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O constantã academicã
În 1980, Octav Pãun ºi Antoaneta Tãnãsescu îngrijeau,

la Editura „Albatros”, o carte ce stã ºi acum, dupã trei decenii
ºi jumãtate, la loc de cinste în biblioteca mea. Volumul reunea
„discursurile de recepþie” rostite la intrarea în Academia Românã
(a cãrei întemeiere dateazã încã din 1866) a 24 dintre cele
mai reprezentative personalitãþi ale literaturii, istoriei, artei ºi
culturii române, începând din 1869 ºi pânã în 1975. Cartea,
repet, constituia un gest oarecum surprinzãtor pentru cã ea
devenea accesibilã marelui public într-o vreme când operaþiunea
de distrugere a satului românesc era în plinã ofensivã. În
plus, în mod paradoxal, aproape jumãtate dintre numele
selectate  – repere statornice ºi emblematice ºi la începutul
celui de-al treilea mileniu – îºi exprimau ataºamentul faþã de
valorile incomensurabile ale tradiþiei, faþã de identitatea acestui
spaþiu ºi neam. Astfel, în 1913, B. ªt. Delavrancea, vorbind
despre „estetica poeziei populare”, considera cã ea „este la fel,
în legile ei fundamentale, cu estetica operelor de cea mai
înaltã culturã” ºi cã „adevãrata artã este þãrmuritã în graniþele
etnice ale unui popor ºi este unica graniþã a sufletului unui
popor”, iar ºapte ani mai târziu, marele etnograf Simion
Mehedinþi era de pãrere cã „pentru a îndruma o naþiune spre
o culturã mai înaltã, nu-i alt chip decât sã o hrãneºti mai
întâi din propriul sãu avut sufletesc, adunat în curgerea
veacurilor, de moºii ºi strãmoºii sãi”.
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La sunetul inconfundabil, la semnificaþia adâncã a
acestor plãsmuiri, la frumuseþile fãrã de seamãn ale poeziei
populare avea sã se refere în 1923, printr-o emoþionantã
prelegere, ºi Mihail Sadoveanu care reitera ideea cã scriitori
precum Alecsandri, Kogãlniceanu, Negruzzi, Alecu Russo,
trãitori în anteriorul secol, reprezintã „cele dintâi manifestãri
puternice în literatura noastrã” pentru cã ºi-au plecat urechea
la „glasul poporului” ºi la „cântecele neamului” (între ele ºi
monumentala baladã „Mioriþa”) mãrturisind cã  „Letopiseþul”
lui Ion Neculce „mi-i carte de cãpãtâi”. De asemenea, marele
prozator susþinea cã „pe drumul acestei tradiþii îl gãsim ºi pe
Eminescu”, iar despre „inimitabilul Creangã” spunea, cu
bucuroasã ºi sincerã convingere, cã este „cea mai mãiastrã ºi
artisticã manifestare a poporului în literatura cultã”. Chiar
dacã pe Neculce ºi Creangã îi despart aproape douã sute de
ani de istorie, amândoi „simþesc sufletul cel veºnic al neamului”.

Ar fi nedrept, în acest context, sã nu mã refer ºi la
alte douã nume de notorietate – Liviu Rebreanu ºi Lucian
Blaga – primul aducