ pr-un pat, ½in½ pra-lãlalt ºî prã-alialilal¼e doauã
paturi or fost cãpãtânìe ºî iorganil’i or fost dã-dân¾os. Aº¼ia
or fost în soba dã durmit, aisì or fost doauã cãpãtâñe, ali cu
½in½ cãpãtâñe aia or fost în soba d’înain¼e, în soba maŠie a
lu¼inãrã.6

Fata mare, ieºitã în lume, deci pregãtitã pentru logodnã
ºi cãsãtorie, trecea prin douã etape distincte. Prima se referã la
perioada când ea merge la horã, nu este prinsã-n joc, ci stã,
împreunã cu alte fete de seama ei, la marginea jocului. La horã
poartã un anumit fel de haine, având doar ºorþul sau cãtrinþa în
faþã (v. Anexa I, foto. 8). Pãrul îl poartã într-un mod caracteristic:
este piriatã-nmul¼e ºi în coadã are un aranjament floral.7La
doisprã½e añi, io vie¼im am fost piriatã-nmul¼e ºî cu chica umflatã ºi
cu coadã, nu cu galbiñi. M-am pus galbiñi prã cap abia când m-am
prins în ¾oc8, menþioneazã Parascheva.
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este prinsã-n horã. Aceasta se face cu mult fast ºi, în majoritatea
cazurilor, la o sãrbãtoare mare. Hainele pe care le poartã sunt
aceleaºi, se schimbã doar pieptãnãtura: pãrul este împletit în
mul¼e (vezi Anexa I, foto. 8, 60) ºi este umflat în faþã, iar pe cap
are salbã de coroane.Fata este prinsã-n joc de o rudã apropiatã
ºi în ziua respectivã, ea poartã hora. Parascheva spune:

Or fost fie¼e caŠe s-or prins la Crã½iun, or fost caŠe s-or
prins la Paº¼, or fost caŠe la Rusal’ie, ãº¼ia doauã a lu Trãicu
s-or prins la Rusal’ie. Cum sã-þi spun? Când s-or prins mãi
mul¼e, atun½ia, care cum or a¾uns or purtat ¾ocu, e, io n-am
vrut, am vrut sã port tot io ¾ocu. Primul ¾oc l-am ¾ucat cu
giñiril’i mìeu, dar la ailal¼e ¾ocuri, la tot ¾ocu am avut ¾uñe,
ºasã, ºap¼e ¾ocuri, ºasã-ºap¼e copii întrãbaþi. Unu m-o întrãbat
¾ocu al d-întîi, altu al doilia, aºa cã la tot ¾ocu alt copil. La tot
¾ocu, m-o ¾ucat alt ¾uñe. Aºa o fost pânã la piþalã, la tot ¾ocu
am avut alt ¾uñe, dar când m-am cãpãrât am ¾ucat numa cu
¾uñil’i mìeu.9

Acest eveniment important în viaþa fiecãrei fete a fost
diferit de la familie la familie. În unele cazuri momentul s-a
consumat în familie, cu prezenþa doar a câtorva rude; în altele,
s-a fãcut cu mult fast ºi muzicã. Parascheva îmi mãrturiseºte cu
mândrie faptul cã atât sora ei, Silvia, cât ºi ea au fost prinse în
horã aºa cum nu au mai fost alte fete în sat, cu fanfara ºi cu
daruri pentru fiecare membru din taraful de muzicanþi dar ºi
pentru fiecare din membrii fanfarei, care nu erau deloc puþini
la numãr.

Tata mìeu, prã amândoauã fiecil’i ñi-o prins în ¾oc cu
muzica, cu fanfara, 24 dã muzicanþî or viñit acasã la noi ºî ñi-
am luat ºî ni-am dus la ¾oc ºî or în½eput sã dzâcã hora ºî cu ei
ºî lãutaºî ºî prã toþî i-am dãruit cu cârpã maŠe ºl’inguitã ºî
numìil’i mìeu scris în colþ iar la lãutaºî piºchirìe fãcu¼e dã
casã. ªî or fost popii amândoi, ºîPitricã ºî ªiobanu ºî li-am
dat ºî lor piºchiŠe..10

De aici încolo vine pregãtirea pentru logodnã ºi, ulterior,
cãsãtorie, logodna având o duratã de un an de zile, chiar ºi mai
mult, în cazuri excepþionale, câteva luni.
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În majoritatea cazurilor logodna se face respectându-se

principiile de bazã impuse prin tradiþia satului. Pãrinþii bãiatului
vin sã cearã fata, dupã ce în prealabil au fost trimiºi peþitorii sã
se convingã cã pãrinþii fetei sunt de acord. La piþalã se vine în
unele cazuri ºi cu rudele cele mai apropiate, sau numai ¾unele
cu pãrinþii. Se cade de acord în privinþa zestrei pe care o
primeºte fata ºi a îndatoririlor ce revin familiei ¾unelui faþã de
tânãrã nevastã, obligaþia ca acesta, respectiv familia lui, sã facã
tinerei neveste zlatã, cojoc, eventual o altã piesã vestimentarã.
Din momentul logodnei, fata joacã în horã doar cu logodnicul ei,
viitoarea soacrã vine cu ¾unil’e în zilele deduminica în casa
logodnicei pentru a merge împreunã la horã ºi cu aceastã ocazie
aduce o farfurie cu prãjituri. La horã, viitorii cuscrii stau
împreunã. La logodnã, fata primeºte bani de la familia viitorului
soþ.

Acestea ar fi reperele de bazã dupã care s-a desfãºurat
acest prim ºi foarte important moment din viaþa fiecãrei fete.
Raportat la cele douã bãtrâne povestitoare ale mele, lucrurile ar
sta cam aºa: AnuicaGherga, foarte frumoasã ºi din familie
respectabilã, are parte de o logodnã simplã. Sentimentele faþã
de viitorul soþ sunt nedefinite, totul se întâmplã foarte repede,
tentaþia este mare, mai ales cã va merge într-o familie de
gospodari buni ºi înstãriþi. Se procedeazã în mod obiºnuit: o vinit
o mãtuºã a mìe sã ñi spunã cã, iaca, a luGhierga ar vria sã vinã în
piþât, numa ar vria sã º¼ie dacã-s primiþ.11Primiþi au fost, logodna
s-a fãcut, pãrinþii fetei au fãcut tot posibilul pentru ca fata
logoditã sã aibã tot ce este necesar pentru ¾oculdin fiecare
duminicã, dar mai ales cele necesare pentru viitoarea cãsãtorie,
cu toate cã mai aveau încã o fatã care era aproape de aceeaºi
vârstã ºi aºtepta sã intre în rândul fetelor mari.

Cazul Paraschevei este altul. Descinde din una dintre cele
mai înstãrite familii din localitate, astfel cã era în poziþia sã
aleagã ºi sã fie aleasã. Atât ea cât ºi Silvia, sora ei mai mare,
erau cunoscute prin frumuseþea lor, prin hainele scumpe pe
care le purtau, ºiragul de galbeni de la gât ºi zestrea bogatã pe
care o pregãteau pãrinþii. Vremurile însã s-au arãtat potrivnice
ºi împlinirile nu au avut loc, aºa cum a fost de aºteptat. Sora
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oaspeþi mulþi. A fost îmbrãcatã ca o adevãratã mireasã ºi s-au
respectat toate datinile din moºi-strãmoºi.

Parascheva spune, cu mândrie ºi entuziasm:

Piþalalu sorã-mia o fost ca ºî o nuntã. Tata lu ¾uñil’i o
avut patru fraþî, ºî toþî or viñit, ½-or dãruit ºî muieril’i ºî
oamniñii, cu pândzã dã ¼inari, cu piºchiri împistrit, prã muieri
cu cârpie dã pliº ºî cu piºchiŠe ºî o sutã ºî douãdzeci dã piºchirie
o dãruit toa¼e ñiamurili carìe or fost la piþalã.12

La câþiva ani diferenþã, Parascheva a avut o logodnã
simplã, fãrã fast ºi fãrã sã se respecte tot ce presupune tradiþia.
Dimpotrivã, s-a ieºit considerabil din cliºeele timpului, feciorul
ºi fata s-au înþeles singuri de tot ce urma sã se întâmple, ceea
ce nu prea era cazul în astfel de situaþii. Parascheva nu
respectã dorinþa tatãlui ºi se logodeºte cu feciorul pe care l-a
ales singurã, din acelaºi strat social, cu multe jugãre de pãmânt,
dar cu douã surori ce trebuiau cãpãtuite ºi cu tatã decedat.
Explicaþia Paraschevei este simplã: l-am alesprã ãsta, nu spun cã
nu m-o plãcut, numa m-o plãcut ºî dã º¼inþa lui ºî dã min¼ia lui cum
s-o purtat cu miñe.

Poate totul stã în explicaþia cã cele întâmplate au avut loc
pe timpul rãzboiului sau, poate, a început deja sã se simtã
amprenta timpurilor noi ce au început sã batã la poarta
tradiþionalului.13

Nunta
În comunitatea restrânsã a Nicolinþului, ritualul nupþial

decurgea dupã un anumit scenariu de la care, de foarte puþine
ori, se fãceau unele abateri. În baza informaþiilor obþinute de la
respondentele mele, Parascheva ºi Anuica, am distins câteva
momente ºi elemente cheie:

Când se fac nunþile. Nunþile aveau loc, de obicei, dupã
terminarea lucrului, dupã terminarea cositului, sau mai degrabã
toamna târziu, dupã ce s-a cules porumbul ºi s-a fritrãchia, iar
vinul era taman bun de bãut.

Cum începe nunta. Nunta începea de miercuri, când se
fac pregãtirile necesare, fãcutul tãiþeilor, tãiatul por½ilor, a gâº¼ilor
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ºi a mãrvii, când sunt invitate rudele cele mai apropiate ºi
vecinii, aceste activitãþi terminându-se abia sâmbãtã, înainte de
plecarea la strâgat. În ziua de vineri ¾unile îºi invita oaspeþii
pentru sâmbãtã la strâgat, iar tatãl miresei îºi invita oaspeþii
lui.

Mersul cu pana ºi la strâgat. Sâmbãta, în orele de dupã
amiazã, mirele, împreunã cu toþi aceia care merg la strâgat ºi
cu douã-trei femei, rude mai apropiate, vine la ¼inãra ºî adusìe
ormanu ºî pana. Dulapul este adus pentru ca mireasã sã-ºi punã
o parte din hainele pe care le duce la mire, ¾unile îi pune lu
¼inãrã pana în coadã14ºî îi punìe cotrinþa dã d-înapoi, mireasa îl
aºteaptã îmbrãcatã, iar dupã ce îi pune cãtrinþa ºi pana, mirele
pleacã la strâgat împreunã cu tatãl miresei ºi rudele acestuia.

Pentru strâgat, se fac pregãtiri din timp, se aranjeazã
cãruþã cu cearºafuri ºi chilimuri, iar caii sunt împodobiþi cu
pânzã albã ºi cu zvoniþurila urechi. În fruntea coloanei merge
cãruþa cu mirele ºi tatãl miresei, urmând rudele, în cãruþe sau
trãsuri mai mici ºi la urmã trãsura cu lãutaºî. Parascheva
precizeazã:

La strâgat s-o mãrs cu cãruþã sau ¼ili¾i cu siþ dã piele,
chi¼i¼e frumos ¼ilizil’i, cu ¼erºafuri ºi ¼ilimuri. Dacã o fost
iarnã s-o pus ieðirã, iar dacã o fost toamnã s-o pus flori dã
toamnã prã ¼iligã, caii or fost învãluiþ în pândzã, în piºchirìe
ºî la ¼iligã s-o fãcut smoc dã pândzã. La caii s-au pus zvoniþuri
la urechi. Nain¼e vrìemìie ai avut pândzã multã þãsutã, mìetãri
ºî mìetãri dã pândzã, nu ca acuma nu mai þãsã nìimìe nimica.15

De aceastã datã mirele ºi tatãl miresei invitã la nuntã
împreunã, dar fãrã de mireasã. Dupã terminarea strâgatului,
mirele se opreºte la casa miresei pentru a lua pe cele douã-trei
femei care au venit cu el ºi pleacã, petrecerea desfãºurându-se
în paralel în ambele familii.

Mersul dupã mireasã ºi rolul givãrului. Duminicã
dimineaþa mirele, împreunã cu oaspeþii lui, vine la mireasã,
acompaniaþi de taraful de lãutari sau de fanfarã; aici ðevãrul
trãbuie sã dãscumpirie prã ¼inãra. Dupã spusele Paraschevei,
givãrul are o importanþã deosebitã în întreg ritualul nupþial, El
este:



95

 2 (
4)/ 

201
4

Nedei
a 2 

(4)/
 20

14

 2 (
4)/ 

201
4ñiamu al mãi aproapìe a lu ¾uñil’i. Dac-o fost copil o

fost îmbrãcat în þoal’e cosu¼e, iar dac-o fost fatã mãi micã,
atun½ o fost în sucnã, iar mãi marìe, în poal’e. Ðevãr s-or pus
copiii mai mi½. Dac-o fost fatã, i-o loat matrial dã þoal’e, dac-o
fost copil, i-o loat material prântru pantaloñi ºi ºpienþãl.
Matrialul o fost pus prã umirìe ºî l’igat sub mâna ailantã iar
la ½iuturìe o avut un piºchiri prã carìe l-o cãpãtat dî la ¼inãra.16

Givãrul este foarte bine ales, deoarece buna desfãºurare a
nunþii depinde în bunã mãsurã ºi de abilitatea givãrului. În
majoritatea cazurilor acesta este ajutat de pãrinþi pentru a duce
la bun sfârºit rolul ce îi revine. Astfel givãrul trebuie sã
plãteascã mireasa, atunci când în faþa mirelui sunt aduse mai
multe fete, pânã este gãsitã mireasa:

Ei, atun½ or scos prã una, o fatã, o gostoan’e a lu ¼inãra
ºî unu carìe o fost mãi bun dã gurã dân ñiamurililu ¼inãra o
întrãbat: O-i asta? Nu-i asta! Bun, dacã nu-i asta, mã duc
n-apoi sã caut prã alta! Iar o viñit ºî o adus altã fatã ºi iar o
întrãbat: O-i asta? Zuñil’i fa½e dân cap cã nu-i ni½ asta. Pu,
biñe unðe sã mã duc s-o caut pr-a tã?. ªî iar s-o dus. ªî a
trìiilia oarã o loat-oprã ¼inãra º-o dus-o ºî iar o întrãbat: O-i
asta? ªî ¾uñili i-o rãspuns cã îi. Ei, acuma, dacã-i asta vrieu
sã plã¼eº¼i! Atunºi ðevãru o plã¼it-o prã ¼inãra ºî bañii i-o loat
ãla care o adus-o prã ¼inãra.17

De asemenea, în atribuþiile givãrului este sã poarte hora.
Urmeazã mersul la cununie, în unele cazuri nu s-a mers,
cãsãtoriþii neavând majoratul ºi apoi urmeazã hora, iar givãrul
are obligaþia sã poarte hora.

În sfârºit, givãrul trebuie sã pãzeascã mireasa. Givãrul
trebuie sã fie mereu lângã mireasã pentru ca aceasta sã nu fie
furatã sau sã nu se fure un lucru ce aparþine miresei. Dacã se
întâmplã aºa ceva, givãrul este pedepsit: Dacã ½iniva o furat-o, o
i-o furat vrun pãpuc lu ¼inãra, atun½a ðevãru o ¾ucat „Bibiriu” Muzica
dzâ½e ºî ãla ºi-o furat pãpucu spuñe porun½il’e iar ðevãru trãbuie sã
¾oa½e pãnã o dãscumpãrat pãpucu.18

Dãruitul naºilor. Mireasa este dãruitã de cãtre nãnaºi
cu suvoñ’19 iar nãnaºii sunt întotdeauna dãruiþi de familia

´
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mirelui, nãnaºa cu material pentru haine iar naºul cu material
pentru þoal’ie de pat. Givãrul este dãruit de pãrinþii mirelui iar
de la mireasã primeºte un prosop pe care îl pune la plosca.
Aceste lucruri se pun pe umeri ºi se leagã în spate sau se pun
pe un umere ºi se leagã sub mâna cealaltã ºi se poartã tot
timpul cât dureazã nunta. Darul primit de mireasã de la naºi,
poartã numele de suvounì. Ea îl primeºte dupã ce este descumpãratã
de givãr ºi dusã în faþa naºului. Givãrul spune: Sãri, soare în
pi½ioare sã ¼e vãd cât iº¼i dã maŠe, iar mireasa ºi mirele se lovesc
simbolic cu darurile primite, în acest fel demonstrând care va fi
mai puternic în cãsnicie.

Plecarea miresei. Spre searã, mireasa pleacã, se fac
focuri la stradã, mirele sparge douã farfurii, aruncând-le de o
parte ºi cealaltã a porþii, iar mireasa merge cu lumânãri aprinse
pânã la casa mirelui. Aici este aºteptatã de mama soacrã tot cu
lumânãri aprinse ºi cu douã pâini pe care i le pune în braþe ºi
îi pune ºorþul De la poartã ºi pânã la intrarea în casã mirele ºi
mireasa sunt traºi de mama soacrã cu brã½ira. Ajunºi în faþa
naºului, mireasa lasã cele douã pâini ºi lumânãrile în faþa lui,
îi sãrutã mâna ºi apoi sãrutã mâna la toþi nuntaºii. Cu aceastã
ocazie primeºte bani.

Când o a¾uns ¼inãrã, i-o dat doauã piþî soacra o tras-o
cu brãºirili ºî tot i-o spus: haid la maica, haid la maica, iar ai
dânspa¼e numa or împins-o prã ¼inãrã sã miargã, tot aºa pãnã
or suit-o prã ¼inãrã prã scãriþã. Atun½ soacra i-o pus cotrinþã
d-înain¼e ºî ¼inãrã o mìiers în faþa lu nunaºu ºî o pus piþâl’i prã
masã ºî lumãnãril’e în sfieºnic ºî o tricut cu ¾uñili dupã masã.
Atun½ o þucat mâna la toþî goº¼ii lu ¾uñili ºî goºcii i-or dat
bani, cum o fost moda atun½. ªî, dupã aia, ¼inãra o tricut cu
¾uñili în soba micã, aºa s-o spus atun½a ºî o uðit la ¾uñili.20

Persoanele care îi însoþesc pe naºi. În ritual nupþial, un
rol important îl au stãgariu, cumitriþâl’i ºî strãiþaru. Ei sunt aleºi
de cãtre naº din rândurile celor mai apropiate rude. Parascheva
explicã importanþa ºi rolul lor:

Cumitriþâl’i ºî striþaru n-or stat pãnã la sfârºâtu nunþî
cu nunaºu, dupã ½inã ele or plicat acasã cu strãiþaru. În striþã
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s-o pus macãr ½e în straiþã! S-or dus la nunaºu sã aº¼ep¼e
mânie dzî nunta.

ªî stãgariu o trãbuit sã pãzascã stagu. Alþî or prins ºî
or tras dã stag, numa n-o lãsat, numa o bãtut dân stag ºî
clopotul ½e o fost ligat sus cu piºchiriu, o zvonit, toþ or vrut
sã-i rupã bosâiocu dã dragoste dân vârf dî la stag. Aºa o fost
atun½a!.21

Strâgatul darurilor se face în zori, când nunta este pe
terminate. Strigarea darurilor este responsabilitatea persoanelor
celor mai înzestrate cu simþul umorului, deoarece totul decurge
într-un mod satiric. Întâi intrã în scenã stegarul care o zgâþâit
stagu ºi o bãtut cu clopotu ºî aºa o chimat sã s-arã¼e ½instâl’i. Primul
dar al fost al naºului, urmând într-o ordine bine stabilitã, în
dependenþã de gradul de rudenie, celelalte daruri. Darurile, în
bunã mãsurã bani, sunt aduse în faþa naºului ºi se pun într-un
¼iñeri cu saŠe, aºa o fost obi½eiul satului. Cel care strigã darurile
spune vorbe pline de haz ºi scoate în evidenþã o laturã mai
puþin cunoscutã a persoanei în cauzã. Parascheva menþioneazã
cã, de obicei se începe cu: A fost unul, veriºor primar a lu gazda
carie... a fost aºa, ori aºa, dacã o fost biþâu, dacã o fost...!22

Petrecutul naºilor. A doua zi dimineaþa s-o dat rãchie
caldã ºî dzamã acrã, s-o fãcut la drum ¾oc23, s-a fãcut hora în faþa
casei ºi s-au condus naºii. În casa naºilor se fac pregãtiri
serioase, nuntaºii sunt aºteptaþi cu mâncare, apoi la stradã se
face horã, iar în braþele miresei ºi a mirelui se pun ghemuri de
paie pentru a se vedea care dintre ei vor fi mai pregãtiþi pentru
munca câmpului:

În zori, s-o scos nunaºu, s-o dat rãchie caldã ºî dzamã
acrã, s-o fãcut la drum ¾oc ºî dupã amiadzã, la vrun ½ias abia
tun½ o scos nunaºu. Zìuñili cu goºcii carìe or vrut s-or dus la
nunaºu, l-o pitricut acasã. La nunaºu acasã s-o prigã¼it, s-o
fãcut fripturã ºî dã aloat. E, atun½ când o fost sã ple½e ¼inãra
dî la nunaºu, or fãcut iarã ¾ocu la drum. Or luat paie ºî l’or
fãcut folomoc ºî i-o umplut lu ¼inãrã ºi lu ¾uñil’i braþu dã
paie. Aºa o fost atun½a.24

Zestrea miresei. Marþi dupã amiazã, pãrinþii miresei vin
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cu zestrea: mobilierul, hainele pentru casã ºi tot ce îi este
necesar tinerei neveste, lucruri care au fost expuse la casa
miresei în ziua de duminicã pentru a putea fi vãzute de toþi
aceia care au venit sã urmãreascã hora. ªi marþi seara au venit
oaspeþi din partea miresei, iar duminicã, pãrinþii miresei împreunã
cu rudele cele mai apropiate au venit cu straiþa la mireasã.

Ei, atun½, marþî sara, or viñit cuscrii la gostâie ºî or
adus mobila lu¼inãra, iar ¾oi sara, iar or viñit cuscrii la ¼inãra,
acuma cu ñiamurili ali mãi aproapie, fraþî, surorili. Numa,
tatã-miu, iar º-o chimattoþî goºcìi caŠe i-o avut, nu numai ai
d-aproapie. Ei, atun½, dumiñicã, dî la ¼inãrã s-or dus goºcii la
¾uñili cu straiþã. În straiþã s-o dus gãina ½iupilitã, cola½ii,
flaºa dã bãuturã, toartã mãi rar, ºî dacã o vrut i-o cumpãrat
½eva lu ¼inãra-aºa vrun material, aia caŠe or fost mãi d-aproapìe
ºî mãi tari la pozonari.

Tânãra nevastã. Din momentul când intrã în rândul
femeilor cãsãtorite, tânãra nevastã poartã o anumitã îmbrãcãminte.
De acum încolo, cãtrinþa din spate este un element vestimentar
obligatoriu. La horã poartã zlatã, podoabã pentru cap caracteristicã
doar pentru femeile cãsãtorite care joacã în horã. Parascheva
precizeazã: în horã ai ¾ucat, atâta cât o vrut bãrbatu sã ¼i ¾oa½e, un
an, doi ani, carie cum, rar or fost caŠe or ¾ucat mãi mult dã doi
ani.25

Atunci când nu mai joacã în horã, zlata este înlocuitã cu
cârpã dã pliº cu sìiucuri, în zilele de iarnã sau de mãtase cu
½iucuri, în zilele de varã. Viaþa de tânãrã nevastã este luatã în
serios, aºa cum au fost luate toate obligaþiile care marcau
trecerea într-un nou statut social în trecut: înlocuitul hainelor
cu portul popular la o vârstã foarte fragedã, þesutul la rãzboi,
brodatul ºi cusutul, munca câmpului ºi, în sfârºit, perpetuarea
familiei. De asemenea, tânãra nevastã nu este privatã de munca
grea a câmpului, ºi nici de multele obligaþii din familie. Atunci
când apar urmaºii, nu mama este persoana care rãmâne sã-ºi
creascã copiii. Acest rol revine celei mai în vârstã femei din
familie, în majoritatea cazurilor, strãbunicii, care nu face nicio
deosebire între modalitatea prin care ºi-a crescut ºi educat
proprii copii respectiv strãnepoþi.
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mamã trece un interval relativ scurt, astfel cã greul vieþii se
lasã prea de timpuriu pe umerii femeii. De la copilul-femeie la
femeia-stâlp al familiei trecerea este, adesea, subitã.

EUFROZINA GREONEANÞ

(Fragment din teza de doctorat Tradiþie ºi memorie
familialã – studiu de caz localitatea Nicolinþ din Banatul
Sârbesc, coordonator ºtiinþific Prof. Univ. Dr. Otilia Hedeºan)

Note
1 Gheorghe Bosioc, ªcoala din Nicolinþ, ieri ºi astãzi, în „Satul

899", 1998,nr.11, 1998, p. 4-5.
2 Pânã nu am început la ºcoalã, când am fost micuþã, am

purtat rochie. Dar, când am avut opt, nouã ani, am mers în clasa a
III-a, atunci am îmbrãcat poalele. Fetele s-au pieptãnat în mai multe
feluri. Unele ºi-au fãcut coadã, la mine pãrul a fost lung ºi cozile au
fost cununã pe cap, împletite ºi întoarse în spate.

3 Nicolae Panea, Antropologie culturalã ºi socialã, Craiova,
OMNISCOP, 2000, p.108.

4 Pe timpurile acelea nicio fatã nu a fost cãsãtoritã o singurã
datã, întotdeauna a avut doi, trei bãrbaþi. I-au schimbat cum schimbã
þiganii, caii. Mereu, aºa. Uite, Tie lu Breºcie, a avut trei soþii, Dinca lu
Plieºu, a fost cãsãtoritã de trei ori, sora mea, s-a cãsãtorit de douã
ori, Florica lu Pod a avut trei bãrbaþi, Cornelia lu Boca, tot aºa, ãsta a
lu Murguleºci, a avut douã neveste, întâi pe a lu Pod, atunci pe Vioara,
nici unul nu a fost cãsãtorit o singurã datã!

5 Grup de autori, Torac, Metodologia cercetãrii de teren, Novi Sad,
Editura Fundaþiei de Etnografie ºi Folclor, Novi Sad, 2006, p. 45.

6 Tatãl meu i-a cumpãrat surorii mele mobilier, a avut patru
paturi aranjate, nu numai trei ca la celelalte fete ºi dulap cu trei uºi,
ºi masã cu scaune ºi oglindã mare, noptiere, ce sã-þi spun, a avut
frumos. În paturi au fost puse chilimuri ºi cerceafuri ºi de o parte ºi
de alta ºi perne brodate, puse-n dungã, cinci pe un pat, cinci pe
celãlalt iar pe celalte douã paturi au fost plapume ºi perne. Toate
acestea au fost pentru dormitor iar paturile cu cinci perne au fost
pentru camera din faþã, camera mare a miresei.

7 Eufrozina Greoneanþ, Portul nostru din bãtrâni, în „Satul 899",
1993, nr. p.7.

8 La doisprezece ani am fost déjà piriatã-nmul¼e, cu pãrul
umflat, cu coadã, dar nu am purtat galbeni pe cap. Mi-am pus salbã
de galbeni când m-am prins în horã.
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9 Au fost fete care s-au prins în horã la Crãciun, altele la Paºti,

altele la Rusalii, astea douã fete din familia Trãicu s-au prins la
Rusalii. Cum sã-þi spun? Când s-or prins mai multe fete, atunci
fiecare a purtat câte o horã, eu nu am vrut aºa, am vrut sã port toate
horele. Prima horã am jucat-o cu ginerele meu, dar la celelalte jocuri,
la fiecare joc am avut întrebat un fecior, câte jocuri au fost, atâþia
feciori întrebaþi. La fiecare joc, m-a jucat alt fecior. Aºa a fost pânã
la logodnã, când m-am logodit am jucat doar cu junele meu.

10 Tatãl meu ne-a prins în horã pe amândouã fete cu muzicã,
cu fanfara, au venit acasã la noi 24 de fanfariºti ºi ne-am dus
împreunã la horã ºi a început sã cânte fanfara ºi cu ei ºi lãutarii ºi
la toþi le-am fãcut cadou câte o batistã mare, brodatã ºi cu numele
meu brodat în colþ ºi le-am dat ºi prosoape fãcute în casã. Au fost
ºi preoþii Petricã ºi Ciobanu ºi lor le-am dat prosoape.

11 A venit o mãtuºã a mea, iatã, sã ne spunã cã cei din familia
Gherga vor sã vinã sã mã cearã, numai cã ar vrea sã ºtie dacã sunt
primiþi.

12 Logodna surorii mele a fost ca ºi o nuntã. Tatãl mirelui a
avut cinci fraþi ºi toþi au venit la logodnã. Au primit cadouri ºi
femeile ºi bãrbaþii. Bãrbaþii au primit pânzã de cinari ºi prosop
brodat, iar femeile, nãframe de catifea ºi prosoape, 120 de prosoape
brodate au fost date cadou, toate rudele au primit cadou.

13 Gheorghe Bosioc, Asasinii nu se uitã, în „Satul 899", 1999, 14,
p. 1.

14 Pana este un aranjament floral cu busuioc ºi coroanã sau
galben pe care mirele o pune în coadã miresei sâmbãtã seara atunci
când merge sã-i punã cãtrinþa din spate.

15 La strâgat s-a mers cu cãruþa sau cu trãsurã mai scurtã, cu
scaun de piele, aranjate frumos cu cearceafuri ºi chilimuri. Dacã a
fost iarnã cãruþa s-a decorat cu iederã iar dacã a fost toamnã, atunci
cu flori de toamnã, caii au fost înveliþi în pânzã, prosoape brodate iar
la cãruþã s-a fãcut fundã din pânzã. La cai s-au pus clopoþei la urechi.
În trecut ai avut multã pânzã, s-au þesut metri ºi metri de pânzã, nu
ca acuma, nu se mai þese nimic.

16 Ruda cea mai apropiatã a mirelui. Dacã a fost bãiat a fost
îmbrãcat în haine cusute, dacã a fost o fatã mai micã, atunci a fost
îmbrãcatã în rochie iar dacã a fost mai mare a fost îmbrãcatã în
poale. De obicei, givãrul a fost un copil mai mic, dacã a fost fatã i-ai
cumpãrat material pentru rochie, iar dacã a fost bãiat, material
pentru sacou ºi pantaloni. Materialul a fost pus pe umeri ºi legat sub
mâna cealaltã, iar la ploscã s-a pus un prosop ce care l-a primit de
la mireasã.

17 E, atunci au scos pe o fatã, o invitatã la nuntã din partea
miresei. O persoanã mai vorbãreaþã dintre rudele miresei a întrebat:
Este asta? Nu-i asta! Bine, dacã nu este asta, mã duc înlãuntru sã caut alta!
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ºi spune cã nu este. Pãi, unde sã mã duc sã þi-o caut pe a ta? ªi iar s-a dus.
Când a ieºit a treia oarã, a adus-o pe mireasã. Asta este? ªi mirele a
spus cã este. E, acum, dacã este asta, trebuie s-o plãteºti ! Atunci givãrul
a plãtit mireasa iar banii au rãmas aceluia care a adus-o pe mireasã:

18 Dacã cineva a furat-o pe mireasã sau i-a furat un pantof,
atunci givãrul a jucat Bibiriul. Muzica cântã, cel care a furat pantoful
miresei sau pe mireasã spune ce trebuie sã facã givãrul pânã când i
se restituie pantoful sau primeºte mireasa.

19 Bucatã de 2-3 metri material cu care este împodobitã mireasa
20 Când a ajuns mireasa, soacra i-a dat douã pâini ºi a tras-o

cu brãºiril’i ºi tot timpul a spus: hai cu maica, hai cu maica, iar cei din
spate au împins-o pe mireasã pânã a ajuns pe prima treaptã de la
intrare. Atunci soacra i-a pus cãtrinþa, mireasa a mers pânã în faþa
naºului, a lãsat cele douã pâini pe masã iar lumânãrile le-a pus în
sfeºnice ºi a trecut cu mirele dupã masã. Atunci a sãrutat mâna la
toþi oaspeþii iar aceºtia i-au dat bani, aºa a fost atunci. Dupã aia a
mers cu mirele în soba micã, aºa s-a spus atunci ºi a rãmas la mire.

21 Cumitriþâl’i ºî striþaru nu au stat cu naºu pânã la sfârºitul
nunþii. La plecarea lor, în traistã s-a pus colac. Dar mai mult s-au pus
lucruri neobiºnuite, pentru a crea haz. Ei au plecat la casa naºului
sã aºtepte mâine zi pe nuntaºi. ªi stegarul trebuia sã pãzeascã
steagul. Unii au prins de steag, dar el nu s-a lãsat, a bãtut din steag
ºi clopoþelul de vârful steagului a sunat, toþi au vrut sã rupã busuiocul
de la steag pentru dragoste. Aºa a fost atunci!

22 Are gazda un veriºor primar care este… aºa ºi aºa, dacã a
fost beþivan, dacã a fost... !

23 S-a dat þuicã fiartã ºi ciorbã acrã, s-a fãcut hora la stradã.
24 E, atunci marþi seara au venit pãrinþii miresei ºi au adus

zestrea miresei, apoi au venit ºi joi, de aceastã datã doar rudele
foarte apropiate, fraþii, surorile. Numai cã tatãl meu ºi-a chemat pe
toþi cei invitaþi ºi la nuntã Ei, atunci duminicã, rudele miresei au
mers la mire cu straiþa unde s-a pus o gãinã jumulitã, prãjituri, sticla
cu bãuturã, mai rar tort, cei mai groºi la coadã ºi la buzunar au
cumpãrat câte ceva pentru mireasã.

25 În horã ai jucat atât cât a vrut soþul sã te joace, un an, doi
ani, care cum, rare au fost cazurile când s-a jucat mai mult de doi
ani.
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14Documente ale memoriei familiale:
casetele video ale nunþilor

Conºtientizarea scurgerii timpului a determinat omul sã
încerce „pãstrarea” acestuia sub diverse forme, toate putând fi
cuprinse într-o singurã noþiune: memorie. Dacã ar fi sã dãm o
definiþie psihologicã acestui cuvânt, amintirea poate însemna o
cãutare a propriei persoane ºi a celuilalt prin simplul act de a
privi sau atinge un obiect. Este foarte interesant cã acest act va
deveni din ce în ce mai frecvent în decursul secolelor, cãci
amintirile aprofundeazã intimitatea ºi traiul în vecinãtatea obiectelor
familiare îi conferã individului o viaþã tihnitã. Formele imaginii,
însã, sunt multiple ºi variazã în funcþie de epocã: de la imprimarea
în lemn la gravarea în aramã ºi litografie, de la desen la acuarelã
ºi la pictura în ulei, de la fotografie la film, la video ºi la grafica
pe calculator.

Ceea ce percepem nu reprezintã doar obiecte sau fapte, ci,
în primul rând, sens. Reflecþia asupra vederii devine totodatã o
reflecþie asupra sensului: a vedea înseamnã a sesiza sensul,
care, la rândul sãu, poate permite mai multe lecturi posibile.
Relaþia dintre etnograful care descrie un fenomen social ºi
fenomenul respectiv, nu este doar o relaþie care are sens, ci o
relaþie care implicã o activitate: interpretarea sensului.

În ceea ce priveºte filmul etnografic, trebuie fãcute câteva
precizãri asupra unor condiþii tehnice în care acesta se cuvine a
fi realizat, dar ºi asupra importanþei pe care o are în sânul unei
comunitãþi tocmai realizarea unui astfel de document etnografic.
Astfel, este recomandatã filmarea duratei reale a actului înregistrat,
pentru cã altfel filmul ºi-ar pierde în bunã parte din interes prin
fragmentarea nedoritã a actului respectiv, fapt ce va duce inevitabil
la distorsionarea informaþiei, atât din perspectivã ºtiinþificã, cât ºi
din perspectivã esteticã. De asemenea, un operator profesionist
va avea în vedere ca filmul realizat sã urmeze câteva trãsãturi
de regie ce se impun cu necesitate: raportul dintre sunet ºi
imagine (în sensul sincronizãrii acestora); opoziþia între planuri



103

 2 (
4)/ 

201
4

Nedei
a 2 

(4)/
 20

14

 2 (
4)/ 

201
4fixe ºi planuri mobile, continuu ºi discontinuu; unghiul de vedere,

încadrarea corectã a imaginii ºi repartiþia normalã a luminii;
durata actului filmat, incluzând aici prezenþa timpilor morþi, slabi
sau puternici.

S-ar mai impune o întrebare: de ce, dintre toate evenimentele
deosebite din viaþa unei comunitãþi, cãsãtoria este în mod cert
preferatã pentru înregistrarea video? Grija pentru tot ceea ce
constituie memoria unei familii a dus, de-a lungul timpului, la
conservarea hârtiilor ce amintesc de naºteri, cãsãtorii ºi decese,
moºteniri spirituale menite sã perpetueze aceste amintiri.

Inventarea fotografiei în 1836 ºi avântul pe care îl ia
aceasta permit o formã de „înregistrare” a timpului care trece.
Fotografiile pãstreazã clipe care ajutã la întrezãrirea trecerii
timpului, prin urmare aceste imagini se integreazã într-o
temporalitate privatã, care asigurã timpului o continuitate ºi,
prin rememorare, desigur, ºi ciclicitate. Privind în ansamblu,
cãsãtoria este principala ceremonie care afirmã continuitatea ºi
ciclicitatea unui neam. Pe de altã parte însã, fotografia are un
mare „defect”: nu are nimic particular de spus, e staticã, ea este
doar un substitut al realului.

Memoria familialã cuprinde astãzi, din ce în ce mai mult,
documente necunoscute cu ceva timp în urmã. Pe lângã
tradiþionala deja fotografie, filmoteca, videoteca reprezintã o
modalitate impresionantã de supravieþuire a memoriei. Mai ales
în ultimii douãzeci de ani s-a constatat cã foarte multe familii
din România apeleazã la imaginea filmatã pentru a fixa diferite
evenimente, îndeosebi pe cel al unei cãsãtorii. Momentul cãsãtoriei,
aºa cum am mai arãtat, se dovedeºte a fi deosebit de important
în viaþa unei familii ºi chiar a unei comunitãþi, pentru cã
implicã un efort afectiv ºi material care mobilizeazã întregul
neam. Majoritatea participanþilor vor sã asigure noii familii care
se întemeiazã un climat de bunãstare ºi confort; din acest punct
de vedere, o familie care îºi poate permite organizarea unei
nunþi cu tot ce presupune aceasta (cãsãtorie civilã, religioasã ºi
masa festivã), nu îºi va refuza nici luxul, devenit din ce în ce
mai mult o tradiþie, de a înregistra momentul pe bandã video.

Realizarea unei casete video þine, de cele mai multe ori, de
opþiunile operatorului angajat care, cu mai mult sau mai puþin
bun-gust, încearcã sã ofere solicitanþilor ce i se pare mai potrivit.
De altfel, marea majoritate a celor ce doresc imortalizarea
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evenimentului nupþial nu þin la o anumitã rigoare esteticã. În
general, este suficient dacã se va urmãri succesiunea momentelor
ºi se vor înregistra cât mai mulþi participanþi la eveniment. Vom
întâlni, însã, ºi reversul situaþiei: tocmai datoritã faptului cã filmul
se doreºte a fi o realitate care sã fixeze în memorie aceastã
ceremonie, proprietarul de drept nu va accepta o prezentare
banalã; în fond, nunta e un moment de sãrbãtoare ºi înregistrarea
trebuie sã contribuie la sublinierea acestui fapt: de la inimioare, la
buchete ornamentale ºi pânã la unele efecte speciale (jocuri de
umbre ºi lumini, unghiuri ºi cadre neobiºnuite, efecte sonore etc.)

La o cercetare în teren, am vrut sã aflu care este
momentul exact în care familia alege sã urmãreascã filmul video.
Majoritatea celor chestionaþi au rãspuns cã acest lucru se întâmplã,
de obicei, în prima lunã dupã nuntã, atât pentru a constata
calitatea tehnicã ºi chiar esteticã a înregistrãrii, cât ºi pentru a-ºi
satisface o explicabilã curiozitate. Faptul este valabil atât în
mediul urban, cât ºi în cel rural, iar sfârºitul de sãptãmânã este
momentul propice pentru o astfel de inaugurare. Cei care participã
sunt membri ai familiei, uneori rude, prieteni sau vecini. Mi s-a
pãrut interesant sã aflu ce pãrere au despre realitatea filmatã ºi
am constatat cã, la vizionare, subiecþii nu percep filmul ca pe
ceva efemer, marea majoritate fiind impresionaþi de faptul cã se
pot vedea în acþiune ºi, mai ales, cã îºi pot revedea imaginea de
odinioarã. Individul devine astfel spectator al propriei existenþe,
o existenþã care i se desfãºoarã vie în faþa privirii sale; de aici,
o anume fascinaþie a înregistrãrii video, care dobândeºte astfel
un avantaj faþã de fotografie.

În concluzie, dacã ritualul cãsãtoriei este principala
ceremonie care afirmã continuitatea ºi ciclicitatea unui neam,
atunci filmul video este principalul document, alãturi de fotografie,
care atestã aceastã continuitate. Practica înregistrãrii video are o
certã ºansã de a deveni tradiþie, fapt confirmat ºi de frecvenþa
utilizãrii sale. Filmul, ca ºi fotografia, se dovedeºte a fi un mod
de materializare a amintirilor, ele asigurã coeziunea neamului, ai
cãrui descendenþi pot rememora oricând prin intermediul lor
fragmente dintr-un trecut, care astfel le aparþine. De aceea, aº
accentua în primul rând valoarea afectivã a acestor documente
familiale, care te ajutã sã întrezãreºti trecerea timpului, conferindu-i
valoare de eternitate.

prof. CARMEN  APOSTU



105

 2 (
4)/ 

201
4

Nedei
a 2 

(4)/
 20

14

 2 (
4)/ 

201
4

Lada cu zestreLada cu zestreLada cu zestreLada cu zestreLada cu zestre

Nuntã interbelicã la Slatina Nera - condeierul plugar Iosif
Chirilã - givãr (stânga sus)
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Port din Banat, 1916 CraºovencePort din Armeniº

Femeie valahã, Mehadia,
1865

Miri, 1910
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Cuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanã

Bucãtarul nunþii: living heritage
ºi masterchef

Spre deosebire de Ciclul sãrbãtorilor de iarnã, al celor
pascale sau a altor zile cu caracter festiv din calendar, la un
eveniment cum este nunta, arta culinarã nu ocupã un loc de
anvergurã printre toate celelalte elemente specifice momentului.
La nuntã, hrana se limiteazã la termeni ca belºug, abundenþã ºi
saþietate, însã nu duce la exces ºi exagerare. Pentru a ilustra
mai exact aceste observaþii, voi evoca un citat în care Otilia
Hedeºan explicã amploarea ingurgitatului nelimitat la Crãciun ºi
semnificaþia acestuia: ,,Ideea cã sãrbãtorile de iarnã în general
ºi Crãciunul în speþã înseamnã, înainte de toate, o listã amplã
de bucate rituale, consumul festiv al acestora ºi abundenþa
meselor este diseminatã în imaginarul tradiþional al românilor.
O serie de proverbe susþin, convergent, valoarea de regulã
aflatã în filigranul sãrbãtorii a tuturor acestor aspecte coagulate
în jurul metaforei saþietãþii alimentare ca formã implicitã a
împlinirii spirituale.”1 În mod cert, bucãtãria româneascã diferã
în funcþie de evenimentul la care o raportãm, iar nunta presupune
bucate cu semnificaþii diferite de cele alocate sãrbãtorilor religioase.

Studiul de faþã a luat naºtere prin asocierea a douã
instrumente de lucru care s-au potrivit ºi s-au dovedit ofertante.
Pe de o parte, nunta, moment care pune la dispoziþia cercetãtorului
multiple posibilitãþi de abordare, iar pe de altã parte, materialul
rezultat în urma unei cercetãri de teren realizatã în mai-iunie
2014, în Banatul montan, cercetare prilejuitã de proiectul Living
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Heritage.- an unlimitedresource for tourismdevelopment, un Proiect
IPA de Cooperare Transfrontalierã România-Republica-Serbia.
Împreunã cu un grup format din patru studenþi de la secþia de
Studii Culturale a Facultãþii de Litere, Istorie ºi Teologie din
Timiºoara, am urmãrit mai multe elemente de patrimoniu
cultural, printre care ºi felurile de mâncare din Banat. Din acest
punct, am extins cercetarea asupra celor care sunt acreditaþi de
cãtre o comunitate în acest sens, a celor chemaþi sã gãteascã în
diferite contexte rituale, cum sunt nunþile, botezurile sau nedeile.

Înainte de a da curs unui articol în care nunta ºi arta
culinarã de la nuntã sã ocupe locul central, am reevaluat în
mare bibliografia româneascã elaboratã pe marginea acestui
eveniment. Dincolo de faptul cã a scrie despre nuntã presupune
a decupa cu exactitate o tematicã anume, datoritã subiectului
amplu, dacã este sã mã raportez la bibliografia etnologicã
româneascã, despre nuntã s-a spus aproape totul, din anumite
puncte de vedere. Cea dintâi observaþie necesarã ulterior consultãrii
bibliografiei este cã nunta, privitã ca una dintre cele mai
importante ritualuri de trecere ale vieþii, supravieþuieºte în
studiile de folclor ºi etnologie prin ataºamentul cercetãtorilor
faþã de oraþii, credinþe, obiceiuri ºi ritual. Mai mult decât atât,
în cazul artei culinare tradiþionale, reþeta s-a consemnat în
carte într-o coloraturã care sã-i ateste acesteia un explicit statut
patrimonial. Pentru a ilustra aceste observaþii, voi aduce un
exemplu dintr-un autor de secol XIX: ,,Alivencile se fac vara,
când frunzele de hrean, de nuc, de ºtevie ori de varzã sunt
mari. Ele se fac de sãtencele ce au lapte din belºug, de la douã-
trei vaci cu viþei, ºi în chipul urmãtor: se ia fãina de pãpuºoi,
se cerne prin sita cea deasã, dacã gospodina o are; când nu-i sitã
deasã, se ie fruntea fãinei, adicã nu se zbate tare fãina în sitã,
ºi se frãmântã, se moaie cu chiºleag, în loc de apã, purtând-o c-o
lopãþicã ori c-o lingurã mare în covatã. (…) Alivencile sunt bune
ºi gustoase când sunt fierbinþi ºi molcuþe. Ca sã þie mai multã
vreme calde, îndatã ce se scot din cuptior, se curãþã ºi se ung
cu zmântânã, se þin înãduºite cu ºervete, ori acoperite cu un
vas, pânã se dau la masã.”2

Descrierea amãnunþitã a desfãºurãrii episoadelor nunþii ºi
redarea strigãturilor, a credinþelor ºi a practicilor prilejuite de
acest moment, aratã în mod evident înclinaþie spre salvgardarea
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dispariþie. Personajele nunþii româneºti se reduc la miri, naºi,
socri ºi ajutoarele auxiliare, fiecare sub diverse denumiri, în
funcþie de regiune. Cu toate cã orice imagine a nunþii imprimã
ideea de abundenþã ºi saturaþie alimentarã, personajul responsabil
pentru asigurarea acestor stãri de plinãtate ritualã este foarte
puþin evocat: ,,Iar bucãtãresele cautã ca fiecare nuntaº sã aibã
dinaintea sa bucate de ajuns, ca nime sã nu se scoale flãmând
ºi nemulþumit de la masã.”3 Cu excepþia atitudinii aproape
materne conferite bucãtarului sau bucãtãresei, despre acest
personaj se vorbeºte la modul minimal.

Revenind la cercetarea întreprinsã pe teren ºi la arhiva
audio ºi foto obþinutã pe marginea artei culinare în cadrul
evenimentelor rituale, voi analiza rolul bucãtarului în desfãºurarea
nunþii bãnãþene ºi posibila ipostazã de meºteºug cu caracter
patrimonial a gãtitului la nuntã. Vãzutã de comunitate ca un
meºteºug, arta gãtitului pentru petrecerea nunþii sugereazã atât
expresia actualã a mâncãrurilor în Banatul montan la astfel de
evenimente, cât ºi modul în care aceastã activitate se transmite,
se practicã ºi evolueazã. Sub egida unor interviuri cu statut de
ºcoalã a terenului, materialul adunat pune faþã în faþã o pereche
de bucãtari din Armeniº la care propria comunitate se raporteazã
ca la niºte posibili purtãtori ai titlului de masterchef, acreditaþi
sã gãteascã în anumite momente dominate de o majorã încãrcãturã
ritualicã. Pasajele din interviurile în cauzã vor pune cel mai
eficient în scenã personajul bucãtarului la nunþile din zonele
cercetate. IelaAliont, în vârstã de 69 de ani din Armeniº,
povesteºte despre începutul acestei activitãþi: ,,Am învãþat de la
niºte femei…Vreo zece ani am lucrat cu ele am experimentat
pânã am învãþat sã fac…” Deºi afirmaþia se creioneazã ca o
micã frânturã de poveste a vieþii, ea este esenþialã în ceea ce
priveºte transmiterea acestui rol. Actualmente bucãtar cunoscut
în zonã, IelaAliont a avut ºi el ucenici, iar experienþa predãrii
gãtitului la nuntã este naratã într-o formã la fel de scurtã, ca
ºi propria experienþã: ,,Or mers cu mine la nunþi… Care prinde,
vede ce trebe fãcut. Meseria se furã, nu se învaþã.” Extrem de
succint în ceea ce priveºte relaþia maestru / ucenic, informatorul
lasã a se înþelege cã în domeniul de care se ocupã, lucrurile ar
trebui mai degrabã investigate la nivelul lor practic. În spatele
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brevitãþii ce caracterizeazã discursul informatorului, se formeazã
de fapt memoria transmiterii unei meserii, a unui meºteºug.

Pe mãsurã ce interviul înainteazã ºi întrebãrile sunt
direcþionate spre reþetele propriu-zise, lucrurile cunosc o
semnificativã modificare, iar verbalizarea reþetei se coaguleazã
mai degrabã sub forma unei poveºti sau a unei scurte informãri
a cercetãtorului despre cum se face supa la nuntã, decât într-o
reþetã coerentã ºi truvabilã oricând în cãrþile de bucate.

„Supa se face ºi din oase de vitã, gãini, pãsãri… Se face
ºi de oaie… Se pune carnea la fiert, se duce mizeria aia din ea,
se strecoarã, se prepune ºi se face… Nici n-o cunoºti cã-i de
oaie. (…) În raport de câte persoane sunt se pune carnea la
fiert, vine strecuratã…Dupã ce fierbe, se bagã verdeþurile se
bagã tot… Morcovi, conopidã, pãstãrnac, pãtrunjel, tot ce þine
de… Dup-aia se strecoarã ºi dup-aia se bagã fideaua. La noi nu
se bagã atâta carne la supã, se bagã oase… Sã iasã mustu…
Acolo-i gustu… La os… Restu de carne se bagã la fripturã… Aia
se bagã la cazan.”

Ca o urmare a faptului cã bucãtarul nu lucreazã cu
ajutorul unui caiet, iar reþeta este reprodusã într-o formã
menitã sã convingã, ea primeºte ºi un minim caracter estetic,
substituent al laturii teoretice, de care meºteºugul gãtitului nu
dispune. În concluzie, AliontIela creeazã ad-hoc un text minimal
care sã redea practica unui tip de activitate pe filiera executãrii,
ºi nu a verbalizãrii. Este de reþinut aici ºi distincþia dintre
modul în care un autor ca Mihai Lupescu citat anterior îi
conferã reþetei aceeaºi etichetã esteticã. Nota care îl diferenþia
pe bucãtarul propriu-zis de autorul de secol XIX constã în
raþiunea care determinã caracterul estetic al textului reþetei.
Pentru informator, procedeul gãtitului supei nu deþine o
semnificaþie de patrimoniu care necesitã imediatã salvagardare,
întrucât practicarea meºteºugului ºi transmiterea sa constituie
deja un patrimoniu intangibil ºi acreditat de comunitate.

În ceea ce priveºte tipurile de bucate care se gãtesc în
contextul nunþii, vorbind despre un aºa-zis meniu, informatorul
aminteºte mezelurile, friptura ºi prepararea cãrnii sub formã de
ºniþele sau chiftele, totul în funcþie de cum aratã comanda ºi de
ce i se pune la dispoziþie. El se comportã mai întâi ca un
gestionar al alimentelor, dupã care, în timpul gãtitului, ,,atenþia”
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Dacã eu plec de-aicea, trebe sã las pe altu în locu meu… Cã
vine unu ºi-þi aruncã ceva în cazan ºi sãnãtate bunã…” Autoritatea
reprezentatã de imaginea bucãtarului îi conferã acestuia statutul
de personaj influent în ritualul nunþii. De la marca autoritarã,
se poate trece la discutarea statutului de transmiþãtor al
meºteºugului gãtitului pe care l-am anticipat deja în primele
pasaje ale studiului. Dragomir Gheorghe, unul dintre bucãtarii
tineri ai comunitãþii, discipol al lui AliontIela ºi ai altor bãtrâni
din sat, vorbeºte despre mâncarea de la nuntã cu aceeaºi
tendinþã de informare notatã ºi în cazul celui de la care a
preluat rolul de bucãtar: ,,Supa de pasãre cu tãiþei, în trecut se
fãcea mai mult de oaie, sarmale, fripturã ºi desertu pe care-l fac
femeile din sat… O sã mergeþi acolo la o doamnã ºi o sã vã
spunã… Se fac nunþi foarte mari, de ºase sute de persoane…
Chiar acum am avut o nuntã la nepotu meu… (…) Tot aºa… Cu
carne de porc, cu carne de vitã… supã, sarmale, fripturã, (…) Se
face aperitiv rece, tradiþional era un timp timp piept de pui cu
ciuperci. Acum noi am mai schimbat ceva, am fãcut o lasagna
cu carne de pui ºi un cordon bleu cu maionezã, cu castraveþi ºi
ardei roºu murat ca or mers foarte bine…Am avut vreo ºapte
sute de persoane… O trebuit sã pregãtim acolo… Nu o fost uºor
pentru noi…” Spre deosebire de mentorul sãu, bucãtarul
moºtenitor al meºteºugului deschide bucla evoluþiei meniului
aºa-numit ,,tradiþional” ºi expune un meniu cu accente inovatoare:
piept de pui cu ciuperci, lasagna, cordon bleu cu maioneze cu
castraveþi ºi ardei roºu murat. Se deosebeºte aici relaþia dintre
prodigiozitatea nunþii ºi abundenþa alimentarã, cele douã situ-
ându-se pe nivele similare de importanþã. Totodatã, hrana, în
relaþie cu evenimentul nunþii, construieºte un fel de piramidã
alimentarã a nunþii care are la bazã bucatele tradiþionale: supã,
sarmale, fripturã. Partea de sus a piramidei, este în permanenþã
dispusã schimbãrii ºi adaptãrii: lasagna, cordon bleu, maionezã.

Provocat sã expunã o reþetã de nuntã specificã locului,
informatorul construieºte un text despre o reþetã care nu prea
se mai practicã, dar care puncteazã ºi identitatea comunitãþii:
,,Se fãcea din resturile, bucãþi mai mici care rãmân de la a
animale. ªi se tocau mãrunt, se punea la cazan ºi se fãcea o
ciorbã acrã care dimineaþa... Deci, dupã ce toatã lumea îºi
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petrecea, mai mahmuri, mai aºa... (…) Se începe cu carnea, se
pune carnea la prãjit... La noi se pune în cazane. Se face în
cazan de o sutã douãzeci de litri. Avem cazane mari. Dupã ce
se pune carnea, se toacã morcov, þelinã, fasole, mazãre, toate
astea se pun la fiert, dupã care se dã gustu, un gust cum ne
place nouã, sã-l simþi, sã fie bun... ªi cam asta-i... Un pic de
oþet la urmã ca sã fie un pic acriºoarã... Se mai face ºi cu borº,
dar la noi nu se foloseºte chiar aºa mult borºu… Mai mult
oþetu.” Se reþin din acest fragment de interviu asemãnarea cu
modul în care îºi prezintã reþeta mentorul sãu: înclinaþia de a
insista asupra exprimãrii calitãþii gustului. În acelaºi timp,
Gheorghe Dragomir subliniazã marca identitarã a locului prin
reiterarea formulei ,,la noi” ºi refacerea verbalã a imaginii
magistrale a belºugului nunþii prin cantitãþile mari de mâncare
gãtitã. Totodatã, în cazul celor doi bucãtari, lucrurile se construiesc
diferit în balanþã cu bucãtãria ºi alimentele din alte momente
rituale. Mai exact, activitatea celor doi se coaguleazã mai
degrabã sub forma unei ocupaþii cu valoare patrimonialã decât
sub forma unei imagini de bucãtãrie nupþialã preluatã din
atmosfera basmicã ºi transmisã de cãtre etnologii români: ,,Mai
pe scurt, toþi sunt veseli, toþi din toate pãrþile închinã ºi
chiritisesc. ªi astã închinare ºi veselie þine mai multe ore
dupãolaltã, cãci dupã bucatele amintite mai sus, urmeazã ºi
altele precum: zeamã cu tomagi sau tãiþei, sarmale sau gãluºte,
fripturã etc.”4

Revenind la focalizarea cercetãrii de teren asupra bucãtarului
ºi a reþetelor pe care este dispus a le transmite, tematica în
jurul cãreia se þese o nouã discuþie este urmãtoarea: Cât este
aportul bucãtarului într-un context ritual, cum este nunta, ºi ce
rol deþine el în comunitate? Printre eventualele rãspunsuri care
s-ar contura de pe urma acestei întrebãri, se aflã observaþia cã:
într-un context în care ,,tradiþionalul” se hotãrãºte de cãtre
mass-media, de cãtre reþeaua de comunicare virtualã, mai cu
seamã în preajma evenimentelor ca sãrbãtorile mari din calen-
dar sau din viaþa de familie, bucãtarul practicã un meºteºug.
Acest termen poate fi, în aparenþã, unul forþat pentru actul
gãtitului, însã el deþine însuºirile unei activitãþi de aceastã
facturã. În concluzie, AliontIela se comportã ca un tezaur uman
viu care a învãþat sã gãteascã de la ,,niºte femei”, practicã încã
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actualã a consumului arta culinarã este în centrul atenþiei, o
altã conotaþie s-ar mai putea identifica: gãtitul ca meºteºug nu
face parte din ,,tradiþionalul” prin care mass-media promoveazã
bucãtãria autohtonã. În aceeaºi mãsurã, cei doi informatori,
reprezintã, pentru comunitatea care le dã credit în a pregãti
bucatele nunþii, doi titraþi masterchef care posedã capacitatea de
a crea feluri de mâncare, de a se adapta ºi de a parcurge traseul
dintre tradiþional ºi modern într-o manierã autoritarã. Prin
urmare, bucãtarul, meºterul bucatelor, pe care comunitatea îl
considerã o autoritate în acest domeniu, devine, în procesul de
adaptare la nou, cheful impunãtor, creator de mâncãruri rafinate,
promovat azi în media prin concursuri de anvergurã.

În consecinþã, terenul analizat ºi pus în legãturã cu
momentul nunþii, scoate la ivealã o imagine mult mai concretã
a rolului de bucãtar la acest eveniment. Nu numai cã gãtitul
bucatelor într-un astfel de context se creioneazã sub forma unui
meºteºug, dar bucãtarul, omul din culisele abundenþei petrecerii
nupþiale, dobândeºte un statut aparte în comunitate ºi care
oferã noi orizonturi pentru cercetarea patrimoniului imaterial.
În acelaºi timp, bucãtarii intervievaþi sunt nu doar transmiþãtori
ai meºteºugului pe care îl practicã, ci reprezintã ºi imaginea
identitarã a zonei cãreia aparþin – o altã tematicã pentru studii
viitoare.

ELIANA ALINA POPEÞI

Note:
1 Otilia Hedeºan, Lecþii despre calendar, Timiºoara, Editura

Universitãþii de Vest, 2005, p. 130.
2 Mihai Lupescu, Din bucãtãria þãranului român, Bucureºti,

Editura Paideia, 2000, p. 91.
3 S. Fl. Marian, Nunta la români. Studiu istorico-etnografic-

comparativ de S. Fl. Marian, Ediþie criticã de Teofil Teaha, Editura Grai ºi
suflet – Cultura Naþionalã, Bucureºti, 1995, p. 268.

4 S. Fl. Marian, Nunta la români… p. 462
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Fig. 1, IelaAliont (în dreapta) alãturi de alþi bucãtari din
Armeniº (din Preot Cristian-Matei Vulpeº, Armeniº, Istorie ºi
spiritualiate – Monografie,  Lugoj, Editura Nagard, 2012, p. 313).
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JOCURI
DIN BANATUL DE MUNTE

Gen cu vechi tradiþii, jocul popular ocupã un loc deosebit
de important în folclorul bãnãþean. Exprimând firea oamenilor
din aceste locuri, înclinaþia lor spre frumos, fantezia lor creatoare,
jocul prezintã o mare varietate de figuri ºi desene coregrafice,
executate când cu graþie ºi eleganþã ce aminteºte de perfecþiunea
clasicã, când cu asprime bãrbãteascã ºi o frumusteþe ce-i dã un
anumit farmec.

Dansul folcloric se manifestã în forme variate, de la
lentele hore ºi ardelene cu miºcãri domoale, legãnate, pânã la
renumitele brâuri în care se concentreazã nu numai miºcãri,
dar ºi combinaþii ritmice de o inepuizabilã fantezie. La acestea
se adaugã doiurile, cu broderia lor finã ºi perpetuã de þinute de
braþe care dau desenului dansului imagini plastice succesive.

1. Hora
Horele sunt jocuri lente întâlnite în toate localitãþile din

Banatul de munte.
Hora se joacã într-un tempou larg, într-o þinutã ºi miºcare

elegantã. La sãrbãtorile de peste an ºi la baluri hora este
condusã de cãtre bãrbat ºi fata este în stânga lui. O situaþie
specialã este la nuntã, când ordinea este urmãtoarea: mireasã,
mire, naºã, naº, „givãrã”, „givãr” (domniºori de onoare), invitaþi
ºi ultimul este „stãghiºul”.

Lada cu zestreLada cu zestreLada cu zestreLada cu zestreLada cu zestre

Nedeia
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Desfãºurarea este în formã de semicerc ºi curbiliniu.
În fiecare subzonã se joacã hora cu unele particularitãþi.

Pe Valea Almãjului se joacã Hora mare, dar se pleacã cu piciorul
stâng. Pe Valea Caraºului se mai joacã o horã numitã „Minþita”.
Pe Valea Sebeºului se joacã „Axionul” ºi „Hora popii”, iar pe
Valea Timiºului se joacã ºi „Hora micã”.

2. Ardeleana
Ardeleana sau Argeleana este un dans de perechi cu

grupe de paºi iuþi ºi mãrunþi. Acest dans se joacã în tot Banatul
de munte, cu particularitãþile sale pentru fiecare subzonã în
parte.

În general, poziþia de bazã este când partenerii se þin lanþ
de braþe jos, faþã în faþã, ºi fac deplasãri în spaþiul de joc, într-
o parte ºi alta. În unele zone din Banatul de munte se danseazã
ºi în grup.

La Borlova, pe Valea Sebeºului, dansatorii se organizeazã
în cercuri (un semicerc de bãieþi ºi unul de fete), bãieþii cu
braþele pe umãr, iar fetele se prind „de subsiori”. În aceastã
formã dansul capãtã o variabilitate foarte mare, bãieþii improvizând
„ºticuri” pornind de la pasul de bazã. Tot acum întregul grup
joacã ardeleana mãzãrica. Demn de semnalat, când jocul este în
toi, în mijlocul cercului se detaºeazã câte o pereche, fie proaspãt
cãsãtoriþi, fie dansatori foarte buni ºi joacã ardeleana în pereche,
de o manierã solisticã. În afarã de aceste forme de desfãºurare
se mai întâlnesc cazuri când dansatorii se aliniazã, în funcþie de
valoarea lor sau dupã vârstã, jucând dupã comanda unuia dintre
ei (scurtã, una, înainte, trei, deplasare etc). Uneori douã, trei
cupluri formeazã cercuri cu fetele intercalate între bãieþi ºi se
executã, fie învârtiri pe paºi mãrunþi, fie piruete în miºcare,
când bãiatul învârte atât partenera sa cât ºi fata din cealaltã
parte.

Pe Valea Bistrei acest dans se joacã în formã liberã, fiecare
pereche joacã de o manierã solisticã; ceea ce dã farmec dansului
sunt piruietele executate de fatã pe sub braþul bãiatului.

Pe Valea Almãjului se danseazã în douã variante. Într-o
primã variantã dansatorii se aliniazã în poziþia de bazã, faþã în
faþã, în ºir ºi se deplasezã spre dreapta. De obicei prima pereche
este cea care a comandat jocul, cea care a purtat brâul, dansul
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Acest dans se joacã în perechi de 3-4, perechi care formeazã
cercuri, cu fata intercalatã între bãieþi. Pe o parte muzicalã se
dansa în cercuri apoi se rotesc perechile ºi fata din partea
stângã a bãiatului se mutã în dreapta lui, astfel schimbându-se
de fiecare datã partenera.

Melodiile pentru ardelene sunt foarte variate, circulând
dintr-o parte în alta a subzonelor, datoritã muzicanþilor, care ºi
ei circulã dintr-o localitate în alta, cu ocazia petrecerilor, nunþilor,
botezurilor, „negeilor” ºi sãrbãtorilor de peste an. Melodiile
poartã de multe ori numele unor muzicanþi: „Ardeleana lui Luca
Novac”, „Ardeleana lui Gheza”, „Ardeleana lui Motoia Craiu”  a
unor localitãþi: „Ardeleana de la Dalci”, „Ardeleana de la Zlagna”,
„Ardeleana de la Rugi” sau a unor dansatori care au dat
dansului o notã personalã, ca de exemplu „Ardeleana Baba
Peleaga”, dans din Vãliºoara, de pe Valea Timiºului.

3. De doi
„De doiul” este dansul care încheie ciclul de dans în zona

de munte a Banatului. Este dansul care are tempoul cel mai
ridicat ºi este foarte îndrãgit, mai ales de tinerele fete care se
fac remarcate prin multitudinea piruetelor pe care le executã pe
sub mîinile feciorilor.

În toate subzonele, „de doiul” se joacã în spaþiul liber
deschis, dezorganizat, fiecare pereche arãtându-ºi mãiestria ºi
virtuozitatea.

Pe Valea Almãjului ºi Valea Caraºului, de doiul se joacã în
timp ºi foarte rar se executã piruete, se joacã mai aºezat cu
„prepurtate” ºi multe rotiri.

În schimb pe Valea Bistrei, Valea Sebeºului ºi Valea Timiºului
„de doiul” se joacã în contratimp, când dansatorii intrã în joc pe
pãtrimea a doua din mãsura 2/4. Aceastã neconcordanþã între
muzicã ºi dans conferã jocului un farmec deosebit, în acelaºi
timp, creeazã dificultãþi celor care doresc sã înveþe acest joc.

În toate subzonele se joacã de obicei un bãiat cu o fatã,
dar se mai întâlnesc cazuri când bãiatul joacã cu douã, trei sau
mai multe fete. Acest lucru paradoxal se întâmplã cînd un bãiat
invitã o fatã dintr-un grup, iar celelalte nu sunt „îmbunate” ºi
el se simte dator sã joace cu toate pânã când în timpul jocului
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ºi ele sunt cerute de alþi feciori. În astfel de cazuri se joacã în
cerc, fãrã a se executa piruete. Când joacã doar cu douã fete,
acestea executã o adevãratã dantelãrie de miºcãri, piruete pe
sub mâinile bãiatului, schimburi de locuri între ele, învârtiri în
jurul bãiatului, învârtiri în cerc, „prepurtate” etc.

Aºadar, jocul „de doi” capãtã forme diverse de desfãºurare
în spaþiu, de la cea obiºnuitã în perechi, pânã la cercuri ºi linii
drepte. O altã formã de desfãºurare a jocului „de doi” este cel
în roatã, când în cerc se prind mai multe perechi, cu braþele
prinse la spate, executã pasul de bazã ºi se învârtesc în mare
vitezã într-o parte ºi alta.

Melodiile sunt variate, purtând în general numele unor
muzicanþi: „Doiul lui Arsene”, „Doiul lui Lae Mutu”, „Doiul lui
Luca Bãnãþeanu”, „Doiul lui Cap de Cal”, „Doiul lui Pãtraºcu”;
a unor localitãþi: „Doiul de la Iaz”, „Doiul roatã de la Glimboca”,
„De doi ca la Zerveºti”, „De doi ca la Borlova” sau chiar al unor
dansatori care s-au fãcut cunoscuþi prin virtuozitate în interpretarea
lor: „Doiul lui Pituþã”, „Doiul lui Mãcei-Radu” etc.

4. Cãluºerul
Cãluºerul este un dans de origine semicultã, compus din

24 – 36 figuri care se joacã la comanda unui conducãtor (vãtaf).
Acesta executã o figurã dupã care aceasta este jucatã de cãtre
ceatã.

Cãluºerii încep jocul cu marºul dupã care continuã cu
Banul Mãrãcine sau Bãtuta ºi Romana.

Localitãþile unde se mai joacã acest dans sunt: Bãuþari,
Berzovia, Biniº, Marga, Bucova, Turnu Ruieni, Topleþ, dar cea
mai importantã este Obreja.

Un element caracteristic al cãluºerilor bãnãþeni este
jurãmântul care se pãstreazã ºi în zilele noastre:

„Jurãm pe acest pãmânt
Pânã-om intra în mormânt,
Cã-l vom apãra,
Cã-l vom cânta;
Pe el vom juca,
Întãinaþi în cãluºiãrie,
Ca lumea sã ºcie
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Cã ni-s cãluºari,
Iar de viþã bãnãþãni”.

5. Brâul
În folclorul coregrafic românesc existã trei tipuri de bazã

de brâu separate prin regiunile din care provin :
a. brâurile carpatice  –  cel mai mare fond de brâuri

provin din nordul Munteniei, vestul Moldovei ºi sud-estul
Transilvaniei ºi sunt de tip drept (brâul pe opt), muscelean
(brâul pe ºase, bugheanul), corãgheºte, transilvãnean (roata
feciorilor din Oaº, bãrbãtesc din Maramureº)

b. brâurile dunãrene – existã douã mari familii principale:
brâuleþele din Oltenia (Galaonul, Poloxia, Trei pãzeºte) ºi alunelele
din tot sudul României (Ca la baltã)

c. brâurile bãnãþene – existã douã tipuri: de tip vechi sau
bãtrân, care este jucat atât de bãrbaþi cât ºi de femei, în mãsura
2/4 ºi de tip nou jucate numai de bãrbaþi, în mãsura 7/16.

Aºa cum, vorbind despre muzica popularã bãnãþeanã, ne
gândim mai cu seamã la doinã, tot aºa nu putem acorda atenþie
dansului popular din Banatul de munte fãrã a aduce în prim
plan brâurile. Aceste jocuri care ne vin din timpuri imemorabile,
atât de iubite de întreaga comunitate, de o vitalitate remarcabilã,
dau posibilitatea unor înnoiri de la o generaþie la alta, este deci,
un dans „deschis” care permite afirmarea ºi acceptarea de cãtre
colectivitate a unor personalitãþi creatoare. Brâul, prin marea
lui spectaculozitate ºi efervescenþã, ne aduce ºi astãzi multe
clipe de încântare.

Ceea ce constituie însã caracteristica brâurilor bãnãþene
este maniera de dans complex proprie acestei zone. Felul de a
se dansa fãrã bãtãi aspre, cu picioarele uºor îndoite ºi atingând
pãmântul cu perniþa picioarelor dã manifestãrii coregrafice bãnãþene
imaginea de continuã unduire linã sau agitatã, de la dans la
dans, dar totdeauna lãsând impresia unei continue plutiri.

De bunã seamã, suntem datori sã constatãm cã un numãr
destul de mare de brâuri a fost îmbogãþit în ultimii 50 de ani
cu miºcãri ºi figuri care s-au impus, jucându-se astãzi în
consecinþã. Dansatori înzestraþi cu un deosebit simþ ritmic,
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bãnãþenii reuºesc ca la sãrbãtorile lor sã redea, cu o surprinzãtoare
vitalitate, expresia unui univers spiritual propriu oamenilor
acestor meleaguri.

Jocul de brâu era prezent la toate petrecerile aºezãrii
umane respective (nunþi, nedei, jocuri duminicale, baluri, sãrbãtori
de iarnã, mãsuratul oilor, clãci  etc.) Astãzi ele nu se mai joacã
la nedei, dar din fericire la celelalte manifestãri sunt jucate atât
de tineri cât ºi de bãtrâni.

La originea lor, brâurile au fost jucate numai de cãtre
bãrbaþi, pãstrându-se ºi astãzi în câteva locuri acest obicei.
Atunci când se cânta „brâul bãtrân” intrau ºi femeile în joc,
pentru cã urmãtorul joc din ciclul de dans era unul de perechi.

În acest context remarcãm din punct de vedere muzical
douã categorii de brâuri:

- în mãsura 2/4
- în mãsura 7/16

Majoritatea brâurilor bãnãþene sunt compuse din douã
pãrþi a câte 8 mãsuri muzicale fiecare. Sunt însã unele care au
numai o singurã parte (Brâul studenþilor, Brâul bãtrânesc de la
Borlova), iar altele câte 3 pãrþi (Brâul lui Paica, Ciclovenilor
etc.)

În timpul când brâurile sunt executate numai de bãrbaþi
se întâlneºte o singurã þinutã: lanþ de braþe pe umerii partenerilor.
În momentul când în joc intrã ºi femeile, þinuta se transformã
în lanþ de braþe jos, îndoite la înãlþimea umerilor, sau ridicate
deasupra capului. Când un dansator are în stânga o femeie ºi în
dreapta un bãrbat, mâna lui stângã prinde mâna femeii, iar
mâna dreaptã rãmâne pe umãrul partenerului pânã când între
ei se prinde o femeie.

Formaþia caracteristicã a brâurilor este linia ºi semicercul.
Structura brâului:
1. bãrbãtesc:
- paºi sãriþi
- încruciºãri în faþã ºi în spate
- bãtãi pe sol cu talpa piciorului
2. în perechi
- plimbãri scurte în diferite direcþii
- întoarceri ale fetei pe sub mâna bãiatului

Brâurile nu se joacã la fel în toate localitãþile. Pe Valea
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concentreazã cele mai multe, ele se joacã ceva mai repede, mai
sãltat, mai viguros, decât pe Valea Almãjului ºi Valea Caraºului,
unde se joacã mai domol, predominând cele bãtrâneºti. Pe Valea
Timiºului, gãsim miºcarea denumitã de þãrani „scrisul”, unde
dansatorii executã cu picioarele adevãrate hieroglife.

Brâul este dansul cel mai reprezentativ al bãnãþenilor.
Toate brâurile bãnãþene se joacã pe perniþã, cu genunchii
îndoiþi, repetând formula ritmicã de bazã, dar în variante
coregrafice diferite.

Þinuta la toate brâurile este lanþ de braþe pe umeri, ele
dansându-se în semicerc sau pe linie.

Numele acestor dansuri este dat de:
- jucãtori virtuoºi: Paica, Copãceanu, Megheº etc.
- muzicanþi vestiþi: Murgu, Arsene, Milu etc.
- dupã localitãþile de provenienþã: zãrvenilor, borlovenilor,

cârpenilor etc.
- nume de plante ºi obiecte din gospodãrie: Susanul,

Cucuruzul, Leuca
Existã foarte multe variante de brâuri, fiecare însã cu

miºcãrile lor bine precizate, fie unele cu melodii comune (brâul
bãtrân în mãsura 2/4, ritm de bazã spondeu cu dactil), fie cu
melodii proprii bine precizate ºi în strânsã concordanþã având
formule de trei pulsaþii ritmice, aksak.

Brâurile bãnãþene nu sunt însoþite de strigãturi cu text,
în afara puþinelor cazuri când intervin strigãturile la comandã,
apar interjecþiile prin care se exteriorizeazã bucuria dansatorilor.

Localitatea cea mai cunoscutã ºi cu repertoriul cel mai
bogat ºi variat, în ceea ce priveºte brâul bãnãþean, este Borlova,
localitate de pe Valea Sebeºului.

„Despre brâuri se vorbeºte cã ele se jucau din cele mai vechi
timpuri nu numai la ocaziile de joc cunoscute ci ºi ori de câte ori se
strângeau mai mulþi flãcãi la un loc; fie la castanii din cimitirul
vechi, fie la stânã, la podul din mijlocul satului (aici mai ales în
duminicile din Postul Paºtelui), la colnic unde aveau loc ºi
strigãturile peste sat sau la ºezãtori ºi clãci. Dar în fiecare sâmbãtã
de primãvara pânã toamna, jocul se încingea cel mai mult la „Fântâna
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Voinii” (loc de întâlnire al feciorilor ºi fetelor din sat, care în drum
spre Muntele Mic, unde mergeau cu sare la vite, rãmâneau pânã în
zorii zilei de duminicã). Aici, în jurul focului, se jucau toate dansurile
cunoscute. În astfel de situaþii se fãceau „rãmãºaguri” între dansatori
(care ºtie mai multe jocuri, care joacã fãrã sã greºeascã). Fiind
interesaþi sã înveþe cât mai bine aceste jocuri, ele determinând o
anumitã ierarhizare în rândul tineretului, adolescenþii cereau
ajutorul unui flãcãu „mai jucãtor” sau a unui bãrbat mai în vârstã.”

Marius Ursu
Maestru coregraf

Ansamblul folcloric „Doina Timiºului”
Toma Frenþescu - Borlova

Maestru coregraf  Ansamblul „Timiºul”

Astãzi sunt cunoscute multe brâuri specifice Banatului de
munte, ceea ce creeazã o imagine realistã asupra modului cum
bãnãþenii au ºtiut sã-ºi pãstreze o bunã parte din spiritualitatea
înaintaºilor.

Mai jos prezint o listã cu o parte a brâurilor din Banatul
de munte, aºezate pe cele 5 subzone cercetate în aceastã
lucrare:

Nr.crt. Numele brâului Localitatea
    VALEA ALMÃJULUI
01. Bozoviceana Bozovici
02. Scoate calu pune ºaua Bozovici
03. Piperul Bãnia
04. Brâul la 16 ani Bãnia
05. Brâul vânãtorilor Rudãria
06. Cioricãneasca Rudãria
07. Raþa Prigor
08. Poºovaica bãtrâneascã Prigor
09. Bistriana Prigor
10. Bistriceanca Prigor
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11. Brâul de la Marga Marga
12. Damul Marga
13. Brâul lui Ioºca Oþelu Roºu
14. Brâul oþelarilor Oþelu Roºu
15. Brâul lui Paica Glimboca
16. Brâul Semenicului Glimboca
17. Brâul lui Toma Ohaba, Bistra
18. Brâul lui Milu Ohaba, Bistra
19. Þandãra Obreja
20. Brâul muzicanþilor Obreja
 VALEA TIMIªULUI
21. Brâul cârpenilor Valea Timiºului (Cârpa)
22. Brâul lui Zãrie Duica Valea Timiºului (Cârpa)
23. Coasa Valea Timiºului (Cârpa)
24. Brâul lui Murgu Teregova
25. Brâul lui Copãceanu Teregova
26. Blânda Teregova
27. Brâul slãtinarilor

(Brâul lui Ghiþã Popa) Slatina-Timiº
28. Brâul de la Mehadica Mehadica

VALEA SEBEªULUI
29. Brâul bãtrân Borlova
30. Brâul borlovenilor Borlova
31. Brâul hoþilor Borlova
32. Brâul lui Muia Borlova
33. Brâul lui Snop Borlova
34. Cãrãbãºiu Borlova
35. Iedera ºi Sorã-sa Borlova
36. Momirul Borlova
37. ªofreneasca Borlova
38. Brâul zãrvenilor Zãrveºti

VALEA CARAªULUI
39. Brâul ciclovenilor Ciclova
40. Hanþul Grãdinari
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Tip: Brâu
Nume:
Vechime: vechi
Provenienþã: local
Funcþie: de petrecere
Frecvenþa: frecvent
Forma de ansamblu:
- formaþie: cerc, semicerc, linie
- componenþã: bãrbaþi
- þinuta: braþele pe umeri
Miºcare generalã:
- desfãºurare în spaþiu: pe loc, faþã, spate, deplasare

dreapta, deplasare stânga
- tempo: repede ºi rapid
Compoziþie:
- construcþie: simplã
- succesiune: mod uniform, continuu
- forma: bipartidã, tripartidã,
Structura cineticã
- motive cinetice: paºi laterali, încruciºaþi, fluturãri, balansãri
Structura metro-ritmicã:
- mãsura: 7/16, 2/4
- tip de ritm: aksak, binar
- celule ritmice: dactil ºi spondeu
Relaþia cu melodia ºi alte elemente adiacente:
- concordanþã
- melodie de construcþie frazalã
Particularitãþi:
- dans de virtuozitate, foarte vechi



125

 2 (
4)/ 

201
4

Nedei
a 2 

(4)/
 20

14

 2 (
4)/ 

201
4

Memoria locurilorMemoria locurilorMemoria locurilorMemoria locurilorMemoria locurilor

Nedeia

„Putna de Almãj”

În spaþiul Arian carpatin dintre Nistru, Tisa ºi
Dunãre, Creºtinismul timpuriu – prin Apostolul Andrei
– a creat o civilizaþie supremã a României Orientale în
secolele IV, V ºi VI. „Prin textele Cãlugãrilor Sciþi,
învãþãtura Pãrinþilor Capadocieni ºi a Sfinþilor Ierarhi,
aceastã civilizaþie influenþeazã hotãrâtor lumea ºi epoca
noastrã”. (prof. Titus Filipaº)

Ca o tainã, ea cuprinde în arcul Carpaþilor un
triunghi al spiritualitãþii româneºti numit fenomenul
Putna – cu un vârf în Þara de Sus – la nord – Putna
Bucovina, cu altul în Þara Vrancei – la sud-est – Putna
Vrancea ºi ultimul în Þara Almãjului – la sud-vest –
Putna Almãj, fenomen ce reprezintã „Sfânta Treime” pe
pãmânt românesc, iar unghiurile simbolizeazã „ochiul
lui Iisus” în acest spaþiu.

Ca ºi despre Carpaþi, „despre Putna nu e de
trebuinþã a se spune cã existã pentru cã, de fapt,
certitudinea cã existã face parte din însãºi firea lucrurilor”.
(prof. dr. Artur Silvestri). Ea este „sediul miraculosului
spaþiu simbolic maximal ºi aproape o coloanã a Cerului”,
aºezatã acolo „printr-o conjuncþie astralã de Potriviri
nenumãrate”. (prof. dr. Artur Silvestri).
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Pe teritoriul sãu s-au gãsit obiecte din epoca

neoliticã la locul numit „Cozacica”. Aºezarea îºi continuã
existenþa, chiar dacã izvoarele nu o amintesc expres,
prin cãtune – „sãliºte” – aºezãri mici, precum „Iabâlcina”,
aflatã pe drumul ce vine de la Herculane-Mehadia la
Bozovici. Astfel de sãliºte sunt amintite în documentele
vremii ca fãcând parte din districtul Almãj, fiind
constituite din douã pânã la zece familii, formate din
români ortodocºi, vieþuind dupã vechea tradiþie în
comunioane ºi stând în serviciul cnezilor ºi nobililor
almãjeni. În anul 1402, proprietari ai moºiei „Sãlin” ºi
„Iabâlcina” sunt fiii lui Dãnilã de Tãmãºel, iar la 1528
– în timpul regelui Sigismund cnezii Radu, Raia ºi
Dobre – au atacat pe Tãmãºel cu privire la dreptul de
proprietate asupra „Iabâlcinei” ºi „Sãlinului”. Aceste
proprietãþi sunt reînnoite de cãtre Ion Corvinul la 1447-
lui Vasile Tãmãºel.

Prima menþiune documentarã a localitãþii Putna
-Almãj este în anul 1577 cu prilejul procesului de
moºtenire a moºiei Putna între Ecaterina - soþia lui
George Gãman, subprefect în Caransebeº - ºi fiii Bertei
Gaºpar, alãturi de almãjeni în oastea lui Mihai Viteazu.
Localitatea este amintitã de conscripþiile de la 1603 ºi
1611. Celebrul Marsigli o aflã, la 1690, ca aºezare locuitã
în districtul „Halmoº”.

Populaþia districtului Almãj are aºezãri permanente
pe platforme înalte care constituie locuri de refugiu
bine apãrate de incursiunile turcilor. Dupã o recentã
stãpânire turceascã, prin pacea de la Carlovitz, la 29
ianuarie 1699, Almãjul, deci ºi Putna, rãmâne definitiv
în posesia împãratului de la Viena. În scopul fixãrii
dãrilor ºi robotei, administraþia militarã austriacã
efectueazã primul recensãmânt al gospodãriilor în Almãj,
la 1717, când Putna avea 13 case, iar la conscripþia din
1741 avea 32 de case. Viaþa localitãþii se schimbã o datã
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1774 când avea 41 de case. Atunci populaþia îºi ducea
viaþa în comunioane sub autoritatea capului de familie,
cel mai destoinic ºi cel mai bãtrân ca agricultori ºi
pãstori. Ei aveau 118 vite cornute, 7 cai ºi 297 de oi. La
1791-Putna avea 177 locuitori, din care 95 bãrbaþi ºi 82
femei.

În perioada 1830-1832 se construieºte ºcoalã nouã
de cãtre compania de la Prigor, iar la 1843 era învãþãtor
Ilie Valuºescu (probabil fiu al satului), cu 54 de elevi.
Tinerii grãniceri almãjeni, printre care ºi cei din satul
Putna, au colindat Europa cu prilejul numeroaselor
rãzboaie purtate de imperiu, ducând faima neamului
românesc de bun luptãtor ºi loiali ostaºi. Toþi ºi-au
adus contribuþia la pãstrarea limbii ºi neamului, a
identitãþii naþionale, ceea ce ar trebui sã facã ºi tinerii
de azi.

La desfiinþarea graniþei, 1872, Putna avea 331 de
locuitori ºi un teritoriu de 6176 iugãre. În cadrul
Comunitãþii de Avere deþinea 2623 iugãre, ceea ce
sperãm sã obþinã ºi acum.

Din subscripþii se construieºte biserica iar aceasta
este sfinþitã la 1896 cu preoþii Iosif ºi Teodor Cîmpianu.
Satul Putna participã la Primul Rãzboi Mondial cu 72
tineri din care, din pãcate, mulþi au avut de suferit: 18
morþi, 3 invalizi ºi 2 voluntari. La Putna, unde se
gãseºte una din cele mai frumoase priveliºti din lume ºi
unde se aflã puterea de a fi curajos ºi conºtient s-a
construit o Mãnãstire - din iniþiativa enoriaºului Zãvoianu
Luca, ca loc unde sufletul gãseºte iluminare, liniºte ºi
pace, mântuire, pentru a putea fi ferit de înstrãinare ºi
degradare. Aici oamenii trebuie sã gãseascã credinþa în
Dumnezeu pentru a spera la normalitate. Acesta este
satul Putna din Þara Almãjului, aºezat pe apa cu acelaºi
nume între douã spinãri de deal, unde omul gãseºte
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esenþa vieþii: dobândirea mântuirii ºi îndumnezeirea
fiinþei umane - imitarea modelului cristic.

Dacã aº fi soare, voi aþi fi stele,
Dacã aº fi pãmânt, voi aþi fi poiene de narcise,
Dacã aº fi vânt, voi aþi fi floarea-soarelui,
Dacã aº fi râul Putna, voi aþi fi pãstrãvi,
Dar nu,
Eu sunt pãrintele vostru spiritual, voi trebuie sã

fiþi stâlpii societãþii,
Voi trebuie sã fiþi oameni, oameni adevãraþi,
Iubitori de limbã ºi neam,
Creºtini ºi ortodocºi.

PAVEL  PANDURU

Tradiþii din satul Putna
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Nedeia

Semne de maturizare
a literaturii dialectale bãnãþene

Literatura dialectalã se remarcã prin spectacolul rostirii,
al oralitãþii expuse în faþa celor care ºtiu sã asculte ºi sã
înþeleagã cã literatura dialectalã bãnãþeanã se ridicã la nivelul
adevãratei literaturi. Dacã, la un moment dat, Gabriel Þepelea
afirma cã o literaturã dialectalã dupã exemplul italian, care sã
creeze prin intermediul dialectului valori estetice ca orice literaturã,
nu poate exista la noi, astãzi, având în vedere amploarea
extinderii fenomenului dialectal în grai bãnãþean, putem constata
cã nu s-au adeverit  spusele acestuia. Mai mult decât atât,
literatura dialectalã a reuºit sã se afirme ºi sã prindã viaþã în
principalele genuri ºi specii, autorii care scriu în grai bãnãþean
fiind numeroºi.

De-a lungul timpului însã literatura dialectalã s-a relansat.
Criticul literar Cornel Ungureanu, spre exemplu, este unul din
cei care încã din anii 90 au militat pentru relansarea literaturii
dialectale bãnãþene, aceasta constituind o realitate în cultura
provinciei noastre (cf. Precuvântare la volumul  Gura Satului la
Radio Timiºoara, I, Timiºoara, Editura Mirton, 1993, p.5-8).

Proiectul criticului Cornel Ungureanu vizeazã alcãtuirea
ºi editarea unui ºir de volume antologice, precum ºi manifestãri
în care sã se punã în evidenþã dimensiunea spectacularã a vieþii
acestei literaturi.

Ioan Viorel Boldureanu, cel care s-a asociat proiectului
iniþial propus la începutul anilor 2000 de profesorul Cornel
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Ungureanu ºi de poetul dialectal Marius Munteanu, considerã
cã reabilitarea literaturii dialectale reprezintã un proces impor-
tant pentru înþelegerea culturii bãnãþene. Dacã încercãm sã
redescoperim literatura dialectalã bãnãþeanã în ce are ea mai
valoros, trebuie sã analizãm câteva repere, considerã I.V.
Boldureanu, fãcându-se astfel rezonatorul principiului afirmat de
profesorul Cornel Ungureanu.

Un alt fenomen important legat de literatura dialectalã
bãnãþeanã este „Gura satului”, ce reprezintã modalitatea cea
mai amplã, cea mai longevivã în care s-a manifestat ºi se
manifestã literatura dialectalã bãnãþeanã de-a lungul existenþei
ei. Aflãm cã primele douã serii ale „Gurii satului” s-au consumat
pânã în anii instaurãrii comunismului; în aceastã perioadã
calitatea literaturii române, cu rare excepþii, e mediocrã. A
treia „serie” a apãrut în decembrie 1989, mai întâi în pagina
tipãritã a unor publicaþii ca „Foaia bãnãþenilor”, „Timiºoara” etc.

Devenitã cenaclu radiofonic din iniþiativa lui Marius
Munteanu, „Gura satului” a avut un mare impact, ºi implicit, o
bunã audienþã în mediu rural, lucru care a dus ºi la longevitatea
acestei emisiuni. Pe teritoriul bãnãþean au apãrut cenacluri: de
la ªiria pânã la Oraviþa, Bocºa, Ohaba Mâtnic, Fãget, Uzdin, la
Lugoj ºi la Caransebeº, unde cenaclurile „La Poºmândre” ºi „La
Givan” s-au bucurat de deschidere la posturile TV ºi radio. Ba,
mai mult decât atât, prin efortul lui ªtefan Pãtruþ, Ion Ghera
ºi Ion Cãliman a luat fiinþã Asociaþia scriitorilor în grai bãnãþean,
care publicã revista trimestrialã „Tãt Bãnatu-i fruncea”.

Literatura în dialectul bãnãþean s-a impus ca realitate
bine conturatã în spiritualitatea provinciei printr-o multitudine
de activitãþiºi manifestãri: festivaluri ºi concursuri periodice,
ºezãtori literare, recitaluri ºi concursuri de recitãri de poezie în
grai, emisiuni  radio ºi TV, tabere de creaþie, dezbateri, editãri
de antologii, culegeri, dicþionare ºi cãrþi, tipãrirea periodicã a
unor reviste, toate fiind planificate sub egida Asociaþiei Scriitorilor
în Grai Bãnãþean ºi a Uniunii Scriitorilor în Grai Bãnãþean din
Voivodina (Serbia) – constituite cu statut ºi înscrisurile juridice
legale ºi care deþin în comodat un sediu ºi o Casã de creaþie a
scriitorilor dialectali în localitatea Ohaba-Mâtnic, judeþul Caraº-

 Prof. dr. Valentina Fiºtea Homescu
(Continuare în pag. 148)
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Nedeia

ELEMENTE DE INDUSTRIE CASNICÃ ÎN
CÂNTECELE POPULARE DIN BANAT

Pentru cercetãtorii etnografi interesaþi de multiplele aspecte
ale culturii populare materiale din sud-vestul þãrii ºi nu numai
de aici, creaþia liricã anonimã a servit întotdeauna ca sursã
documentarã deosebit de importantã. Era firesc ca douã ramuri:
etnografia ºi folclorul, crescute din acelaºi trunchi al etnologiei,
sã abordeze subiecte tangente ale aceleiaºi culturi.

Scopul studiului nostru este acela de a-i îndemna pe
tinerii care se adapã ºi îºi stâmpãrã setea de cunoaºtere din
aceste douã izvoare, mai ales pe monografiºti, de a nu neglija
poezia ºi cântecul popular care le poate oferi date ºi informaþii
din cele mai diverse ºi interesante. Cãci, sã nu uitãm un lucru,
deosebit de important, acela cã memoria colectivitãþilor rurale
nu se altereazã decât dupã 250 de ani.

De astã datã am ales ca exemplu un singur aspect al
ocupaþiilor tradiþionale, aºa-zisa „industrie casnicã”, altfel spus
procurarea de cãtre bãnãþence a materialelor textile necesare la
confecþionarea costumelor populare.

Uneltele necesare în industria casnicã ºi folosirea lor
în practicã

La Bãnia, bãrbatul unei femei leneºe cu oarecari pretenþii
de „servitoare stãpânã” i-a adresat acesteia urmãtoarea chemare:

 „La luncã, soro, la luncã
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Sã-þi fac rãºchitori (la) furcã
Sã ºtii toarce la fuioare
Cum ºtii bate din picioare!”¹
În antitezã bãrbatul beþiv a fost satirizat aspru de nevastã-

sa în acest chip:
„Leliþa cu furca-n brâu
Mai poartã-te cilibiu
– Cum sã mã port cilibiu
Cã mii-i bãrbatu’ beþâu
Tot cu furca sã-l þân eu?
Tot cu furca ºi cu acu’
Cã-i beþâv luva-l-ar dracu’!”
Iatã ºi exemplul unui dialog hazliu „cu împunsãturi”

între doi soþi din comuna Ciclova:
„– Ce mai lucri, tu, muiere?
Torc, bãrbate, de obiele
Tune dracu-n tin’ ºi-n ele!
Nevastã, nevasta mea
Nu se suce fusu’  bine
Tune boala-n el ºi-n tine!”
O altã unealtã a femeilor de la þarã folositã în industria

casnicã, pe lângã furcã ºi râºchitoriu, a fost ºi, alocuri mai este
în cine ºtie care cãtun, rãzboiul de þesut. Textul versificat care
urmeazã l-am întâlnit în mai multe antologii de poezie popularã:

„Când vii bade pe la noi
Pune clopoþel pe boi
Sã te-aud de la rãzboi!”
Altã nanã din Bozovici, cuprinsã de o dragoste ascunsã, îl

atenþiona pe badea astfel:
„Lasã-te pe mane sarã
C-am o soacrã þesãtoare
ªi-o uºã scârþietoare.”
Despre „fuior”, necesar torsului, creatorul anonim al

baladei „Iovan Iorgovan” ne duce cu gândul la argonauþi, eroii
legendari ai vechii Elade:

„Înceatã,
Înceatã
Cerna mea curatã
Cã þ-oi arunca
Jos, în albia ta
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Mreanã argintie
ª-un fuior de aur
Cu ochi de balaur...”
Alte materiale ºi unelte folosite de bãnãþence la confec-

þionarea costumelor populare: pieptenii ºi drâglele (daracele)
le-am descoperit în urmãtorul cântec cules de folcloristul Nichifor
Mihuþa, din comuna Topolovãþ:

„Hai, mândro, la Seghedin
Sã-þi cumpãr bumbac ºi in
Inul trebuie periat
Bumbacul cu brâgla dat...”
Am putut constata pânã în acest loc faptul cã astfel de

relicve etno-lingvistice pot sã aparã în mai toate genurile
muzicale ºi speciile literare: cântece propriu-zise ºi doine, strigãturi
ºi balade, dar, ºi în descântece, ca în cazul care urmeazã, în
care autorul anonim („agentul magic”) cautã sã-l vindece pe
bolnavul „de junghi”, enunþând toate etapele, întregul proces
tehnologic de prelucrare a cânepii, în formula magicã urmãtoare:

„Stãi jiunghi a jiunghia
Pânã câniepa crieºcie!
Stãi jiunghi a jiunghia
Pânã s-o coacie!
Stãi jiunghi a jiunghia
Pãn-oi culegi-o!
Stãi jiunghi a jiunghia
Pân-oi bãga-o-n topilã!
Stãi jiunghi a jiunghia
Pãn-oi scoaci-o!
Stãi jiunghi a jiunghia
Pân-oi usca-o!
Stãi jiunghi a jiunghia
Pân-oi meliþa-o!
Stãi jiunghi a jiunghia
Pân-oi drâgla-o!
Stãi jiunghi a jiunghia
Pân-oi toarºi-o!
Stãi jiunghi a jiunghia
Pân-oi þãs-o
Stãi jiunghi a jiunghia
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Pân-oi faºie-o-n cârcã!!”
Despre alte ocupaþii secundare oglindite în versurile ºi

cântecele bãnãþenilor precum: bocºeritul, feroneria, olãritul,
pãdurãritul, pescuitul, vânãtoarea, albinãritul, culesul fructelor
de pãdure ºi plantelor medicinale vom scrie în numerele urmãtoare
ale „Nedeii”.

1. 2/84; 6/70
2. cilibiliu=îngrijit, aranjat, sub aspect vestimentar
3. 2/117
4. tune=sã tune, sã intre
5. suce=a se suci, a se învârti
6. 5/20
7. 5/62
8. 2/114
9. 1/20
10.  3/540
11.  4/372
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 Prof. dr. DUMITRU  JOMPAN
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Nedeia

Un grãunte de aur dintr-un uriaº
tezaur

La apariþia publicaþiei Nedeia, izvoditã de Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Caraº-
Severin, eveniment petrecut în iunie 2013, mulþi am fost cei
impresionaþi de bogãþia primului numãr, de prezenþa numelor
unor cunoscuþi ºi pasionaþi cercetãtori ai comorilor pe care le
deþine Banatul numit de marele Hasdeu „Parte integrantã ºi
individualitate distinctã în contextul istorico-geografic al
spiritualitãþii româneºti”. În numãrul urmãtor, cel din decembrie
al aceluiaºi an, m-am lãsat furat de amintiri ºi nu mi-am þinut
promisiunea fãcutã în primul numãr, adicã aceea de a scrie
despre soarta unor cuvinte avutã în cursul evoluþiei lor. În
sfârºit, ºi în cel de al treilea numãr, nu mi-am þinut promisiunea,
de vinã fiind nu numai eu, ci ºi scriitorul Gheorghe Zincescu
care m-a vrãjit cu un roman, Proprietãþi în paradis, apãrut la
Editura Tim, Reºiþa, 2013. Mai mult… Am greºit cã în scurta
prezentare a acestei minunate scriituri am omis sã motivez
isprava mea, dincolo de fascinaþia scriiturii, precizând cã tema
acesteia era Banatul, partea sa timiºanã, þinut care în epoca
colonizãrii sale, a devenit atunci ºi mai târziu un veritabil
Eldorado (Paradis dacã vreþi)…

Pentru aceste promisiuni încãlcate ºi omisiuni îmi cer
iertare faþã de cititorii publicaþiei reºiþene ºi ascult de sfatul
harnicei albinuþe, coordonatoarea colectivului redacþional, pe
numele ei, Angelica Herac, care mi-a sugerat sã scriu despre
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comoara graiurilor bãnãþene, deþinãtoare a numeroase ºi veritabile
grãunþe de aur. Aºadar, dându-i ascultare, o fac, dar vã previn
cã în cele câteva rânduri urmãtoare mã voi opri asupra unui
singur cuvânt, acesta prilejuindu-mi sã emit câteva chestiuni
teoretice, suport pentru observaþiile privind cuvântul ales, dar ºi
pentru oricare alte cuvinte asupra cãrora mã voi referi în
intervenþiile mele viitoare.

Încep prin a vã mãrturisi cã nu am socotit niciodatã
sintagma „Tãt Banatu-i fruncea”, ca fiind expresie a unei fãloºenii
gratuite. Recurg întru apãrarea mea la publicaþia editatã de
sufletistul dascãl ºi cercetãtor Ion Cãliman din Fãgetul timiºan
care scotea (mai scoate oare?) o minunatã foaie închinatã
graiului bãnãþean, purtând ca titlu sintagma pomenitã mai sus.
Trec, deci, la expunerea unui minuscul cuvânt, dar nu înainte
de a expune pe scurt istoricul a ceea ce se cheamã în dulcele
grai bãnãþean ai. Usturoiul, respectiv aiul, este o plantã folositã
în alimentaþie ºi în terapeuticã, din imemoriale vremi. Despre
nelipsita sa prezenþã în alimentaþia oamenilor nu este cazul sã
adãst. Voi aminti însã cã virtuþile sale terapeutice, cunoscute ºi
în vremea lui Hippocrate, au un spectru mai larg în zilele
noastre. Pentru cei interesaþi recomand cartea soþilor Maria ºi
Pavel Chirilã, Tratament homeopatic. Îndreptar de simptome ºi
semne, ESE, Bucureºti, 1987, passim; v. pag. 222.

 *
 *          *

În istoria cuvintelor acþioneazã legi pe care nu le putem
ignora. Una dintre ele este aceea cã, în contextul unor idiomuri-
matrice (latin, elen, slav ºi altele, evident) ariile laterale sunt
conservatoare, pãstrãtoare de elemente strãvechi, originare.
Apoi, referindu-ne la limba românã, aceasta este consideratã o
insulã într-o mare preponderent slavã, o insulã a cãrei origine
latinã nu poate fi contestatã. ªtim unde ne aflãm: plecând din
est, unde se gãsesc vorbitorii de limbã rusã, ucraineanã, mergând
apoi spre vest, la nord se aflã polonezii, de asemenea slavi, apoi
sãrind peste vecinãtatea cu maghiarii de origine ugro-finicã,
puternic influenþaþi lingvistic de elemente slave (slovace, sârbo-
croate, ucrainene), vestul, conglomeratul sârbo-croat a influenþat
puternic mai ales graiurile vestice ale limbii române ºi, în
sfârºit, bulgarii ocupã un spaþiu intim ºi au avut puternice
influenþe asupra dialectului daco-roman.
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latine. Elementele romanice au fost supuse legilor drastice ale
transformãrilor fonetice. Nu de puþine ori, aceste legi se confruntau
cu rezultate lexicale care intrau în coliziune omonimicã, situaþie
care nu putea fi toleratã, aºa încât, când din douã cuvinte latine
rezultau cuvinte identice ca formã, dar diferite semantic, unul
dintre membrii era sacrificat. Iatã un caz apropiat de ai,
provenit din lat. Alium. Este vorba de vb. habeo, -ere „a avea”,
în a cãrui paradigmã întâlnim vorbe ca (eu) am, tu (ai) etc. În
acelaºi timp, un alt vb. vital pentru fiinþa umanã, respectiv lat.
amo,-are „a iubi” a pãtruns în mai toate limbile romanice.
Probabil, într-o fazã incipientã ºi în limba românã, dar s-a
ciocnit de la fel de vitalul verb „a avea” (cf.lat. habeo,-ere). A
fost respins amo, -are, preferând slavismele a iubi ºi drag, -ã,
respectiv „te iubesc” sau „îmi eºti drag”, ºi nu „(eu) te am, (tu)
mã ai”, rezultate din amo, -are. Vorbele amor ºi amant nu
intrã în discuþie, cãci ele sunt împrumuturi neologice târzii…

Sã ne întoarcem la usturoiul nostru, rezultat din a ustura
ºi suf. –oi. Acesta s-a impus în limba literarã, dar ariile
conservatoare, îndeosebi cele bãnãþene, nu au renunþat la ai
nãscut din alium. Ba chiar au creat membri derivaþi: aiturã,
aiuº, aiuºel. Primul, aiturã, neglosat în DEX, are la origine un
participiu românesc neatestat ait, ceea ce presupune ºi un verb
a ai „a usturoia”, „a folosi aiul” ca ingredient în arta culinarã sau
în prepararea unor medicamente. În rândul speciilor fito-tehnice
aiului i se spune pe numele sãu ºtiinþific allium sativum ºi este
prezent în denumiri la peste 15 alte subspecii cu diverse denumiri
populare ca ceapa, prazul, hajma, un fel de ceapã sãlbaticã,
arpagicul, aiul ºarpelui ºi altele (v. Al. Borza, Dicþionar
etnobotanic cuprinzând denumirile populare româneºti ºi în alte limbi
ale plantelor din România, Editura Academiei RSR, Bucureºti, 1968,
14-16). Aiul sãlbatic se mai numeºte ºi aiuº. Aiºor se spune
ghiocelului sau plantei numite popular usturoiþã (v. Al. Borza,
op. cit., sub Allium ammofilum; DEX, s.v. aiºor).

Dupã cum se vede, graiurile din Banat ºi alte câteva din
þinuturile învecinate, nu l-au exclus pe lat. alium, ba chiar l-
au încetãþenit, îmbogãþindu-i familia.

  Dar prea uºor am trecut peste aituri! Cine ar putea
concepe piftii fãrã usturoi, recte ai. Li se spune piftii, fie dupã
ngr. Pihti, fie dupã blg. Pihtija. În alte graiuri, vorbitorii
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limbii române au creat un termen pentru apetisantele piftii din
vb. a rãci, zicându-le rãcituri. Sã fim corecþi ºi sã nu trecem
peste o altã denumire a aiturilor, mai rãspânditã în graiurile
bãnãþene, anume aceea de cotoroage pe care nu l-am gãsit în
DEX. Dar nu-i bai ºi nici târziu. Se va gãsi cândva, cineva care
va scrie o monografie a aiului plecând de la extraordinar de
bogatul inventar al lui Al. Borza (loc. cit.), va cerceta atlasele
lingvistice pe regiuni, apoi DA ºi DLR. Cu aceastã ocazie îi
anunþ pe cei care ºtiu de sala care îmi poartã numele de la
Biblioteca Publicã „Tata Oancea” spre care voi trimite ºi un
preþios dar fãcut mie de regretatul Teofil Teaha, un adevãrat
monument al graiurilor din Muntenia ºi Dobrogea (Atlasul
lingvistic român pe regiuni Muntenia ºi Dobrogea), al cãrui princi-
pal fãuritor a fost Teofil („Cel dãruit de Dumnezeu”) Teaha, el
dãruindu-mi cinci volume cu peste 1.500 de pagini (planºe),
format 45x55cm. Alãturi de el, drept coordonator au trudit Ion
Ionicã, Bogdan Marinescu, Nicolae Saramandu, Magdalena Vulpe,
cãrora le mulþumesc din suflet, pãstrând duioasã ºi pioasã
amintire celor care s-au cãlãtorit.

Vasile IONIÞÃ

31 august 2014, Ziua Limbii Române

Fotografie de la nuntã, cu mireasa
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Nedeia

¬ Adela Lungu-
Schindler, Perspective
narative în basmul cult
contemporan, Editura
Tim, Reºiþa, 2014.

Adela Lungu-Schindler
ne propune o carte despre
basmul cult contemporan din
perspectivã naratologicã. Aºa
cum aratã ºi titlul, autoarea
vizeazã douã domenii: pe de o
parte literatura contemporanã
– a ultimelor decenii – dominatã
de optzeciºti, pe de altã parte
metodologia modernã de analizã
a prozei folosind mai ales
cercetãrile ºcolii franceze (de
la Tz. Todorov care a impus
chiar termenul de naratologie,
G. Genette, Fr. Revaz etc.),
dar ºi altele, inclusiv studiile
româneºti. În ordinea logicã a
lucrãrii, dincolo de inevitabilele
precizãri istorice, Adela Lungu-
Schindler oferã un capitol dis-
t inct conceptelor cu care
opereazã, iar apoi aplicã teoria
pe câteva texte considerate

reprezentative. Dicþionarul este
realizat pe baza unei bogate
bibliografii, uniformizînd con-
cepte care diferã de la un autor
la altul. Rezultã o lucrare
binevenitã ºi curajoasã despre
modul în care specia proteicã a
basmului popular pãtrunde în
literatura cultã ºi se pãstreazã
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în contemporaneitate. Prozele
asupra cãrora s-a oprit bene-
ficiazã de o abordare criticã
modernã, evitând interpretãrile
impresioniste ºi comparatismul
desuet.

Autoarea analizeazã cu
plãcere deosebitã Enciclopedia
zmeilor de Mircea Cãrtãrescu,
pe care, de altfel, o face piesa
centralã a lucrãrii sale. Însã
pentru argumentarea titlului,
ea apeleazã ºi la cãrþile altor
scriitori contemporani, fixând
un context generos, postmodern.
Exemplele luate în discuþie au
evidente legãturi cu basmul
popular (conform funcþiilor
descrise de V. I. Propp), dar
actualizeazã îngroºat personajele
ºi structurile narative, dimen-
siunile parodice, ludic-umo-
ristice. E interesant grupajul
dedicat lui Harap-Alb, având ca
obiectiv basmul lui Creangã în
metamorfozele postmoderne (ale
scrierii ºi lecturii deopotrivã).

Dintotdeauna, literatura
noastrã s-a bazat – intertextual
– pe folclor. De altfel, unii
autori de azi îºi anunþã aceste
legãturi chiar din titlu (Iordan
Chimet: basm-roman; Gabriel
Chifu: roman/un fel de basm;
Liviu Ioan Stoiciu: Romanul-
basm). Coroborate cu explozia
genului fantasy, textele anali-
zate de Adela Lungu-Schindler
mai aratã implicit ºi altceva:
nevoia de poveste a lumii de
azi ºi schimbarea paradigmei
în proza ultimelor decenii.

Dar lumea ca poveste,
ca ficþiune, este chiar o viziune
a literaturii postmoderne. Cum
se observã din cartea de faþã,
interesul special al autoarei se
îndreaptã spre scriitorii postmo-
derni, spre perspectivele nara-
tive specifice acestora, forþele
auctoriale puse în joc (parodic,
intertextualitate, ludic, metalim-
baj, autoreferenþialitate etc.),
inclusiv atenþia specialã acordatã
de aceºtia cititorului ºi receptãrii.
Pe de altã parte, Adela Lungu-
Schindler nu alege întâmplãtor
tema basmului, câtã vreme,
dupã chiar observaþia lui Mircea
Cãrtãrescu, din Postmoder-
nismul românesc, „pentru spiri-
tul postmodern basmul a fost
întotdeauna o provocare, cãci
el gãseºte acolo o anumitã
trasparenþã, o anumitã irespon-
sabilitate, niºte structuri atât
de formalizate, încât se pot uºor
transforma în propria lor
parodie.” Aºadar, basmul e, de
regulã, pretext de reciclare, de
deformare parodicã ºi ambigu-
itate. Ceea ce analizele autoarei
pe ficþiunile lui Mircea Cãrtã-
rescu sau George Cuºnarencu
o demonstreazã. Ar fi de
datoria autoarei sã extindã
cercetarea acestui domeniu.

Pânã acum Adela
Lungu-Schindler ºi-a exersat
condeiul în diferite reviste,
scriind despre cãrþile contem-
poranilor (inclusiv parte din
observaþiile despre Enciclo-
pedia... lui Cãrtãrescu), manifes-
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¬ Armeniº. Istorie ºi
spiritualitate – Mono-
grafie de Pr. Cristian-
Matei Vulpeº

Când unui cititor îi cade
în mânã o monografie a unei
localitãþi, acesta poate deja
anticipa ce gen de informaþii
va gãsi în cartea respectivã.
Monografia scrisã de Preotul
Cristian-Matei Vulpeº despre
localitatea Armeniº reprezintã
acea categorie de carte, al cãrei
material informativ dizolvã
bariera unei monografii ºi pune
la dispoziþie mult mai multe
aspecte decât sugereazã prin
titlu.

Apãrutã în anul 2012, la
Editura Nagard din Lugoj,
monografia intitulatã Armeniº.
Istorie ºi spiritualitate es te
structuratã în conformitate cu

modelul unei astfel de lucrãri.
Ea cuprinde ºase capitole mai
ample, ramificate apoi în
subcapitole: I. Cadrul geografic,
II. Istoricul localitãþii Armeniº,
III. Oameni de seamã – Fii ai
satului, IV. Datini, Obiceiuri ºi
Tradiþii creºtine, V. Portrete de
familie ºi portul popular, VI.
Glosar.

Înainte de a prezenta
conþinutul propriu-zis al cãrþii,
este relevant a aduce în discuþie
afirmaþia prin care autorul
marcheazã propria sa relaþie
cu localitatea pe care o pãsto-
reºte ca preot ºi despre care
scrie: ,,De fiecare datã când
treceam de la Iablaniþa spre
Caransebeº, abia aºteptam sã
ajung pe Cheile Armeniºului ºi
în frumosul sat dintre dealuri.
Frumuseþea zonei m-a marcat
dintotdeauna. Niciodatã nu am
gândit cã voi ajunge sã locuiesc
aici. Voia lui Dumnezeu a fost
ca, dupã terminarea studiilor
teologice, sã ajung preot în Ar-
meniº. Simþãmintele frumoase
de care eram încercat odatã
faþã de aceste locuri sunt
întãrite de contactul cu oamenii
din Armeniº.” (p. 9) Ataºamentul
autorului pentru localitatea pe
care o pãstoreºte este relevant
pentru maniera în care îºi
concepe lucrarea monograficã,
observaþie la care voi reveni
pe parcurs.

Într-un mod explicit,
monografia dedicatã Armeniºului

tând de asemenea interes spe-
cial pentru tradiþiile etno-
folclorice, antropologie, istorie
oralã ºi tipãrind studii în vo-
lume colective. A îngrijit ºi
prefaþat, de asemenea, mai
multe culegeri despre Mircea
Eliade, cu prilejul unor colocvii
dedicate scriitorului.

Avem convingerea cã
aceastã primã carte care-i poartã
semnãtura va fi de bun augur
pentru destinul sãu literar.

  Gheorghe Jurma
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poate fi divizatã în douã pãrþi
distincte. Una este cea a
informaþiilor de ordin ºtiinþific,
acolo unde autorul preia datele
din felurite documente ºi le
prezintã într-o formã potrivitã
acestui registru: ,,Localitatea
Armeniº este centru de comunã
ºi are: 466 clãdiri, 378 gospo-
dãrii ºi 1226 locuitori stabili.
Satele aparþinãtoare comunei
sunt: Satul Bãtrân cu 130
clãdiri, 108 gospodãrii ºi 376
locuitori, Sub Marginea cu: 87
clãdiri, 61 gospodãrii ºi 200
locuitori, Feneº cu: 237 clãdiri,
203 gospodãrii ºi  581 locuitori
ºi cãtunul Plopu cu: 35 clãdiri
(majoritatea sãlaºe), 5 gospo-
dãrii ºi 6 locuitori.” (p. 16)
Metoda de lucru a lui Cristian-
Matei Vulpeº este una explicit
ilustrativã, având în vedere cã
textul este în permanenþã însoþit
de imagine.

Aceastã parte se carac-
terizeazã prin complexitate ºi
prin intenþia de a integra zonele
învecinate Armeniºului, în
locurile cheie ale satului. Modul
descriptiv pentru care opteazã
autorul anticipeazã un monograf
care nu se va limita la stilul
neutru al scrierilor de aceastã
facturã: ,,De la ºoseaua euro-
peanã spre rãsãrit, aproximativ
ºapte kilometri, întâlnim case
mari ºi gospodãrii frumoase.
Pe toatã lungimea lui satul este
brãzdat de un drum betonat.
Între Armeniº ºi Satul Bãtrân

sunt un ºir de dealuri numite
Dealul lui Crai, Faþa Jurovului,
Carpin, Bonuºu, Ascuri ºi
Nãmaiu. ªi pe aceste dealuri
întâlnim sãlaºe.” (p. 25) Inte-
grarea persoanei a doua plural
indicã abandonarea registrului
neutru pentru moment, dupã
care, sub constrângerea norme-
lor studiului monografic, autorul
revine la acesta: ,,Primãvara
este un anotimp destul de scurt
ca duratã, trecerea lui la varã
fãcându-se relativ brusc. Venirea
temperaturilor ridicate, timpu-
riu, dãuneazã, de multe ori,
pomilor fructiferi.” (p.27)

Totodatã, încã de la
prezentarea monumentelor sa-
tului, a mormintelor ºi a bisericii,
se contureazã o relaþie directã
cu localnicii prin prezenþa
numelor celor care au contribuit
sau au acþionat în diverse
contexte. În subcapitolul destinat
cãrþilor de cult, atrage atenþia
reproducerea unor însemnãri
care re-construiesc diferite
momente ale satului: ,,În iunie
1949, la Duminica tuturor
sfinþilor, am slujit sfânta slujbã
a Utreniei în sf. Bisericã din
Armeniº, parohul Armeniºului
fiind Pr. Octavian Costescu.
Rãspunsurile din strana cantoralã
au fost date de Pãrintele Ioan
Coºariu, preot pensionar ºi de
cantorul Nicolae Dragomir […]”
(p. 101) Din acest punct al cãrþii,
Armeniºul începe sã devinã tot
mai real, iar lucrurile sunt
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jonglare între prezent ºi trecut.
Tot de aici, impactul fotografiei
determinã ivirea unui sat al
cãrui pilon de susþinere este
acum memoria refãcutã prin
imagine. Preotul Cristian-Matei
Vulpeº a lucrat un puzzle tabloul
instituþiilor satului, cu o potrivitã
alternanþã între fotografii ºi
informaþii. Efectul pe care îl
are însã arhiva fotograficã este
unul major în re-construcþia
istoriei, cum este, de pildã, cazul
ºcolii. De la promoþia 1934-1935,
pozele refac memoria învãþã-
mântului în Armeniº ºi scot la
ivealã amprentele diferitelor
perioade, momente ºi personaje
ale satului. Enumerarea nume-
lor cadrelor didactice exacerbeazã
imaginea unui Armeniº real,
imagine deja creatã dinainte.
În acelaºi registru sunt pre-
zentate ºi istoriile altor instituþii:
Primãria, Cãminul Cultural,
Poliþia, Dispensarul.

În capitolul intitulat
Obiceiuri ºi Tradiþii Creºtine,
caracterul real al satului se
intensificã, iar monografia
Armeniº. Istorie ºi spiritualitate
este învestitã cu toate atributele
unei arhive impresionante, cu
rolul de a conecta specificul
satului cu povestea de viaþã a
locuitorilor sãi ºi pentru a ge-
nera, în final, imaginea com-
pactã a unei comunitãþi: ,,Mai
jos vom încerca sã redãm cât
mai fidel aceste datini ºi

obiceiuri. În acest sens am
apelat la Cronica parohiei ºi la
cei mai în vârstã care practicã
aceste obiceiuri.” (p. 244) Dupã
cum se poate remarca, autorul
explicã metoda de lucru ºi
sugereazã cã acest capitol
necesitã o atenþie sporitã. Obi-
ceiuri legate de naºtere, Obiceiuri
legate de nuntã, Obiceiuri la
moarte-înmormântare, Obiceiuri
de sãrbãtori, Alte obiceiuri fac
obiectul acestui capitol în care
textul pe de o parte, ºi deru-
larea arhivei foto pe de altã
parte, contureazã un Armeniº
extrem de firesc, ºi nu un loc
ideal ºi fictiv, cum se întâmplã
adesea în lucrãrile de facturã
monograficã: ,,În dimineaþa
cununiei, mirele, împreunã cu
alþi nuntaºi, merge însoþit de
muzicã, în alai la naºi, pentru
ca, apoi împreunã, la mireasã,
ºi, în final cu toþii la bisericã
pentru Sfânta Cununie. Pe drum
tinerii din alai strigã: «ahã, ahã,
nuntã mã; nuntã nuntã ºi iar
nuntã, þucu-i ochii cui sã uitã.»”
(p. 251) Ritualurile beneficiazã
de o punere în text coerentã ºi
fãrã încãrcãturã lingvisticã
inutilã.

Autorul acceseazã mai
multe roluri pentru elaborarea
monografiei ºi astfel schimbã
mai multe ipostaze: iniþial preot,
apoi antropolog, el observã
comunitatea, se integreazã,
dupã care, asemenea unui folclo-
rist, îºi selecteazã informatorii,
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¬ Cu gândul la graiul

strãbun

Preocupãrile umaniste
din Banat, atracþia manifestatã
pentru culegerea folclorului ºi
pentru cercetarea graiurilor au
fost ilustrate de intelectuali care
nu aveau pregãtire universitarã
de specialitate, de autodidacþi,
cu excepþia lui Iosif Popovici ºi
Enea Hodoº. Ceea ce nu i-a
împiedicat, pe unii, sã per-
formeze, ajungând chiar membri
ai Academiei Române: Simeon
Mangiuca a fost avocat la
Oraviþa, iar Petru Broºteanu,
secretar al societãþii Cãilor
Ferate Austro-Ungare, lucrând,
în aceastã calitate, ºi la Uzinele
din Reºiþa.

Fenomenul acesta, care
are cauze socio-economice, dar
care þine ºi de sociologia
culturii, s-a manifestat ºi în
alte provincii româneºti din
Imperiu (Simion Florea Marian
a fost preot, profesor de religie
ºi de ºtiinþele naturii), chiar în
Muntenia ºi în Moldova, el
þinând ºi de începuturile folclo-
risticii ºi ale dialectologiei în
cultura noastrã. La intelectualii
români din Austro-Ungaria
fenomenul are cauze specifice,
aceºtia orientându-se spre
ocupaþii care sã le asigure
existenþa: juriºti, funcþionari
guvernamentali, preoþi, învãþã-
tori, poziþii sociale din care
puteau sluji ºi conservarea,

culege tradiþiile locului, imprimã
în scris oraþii, legende, cântece:
,,Darã (X) darã / ia ieºi pânã
afarã, / La ãle albe zori / Le
pringe surori, / Sã-þi dea ajutor
/ Pânã zbori la cer […].”

Colectarea unui asemenea
arsenal de documente nu numai
cã pune la dispoziþia unui cititor
interesat trãsãturile dominante
ale Armeniºului, dar ºi inter-
mediazã o legãturã subtilã cu
acest loc. De la capitolul centrat
pe sãrbãtori ºi pânã la final,
imagini le pun în valoare
moºtenirea culturalã a comu-
nitãþii, fiind recognoscibile cele
mai importante momente ºi
personaje, tabieturile ºi meºte-
ºugurile, ocupaþiile sãtenilor. În
acelaºi timp, fotografiile sur-
prind aceeaºi comunitate în
diferite ipostaze, în diferite
epoci. La o cercetare mai
atentã, o singurã fotografie este
grãitoare pentru istoria de viaþã
a unei familii întregi, astfel cã
arhiva adunatã în carte de Pr.
Cristian-Matei Vulpeº deschide
o primã poartã spre Armeniº
potenþialilor cercetãtori.

În cele din urmã, cartea
Armeniº. Istorie ºi spiritualitate
– Monografie atestã faptul cã o
lucrare monograficã poate
conþine mai mult decât o
monografie propriu-zisã ºi cã
astfel de studii pot reprezenta
o nouã temã de cercetare.

Eliana Alina Popeþi
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Budapesta sau Viena istoria ori
filologia, cu greu ºi-ar fi gãsit
un loc de muncã profitabil.

Tendinþa de cercetare a
folclorului ºi a graiurilor de
cãtre autodidacþi cu bune intenþii
ºi cu rezultate notabile s-a
menþinut în Banat ºi în perioada
interbelicã, dacã ar fi sã-l
amintim doar pe Lucian Costin,
continuând ºi dupã profesiona-
lizarea acestor domenii prin
înfiinþarea, în 1956, a Facultãþii
de Filologie din Timiºoara. Apar
ºi azi glosare utile dialecto-
logilor, realizate de nefilologi.
Unul dintre reprezentanþii
acestei direcþii este ºi Simion
Todorescu din Lugoj.

Fãrã a fi filolog, Simion
Todorescu are preocupãri mora-
liceºti ºi sapienþiale, ilustrate
prin volume precum: Stãri de
spirit, Gânduri… gânduri…,
Morala la porþile gândirii,
Dintr-un univers de sensuri,
apãrute la editura Nagard din
Lugoj în 2011, urmate de
Iubitele mele definiri, în 2012.
Privind volumul Dintr-un
univers de sensuri, acesta
desacralizeazã formule cunoscute,
cum apreciazã Livius Petru
Bercea, prin deraieri lexicale care
nasc „detaºare ironicã de bunã
calitate ºi veritabile noutãþi
asoc iat ive” . Cu asemenea
aplecare cãtre gând ºi cuvânt,
nu e de mirare cã a publicat ºi
un apreciabil Glosar de termeni

dialectali din satul Racoviþa,
judeþul Timiº,  Editura
Eurostampa, Timiºoara, 2013,
126 p. (din care 5 cu ilustraþii).
Acest glosar, al doilea, s-a nãscut
din dorinþa/datoria autorului de
a sluji identitatea lingvisticã a
consãtenilor din Racoviþa,
satisfãcându-le „orgoliul identitar
pe care li-l oferã propriul grai”,
orgoliu de care fuseserã vãduviþi
în primul glosar (din 2009) prin
amestecarea cuvintelor notate
din toate ce le ºase sate
aparþinãtoare comunei Racoviþa,
judeþul Timiº, fãrã a le menþiona
provenienþa. De data aceasta,
consiliat de Simion Dãnilã,
autorul a lucrat mai aplicat,
fo los ind º i Chestionarul
Noului Atlas lingvistic
român. Remarcãm faptul cã al
doilea glosar a câºtigat ºi sub
aspect lexicografic, urmând
normele în uz ale unor asemenea
lucrãri. De asemenea, sã nu
uitãm Cuvântul autorului de
la primul glosar, de un nivel
lexico-gramatical mult superior
consideraþiilor lui Lucian Costin
din cele douã volume despre
Graiul bãnãþean.

S imion Todorescu a
folosit, în principal, metoda
anchetatorului-informator, cu
avantajele pe care le aduce
explicarea cuvintelor de cãtre
un vorbitor nativ al graiului.
L-au ajutat, la definirea exactã
a sensurilor, consãtenii ºi,
îndeosebi, sora sa, Aurelia
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Munteanu. De la mama sa de
87 de ani a cules o mare parte
din cuvintele tot mai rar auzite
azi.

M-am bucurat când am
aflat cã glosarul  lui Simion
Todorescu a reþinut atenþia
distinsei cercetãtoare a graiu-
rilor româneºti, doamna Iulia
Mãrgãrit, de la Institutul de
Lingvisticã din Bucureºti al
Academiei Române.

Marcu Mihail Deleanu

¬ Vasile Nemiº,
Monografia bisericilor ºi
ºcoalelor din Valea
Almãjului, Editura ªtef,
Drobeta-Turnu Severin,
2014

 Lansatã cu ocazia celei
de-a XIX-a ediþii a Festivalului
cu l tura l -ar t i s t i c a l Vãi i
Almãjului, monografia fostului
învãþãtor Vasile Nemiº (1905-
2004), elaboratã pânã în anul
1935 ºi rãmasã în manuscris, a
vãzut lumina tiparului prin grija
profesorului de istorie Mihai
Vlãdia din comuna Eftimie
Murgu. Cu toate acestea, ea a
fost adesea citatã în diverse
lucrãri de cãtre cercetãtorii
spaþiului cultural ºi spiritual
din Almãj. Apãrutã cu sprijinul
financiar al Asociaþiei Culturale
Banatcult, cartea oferã date
despre istoria lãcaºelor de cult
din aceastã parte de þarã, despre
sluj itori i lor, valorif icând
înscrisuri de pe registre ºi cãrþi
bisericeºti vechi, inscripþii de
pe zidãrie ºi picturi, legende
care au circulat de-a lungul
vremii, informaþii de la bãtrânii
satelor etc.

În spaþiul dedicat învãþã-
mântului, Vasile Nemiº se referã
la primele începuturi de viaþã
ºcolarã în satele ºi comunele
Vãii Almãjului, la evoluþia
procesului de instruire în diferite
etape, la dascãli ºi la condiþiile

„Cartea Sânzianei Preda –
scrie în prefaþã Doru Radosav –
se distribuie epistemologic între
istorie ºi istoria oralã, pe de o
parte ºi socio-antropologie, pe de
altã parte...“
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Apariþii editoriale

de studiu ºi, nu în ultimul rând,
la lupta pentru introducerea
limbii române în acest sistem.
„Cartea de faþã – scrie prof.
Mihai Vlãdia în Prefaþã – aduce
în faþa cititorului parte din
istoria a douã instituþii fun-
damentale ale societãþii umane:
Biserica ºi ªcoala“.

¬ Ion Colojoarã,
Arheologie poeticã (Gla-
sul pãmântului), Editura
Ornella Studio Design,
Timiºoara, 2014

 Apãrut prin grija dr.
Maria Mândroane, muzeograf la
Muzeul Satului Bãnãþean din
Timiºoara, la un an de la trecerea
în nefiinþã a autorului, volumul
de versuri Arheologie poeticã
confirmã talentul de poet al lui
Ion Colojoarã, anunþat în 2003,
când debuta cu placheta A treia
tinereþe. Mai exact, între timp,
prin lecturi bine asimilate,
þãranul din comuna Vrani a
învãþat sã facã deosebirea dintre
versificaþia facilã, practicatã mai
cu seamã de unii „poeþi în grai“
ºi poezia ca nou ºi complex
limbaj de comunicare, în care
primeazã „limba de foc a
inspiraþiei“, dar ºi semnificaþiile
construcþiilor lirice, fiind mult
mai atent la ce ºi cum se
„spune“. De asemenea, cine i-a
urmãrit cu atenþie evoluþia,
poate observa cã Ion Colojoarã

ºi-a diversificat temele, ºi-a lãrgit
aria simbolurilor, ºtiinþa inves-
tigãrii trecutului devenind, prin
intermediul poeziei, o adevãratã
arheologie a trãirilor eterne. Mai
mult, pentru a realiza o cât
mai fidelã trans-scriere a pro-
priilor frãmântãri ºi revelaþii
existenþiale, în numeroase texte,
el abandoneazã versul clasic în
favoarea celui „alb“, care-i oferã
mobilitate ºi o mai mare
libertate în discurs.

Cartea (tipãritã cu un
corp de literã total neadecvat
ºi cu câteva supãrãtoare greºeli
de corecturã), alãturi de cea în
care îºi publicã memoriile
bãrãgãniste, întregeºte profilul
unui autor care ºi-a depãºit,
precum confraþii sãi Iosif Chirilã
din Slatina Nera ºi Ion Frumosu
din Ciuchic i ,  s tatutu l de
„condeier þãran“.

Nicolae Irimia
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Severin, respectiv un sediu oferit de Societatea Literar-Artisticã
„Tibiscus” din Uzdin-Voivodina. Aceste manifestãri s-au desfãºurat în
diferite localitãþi din Banatul istoric: Bocºa, Caransebeº, Fãget, Lugoj,
Margina, Mãnãºtiur ori Uzdin º.a., din 1990 încoace asistãm la
resuscitarea fãrã precedent a acestui adevãrat fenomen de specificitate
provincialã de care critica ºi istoria literarã trebuie sã þinã seama.

Cenaclul „Gura satului” îºi menþine titulatura având invitaþi de
marcã precum: Marius Munteanu, Ionel Iacob-Bencei, Ioan Viorel
Boldureanu, Pãtru Chira, Ion Olariu, ªtefan Pãtruþ, Virgiliu ªchiopescu.
Între anii 1993 ºi 1996 au apãrut trei volume numite Gura satului la
Radio Timiºoara (Ed. Mirton), ultimul având caracter antologic ºi
reunindu-i pe cei mai sus numiþi.

Încã de la început criticul literar Cornel Ungureanu este atent
la trãsãturile fenomenului dialectal bãnãþean, prezent în variantã
nouã a „Gurii satului”; astfel în Precuvântarea la volumul I noteazã
faptul cã prin intermediul literaturii dialectale ne putem recupera
identitatea, reîntorcându-ne în spaþiul originar al satului.

În timp, literatura dialectalã bãnãþeanã a reuºit sã câºtige
preþuirea unui public larg ºi divers, mai ales în lumea satului, lucru
care demonstreazã încã o datã statutul pe care aceasta îl are în
cadrul vast al literaturii ºi culturii româneºti.

La autorii dialectali contemporani încã se mai observã tentaþia
de a scrie în „limba de-acasã”, înþelegând prin aceasta idiomul din
localitatea natalã, „cu redãri grafice” empirice, însã în ultimul deceniu
constatãm preocupãri sistematice de a se omogeniza scrierea în
dialectul literar bãnãþeanºi concomitent de a se selecta pe baza
criteriului expresivitãþii artistice ºi al inteligibilitãþii lingvistice, cuvinte,
expresii, formulãri morfo-sintactice din cele trei zone ale Banatului ce
au conturat de la început baza dialectalã a acestei literaturi bãnãþene:
graiurile din Banatul timiºan (de câmpie), graiurile din Banatul
montan ºi graiurile din zona de N-E (partea bãnãþeanã a Vãii
Mureºului).

Acest fenomen al literaturii dialectale bãnãþene, unic în peisajul
literaturii ºi culturii româneºti, meritã eforturile ºi atenþia unei
cercetãri complexe, esenþiale, de ansamblu.

(Urmare din pag. 130)

Semne de maturizare
a literaturii dialectale bãnãþene
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Revista Nedeia, la...
nedeie

Ca ºi în alþi ani, cea de-a
XII-a ediþie a Zilelor culturii ºi
spiritualitãþii rãcãºdiene, organizatã
de Asociaþia Culturalã Voinþa,
Primãria ºi Consiliul Local din
Rãcãºdia, a debutat vineri, 15
august 2014, cu un miniturneu la
fotbal, în cadrul cãruia patru
echipe din Valea Caraºului ºi-au
disputat Cupa Ion Baltã, ºi cu un
altul, de volei, unde s-a pus în joc
Cupa Voinþa.

Dupã-amiaza, la Biserica
ortodoxã a avut loc tãierea
colacului hramului, iar seara, în
Parcul cu platani, s-a desfãºurat
un spectacol folcloric la care ºi-au
dat concursul solistele vocale
Ramona ºi Georgiana Viþa ºi
formaþia orchestralã condusã de
taragotistul Petricã Viþa. N-a lipsit,
nici de aceastã datã, focul de
artificii oferit oaspeþilor sosiþi la
nedeia de Sfântã Mãrie Mare de
la Rãcãºdia.

Sâmbãtã, 16 august, la
primele ore ale dimineþii, oficia-

litãþile locale, în frunte cu primarul
Ilie Mirco Lechici ºi prof. univ. dr.
Constantin Falcã, cetãþean de
onoare al comunei, i-au primit pe
goºtii din Grebenaþ (Serbia) ºi pe
scriitorii ºi oamenii de culturã
din Oraviþa, Anina, Reºiþa, Lugoj,
Timiºoara ºi din localitãþi ale Vãii
Caraºului, invitaþi sã participe la
simpozionul 125 de ani de la
înfiinþarea Asociaþiei Culturale
„Voinþa“ din Rãcãºdia, precum ºi la
prezentarea ºi lansarea unor noi
apariþii editoriale.

Simpozionul s-a desfã-
ºurat, ca ºi la ediþiile anterioare,
la ªcoala cu clasele I-VIII Gh.
Guga ºi i-a avut ca moderatori pe
C. Falcã ºi pe prof. Maria Borugã,
directoarea aºezãmântului. Dupã
ce le-a urat bun venit în localitate,
aceasta i-a rugat pe oaspeþi sã
pãstreze un moment de reculegere
în memoria profesorului Ionel
Iacob, fost cadru didactic ºi di-
rector al ºcolii, decedat de curând,
despre a cãrui personalitate le-a
vorbit celor prezenþi.

La rândul sãu, prof. Aniela
Parnea s-a referit la cele mai
importante momente culturale ºi
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spirituale pe care le-a iniþiat ºi
patronat, de-a lungul celor 125
de ani,  Asociaþia Culturalã Voinþa
din Rãcãºdia, la cei mai de seamã
susþinãtori care i-au animat ºi
îndrumat activitatea. În încheierea
acestei prime pãrþi a întâlnirii,
eleva Bianca Butucescu a recitat
o poezie în grai bãnãþean scrisã
de Ion Albu din Berzovia.

Vorbind despre „copiii de
hârtie“ ai profesorilor Petru P.
Ciurea ºi Constantin Falcã ºi
despre miile de medalioane ale
„cãrãºenilor de neuitat“, Ioan N.
Cenda exclama la un moment-
dat: „E o muncã enormã care se
cuvine apreciatã, pentru cã ea
vorbeºte viitorului despre comorile
spirituale ale trecutului!“. Despre
volumul cu nr. 24, lansat în cadrul
reuniunii au mai exprimat aprecieri
Nicolae Murgu, Ion Medoia, Gh.
Secheºan, Nicolae Pãtruþ, Mihai
Moldovan ºi semnatarul acestor
rânduri.

Aºa cum ºi-a obiºnuit
cititorii de ani buni, poetul Costel
Simedrea, fiu al locului, a venit
însoþit de o nouã carte (conþinând
ºi un compact-disc) – Nãscocind
cuvântul, tipãritã la Editura
Brumar din Timiºoara. Volumul
e, de fapt, o antologie alcãtuitã
de prof. univ. dr. Gh. Secheºan ºi
cuprinde poeme din cele ºapte
plachete ale autorului, scrise în
tot atâþia ani.

Tot cu aceastã ocazie,
profesorul timiºorean le-a fãcut
prietenilor o plãcutã surprizã,
oferindu-le în dar cea mai recentã
carte a sa – Icoana din izvor –

apãrutã cu doar o zi în urmã, la
aceeaºi editurã, în care analizeazã
principalele teme ºi motive ale
poeziei lui Costel Simedrea.

Despre poet ºi despre
virtuþile lirismului sãu au mai
rostit puncte de vedere Ion Nicolae
Cenda, Nicolae Sârbu ºi Ilie
Chelariu, acesta din urmã având
meritul de a-i fi tipãrit aproape
toate celelalte plachete. Invitat
sã lectureze câteva din creaþii, C.
Simedrea a citit ºi poemul Zbor
alb cu care a debutat, acum 35 de
ani, în revista Orizont din Timi-
ºoara.

În sfârºit, tânãra Adina
Murgilã a prezentat Monografia
comunei Vrani, iar poetul ºi eseistul
Remus Valeriu Giorgioni, din
Lugoj, s-a referit la cele mai
recente cãrþi semnate de Ileana
Nana Filip ºi Lorin Cimponeriu
din Oraviþa.

Mai amintim cã, tot cu
acest prilej, pe un coridor al ºcolii
a fost amenajatã o expoziþie de
basoreliefuri în lemn aparþinând
regretatului sculptor Gh. Rouã din
Vrãniuþ ºi au apãrut nr. 74 al
revistei Jurnal de Rãcãºdia,
precum ºi suplimentul Paralela 45
al Asociaþiei Culturale Voinþa.

Cea de-a doua zi a nedeii
de la Rãcãºdia a continuat cu o
paradã a portului popular, cu un
festival folcloric la care au luat
parte formaþii artistice din
Grebenaþ, Apateu (judeþul Arad),
Greoni, Grãdinari ºi din comuna
gazdã, ºi s-a încheiat cu programul
formaþiei Petricã Viþa.

Nicolae Irimia
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În zilele de 27 ºi 28
septembrie 2014, în satul renumi-
telor mori de apã de pe pârâul
Rudãrica, Eftimie Murgu, s-a
desfãºurat cea de-a XIX-a ediþie
a Festivalului cultural-artistic al
Vãii Almãjului, un fel de nedeie ce
poposeºte anual, prin rotaþie, în
fiecare dintre comunele  acestui
neasemuit areal. O sãrbãtoare
îndelung aºteptatã, care le oferã
posibilitatea almãjenilor de
pretutindeni sã se întoarcã acasã,
sã se revadã sub semnul faptei
culturale, al cântecului, portului
ºi jocului strãmoºesc.

În prima zi, participanþii
la simpozionul Despre Almãj,
almãjeni ºi faptele lor au fost primiþi
de primarul Ilie Imbrescu, care
le-a urat bun venit ºi i-a îmbiat
cu o olcuþã de rãchie îngãlbenitã
de soarele altor toamne, ºi cu
nelipsitele cafele. Întâlnirea de la
Casa Culturalã Dr. Ion Sârbu,
moderatã de prof. univ. dr. Dumitru
Popovici, preºedintele Societãþii
culturale Þara Almãjului din
Timiºoara, a fost deschisã de prof.
dr. Lazãr Anton care a vorbit despre
câteva caracteristici geografice ale
Vãii Rudãriei.

În t r -un emoþ ionant
discurs, prozatorul Ion Marin
Almãjan a elogiat magia ºi „duhul“
plaiurilor almãjene ºi a spus cã
„avem datoria de a nu lãsa sã se
piardã aceastã lume miraculoasã“.
De asemenea, maestrul s-a referit
la cele trei patrii ale sale – „patria

primã“, „patria mijlocie“ ºi „patria
cea mare“ –, ºi ne-a sfãtuit ca în
aceastã epocã a globalizãrii sã ne
opunem ideii de a transforma
Europa într-o uniune de stãtuleþe
feudale. „Sã sperãm – nãdãjduia
I.M.Almãjan – cã în UE nu vor fi
naþii care conduc ºi care comandã
ºi naþii care stau în genunchi,
ascultã ºi executã“.

Prof. Pavel Panduru din
Prigor a adus, printr-o intervenþie
de mare sinceritate ºi frumuseþe,
un elogiu Banatului ºi Þãrii
Almãjului, prof. Mihai Vlãdia din
Eftimie Murgu a vorbit despre
istoricul Vasile Nemiº, despre dr.
Ion Sârbu ºi despre „comunionul
Crãionilor“, iar prof. Dãnilã Sitariu
din ªopotu Vechi a amintit cã
2014 e un „an aniversar Eftimie
Murgu“ ºi tot acum se împlinesc
530 de ani de atestare documen-
tarã a comunei care-i poartã
numele, ºi a fãcut un vehement
rechizitoriu la adresa conducãto-
rilor postdecembriºti. În intervenþia
sa, prof. univ. dr. Alimpie Ignea l-
a evocat pe colonelul Vichentie
Bãlaº, prof. Pavel Sârbu, din Arad,
a depãnat amintiri din anii
copilãriei petrecuþi în Almãj, iar
dr. Iosif Badescu, din Reºiþa, a
prezentat o scrisoare ineditã a lui
Ion Sârbu adresatã mamei, în
1908. Prezent la manifestare,
inspectorul ºcolar Ilie Dan Stoinel
a lãudat rolul civilizator pe care
l-a avut ºcoala din Almãj de-a
lungul timpului, precum ºi grija
intelectualilor de astãzi, pentru a
menþine mereu actualã persona-
litatea acestui þinut.
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O surprizã plãcutã le-a

fãcut participanþilor Dãnilã
Grigore ªuta, nãscut în Eftimie
Murgu dar trãitor, de peste patru
decenii, în Cluj-Napoca, un
împãtimit iubitor de Almãj, de
istorie, literaturã, patristicã etc.
care a venit cu un numãr impre-
sionant de documente privitoare
la viaþa ºi activitatea lui Ion
Sârbu, printre acestea numãrându-
se ºi 400 de file cu notiþe, realizate
pentru elaborarea lucrãrii despre
Mate i Basarab . Poetu l º i
profesorul Iosif Bãcilã a vorbit
despre obiceiuri ºi pactici de
sânziene în Valea Almãjului, prof.
univ. dr. Dumitru Popovici a
creionat succint portretul gene-
ralului Traian Doda, Petru ªuta
s-a referit la activitatea lui Lazãr
Sârbu, dirijor, vreme de 35 de ani,
al Corului þãrãnesc din Eftimie
Murgu ºi Nicolae Iovan, la cea a
Asociaþiei culturale Izvoare
almãjene din Bozovici.

Cea de-a doua parte a
întâlnirii de la Eftimie Murgu a
fost dedicatã lansãrii ºi prezentãrii
de cãrþi ºi de reviste. Astfel,
academicianul Pãun Ion Otiman,
preºedintele Filialei din Timiºoara
a Academiei Române, a iniþiat
reeditarea lucrãrii avocatului
Antoniu Marchescu Grãnicerii
bãnãþeni ºi Comunitatea de Avere,
apãrutã la Editura Academiei
Române. La aceeaºi editurã,
academicianul nãscut la Gârbovãþ
a mai semnat volumele Proiecte ºi
teme academice, retrospectivã 2006-
2014 ºi Academia Românã ºi Casa

Regalã a României, douã destine
paralele. În acelaºi context Iosif
Bãcilã a prezentat revista
Almãjana, Felicia Mioc Novacovici
ºi Nicolae Murgu, din Oraviþa,
volumul Împãrãþia lui Dumnezeu
de Romulus Novacovici (Editura
„Tim“, Reºiþa), prof. Angelica
Herac, de la CJPCCT Caraº-
Severin, revista de culturã
tradiþionalã Nedeia, din Reºiþa, iar
prof. Mihai Vlãdia, alte trei apariþii
pe care le-a îngrijit ºi prefaþat:
Monografia bisericilor ºi ºcoalelor din
Valea Almãjului de Vasile Nemiº,
Monografia agricolã a Rudãriei de
Sergiu Cârlan ºi Monografia
comunei Rudãria de Alexandru
Dinu, toate apãrute la Editura
ªtef din Drobeta-Turnu Severin.

Cea de-a doua zi a
festivalului a fost rezervatã
cântecului, jocului ºi portului
popular. Astfel, dupã tradiþionala
paradã, au urcat pe scena Casei
culturale colectivele artistice din
Eftimie Murgu, Bãnia, Bozovici,
ªopotu-Nou, Dalboºeþ ºi Ansam-
blul folcloric Hora Caraºului din
Oraviþa. De asemenea, tot în
cadrul spectacolului au mai
evoluat ºi soliºtii vocali de muzicã
popularã Cãtãlina Pâºlea, ªtefan
Murgu, Maria Didraga ºi Alin
Turculescu.

Un juriu compus din
profesorii Iosif Bãcilã (preºedinte),
Angelica Herac, Ilie Dan Stoinel,
Pavel Panduru ºi Ion Popovici a
acordat, pentru prestaþie deosebitã,
premii puse la dispoziþie de
Soc ietatea Cultura lã Þara
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Acþiunile lunii iulie
2014:

- Festivalul de Film (scurt
metraj) 5-6 iulie 2014, Bãile
Herculane

- Festivalul Internaþional
de Folclor „Hercules”, ediþia 44
- 7-12 iul ie 2014, Bãi le
Herculane

- Tabãrã de icoane pe
sticlã, ediþia a V-a 2-8 iulie
2014, Râul Alb

- Întâlnire cu fiii satului
20 iulie 2014, Valea Timiºului
(Buchin)

Acþiunile lunii august
2014:

- Întâlnire cu fiii satului
2 august 2014, Lescoviþa
(Naidãº)

- Zilele Culturii Rãcãº-
dene, ediþia a XI-a 15 august
2014, Rãcãºdia

Almãjului din Timiºoara. Pe lista
premianþilor s-au aflat solistul
vocal Alin Didraga, taraful Flori
de liliac ºi echipa de jocuri populare
mixte din Eftimie Murgu, coregraful
Nicolae Borozan ºi fanfara de copii
din Bãnia, coregraful Alexandru
Vlãdulescu din Bozovici. Pentru
vechimea costumelor au fost
premiaþi grupul vocal din Dalboºeþ
ºi reprezentanþii comunei Sopotu-
Nou.

Nicolae Irimia

- Întâlnire cu fiii satului
16-17 august Prisian (Buchin),
Gârliºte

Acþiunile lunii septem-
brie 2014:

- Festivalul Comunitãþilor
Etnice din Banat, ediþia a XIV-a
12 sept. 2014, Bãile Herculane

- Întâlnire cu fiii satului
8 septembrie 2014, Sadova Nouã
(Slatina Timiº)

- Întâlnire cu fiii satului
8 septembrie 2014, Bãnia

- Întâlnire cu fiii satului
– 9-10 septembrie 2014, Buchin

Acþiunile lunii octom-
brie 2014:

 -  Festivalul Cultural-
artistic al Vãii Almãjului, ediþia
a XIX-a -  octombrie 2014,
Eftimie Murgu

- Festivalul „Ana Mun-
teanu”, ediþia a V-a 13-14 oct.
2014, Buchin

- Festivalul de Creaþie ºi
Interpretare a Poeziei în Grai
„Tata Oancea”, ediþia XXXVIII
31 oct. 2014, Bocºa

- Festivalul „Mândru mi-s
cã-s gugulan” - 25 oct. 2014,
Caransebeº

- Festivalul Folcloric
„Afilon Laþcu ºi Ion Munteanu”,
30 oct. 2014, Glimboca/Oþelu
Roºu
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Tabãra Naþionalã de
icoane pictate pe lemn ºi
sticlã, mãºti veneþiene ºi
artã textilã Râul-Alb

Anul acesta a avut loc
ediþia a IV-a, unde au participat
90 de tineri din Anina, Reºiþa,
Timiºoara, Craiova, Bucureºti,

- Întâlnire cu fiii satului
6-7 oct. 2014, ªopotu Nou

- Întâlnire cu fiii satului
– 26 oct. 2014, Teregova

- Întâlnire cu fiii satului
26-27 oct. 2014, Feneº (Armeniº)

Acþiunile lunii noiem-
brie 2014:

- Fes t iva lu l „George
Motoia Craiu”, 27-28 noiemb.
2014, Oraviþa

- Festivalul de muzicã
uºoarã „Ritmuri în mileniul III”,
13-14 noiemb. 2014, Berzasca

- Întâlnire cu fiii satului
11 noiemb. 2014, Ravensca
(ªopotu Nou)

Acþiunile lunii decem-
brie 2014:

- Reuniunea de cântãri ºi
muzicã „Iosif Velceanu” 6 dec.
2014, Reºiþa

- Festivalul „Lângã ieslea
minunatã” - 13 decembrie 2014,
Bozovici

Ialomiþa, Oradea, Topliþa. Aceastã
activitate urmãreºte valorificarea
tradiþiilor, obiceiurilor ºi meºte-
ºugurilor populare, ca o alternativã
de educaþie non-formalã, dezvol-
tare ºi susþinere a unor abilitãþi
ºi deprinderi  a tinerilor, în ale
artei.

Tabãra pune la dispoziþia
tinerilor mediul, spaþiul ºi
materialele necesare pentru
susþinerea lor în descoperirea
tehnicilor ºi realizarea icoanelor,
fie pe lemn sau sticlã, a artei
textile si mãºti tradiþionale
veneþiene, se adreseazã  tinerilor
care au interes de cunoaºtere în
tematica tradiþiilor, obiceiurilor
ºi meºteºugurilor, care au înclinaþii
ºi abilitãþi de îndemânare în
domeniul artelor plastice, sã-ºi
experimenteze cunoºtinþele ºi
deprinderile practice privind
realizarea de obiecte decorative,
sã-ºi dezvolte comportamentul
responsabil, îndemânarea, creati-
vitatea, încrederea în capacitãþile
de exprimare prin formã ºi culoare.

Tinerii participanþi au ales
atelierul la care au vrut sã
participe, iar pe atelierul de artã
textilã, lector a fost doamna Elena
Hãbãºescu, pe cel de icoane pe
lemn, domnul Ioan Tomi Radcu
ºi pe cele de icoane pe lemn ºi
mãºti veneþiene, Ecaterina Tudor.

 În tabãrã au fost tineri
care pentru prima datã au pictat
icoane, au venit cu douã mâini
stângi ºi au plecat, de ce nu, viitori
artiºti.

s.
.
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Revista Nedeia poate fi cititã ºi pe facebook.

Festival al condeie-
rilor plugari

În zilele de 6 ºi 7 septembrie
2014, la Muzeul Satului Bãnãþean
din Timiºoara s-a desfãºurat cea
de-a VIII-a ediþie a Festivalului
Condeierilor Plugari, manifestare ce
a reunit creatori ºi cercetãtori ai
fenomenului din mai multe judeþe
ale þãrii, din punctul de vedere al
participanþilor, Caraº-Severinul
ocupând un loc fruntaº. În prima
zi, dupã festivitatea de deschidere,
cei prezenþi au depãnat amintiri
ºi au evocat pe cunoscutul condeier
Ion Colojoarã din Vrani, trecut la
cele veºnice în vara anului 2013.
Tot în acest cadru, dr. etnolog
Maria Mândroane, iniþiatorul ºi
sufletul întâlnirii, a vorbit despre
suplimentul revistei Vatra Cãra-
ºului – in memoriam Ion Colojoarã
ºi despre volumul de poezie
Arheologie poeticã, aparþinând
aceluiaºi autor, editate cu acest
prilej. În dupã-amiaza aceleiaºi
zile, în modernul sediu adminis-
trativ, s-a desfãºurat masa rotundã
cu tema Condeieri plugari ºi creatori
populari, moderatã de Maria
Mândroane ºi Dan Liuþ, directorul
Casei de Culturã din Bocºa, la
finalul cãreia celor prezenþi le-au
fost înmânate diplome de partici-
pare, semnatarului acestor rânduri
fiindu-i oferitã cea de cetãþean de
onoare al festivalului.

Duminicã, 7 septembrie,
participanþii la festival s-au
deplasat în comuna timiºeanã

Biled, unde au fost întâmpinaþi
de prof. Daniel Borlovan, directorul
Liceului Tehnologic P.Mitroi, ºi au
luat parte la slujba religioasã. A
impresionat în mod deosebit
grupul creatoarelor populare din
Ardeal, care a interpretat câteva
îndrãgite cântece religioase.

Dupã prânzul oferit de
gazde, asortat cu nelipsita rãchie
(de pe diverse meleaguri), cu
pãlinca ºi cu vinul, oaspeþii ºi
gazdele s-au deplasat la Casa
Culturalã, unde era amenajatã o
mini-expoziþie de fotografii,
aparþinând octogenarului Ion
Vornic Râcu, din satul Vârciorova,
comuna Bolvaºniþa, prezent la
manifestare. Apoi, timp de aproape
trei ore, în cadrul unei ºezãtori,
au urcat pe scenã cele douã
formaþii de jocuri populare ale
elevilor ºi tinerilor din Biled,
rapsozi ºi creatori sosiþi la festi-
val (între care ºi solista vocalã
Maria Tudor), animatori ai vieþii
culturale locale, cãrora le-a fost
decernate diplome de excelenþã din
partea organizatorilor.

Prin temele interesante ºi
de actualitate dezbãtute, prin
diversitatea modalitãþilor de abor-
dare ºi de manifestare a feno-
menului denumit generic condeieri
plugari, dar ºi prin implicarea
ireproºabilã a gazdelor, ediþia din
acest an de la Timiºoara a fost o
reuºitã ce meritã sã fie continuatã.

Nicolae Irimia
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Corespondenþele se trimit pe adresa revistei, la Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii

Tradiþionale Caraº-Severin, Reºiþa, Str. Fãgãraºului, nr.
12A, tel. 0255/226698

e-mail: revistanedeia@yahoo.com
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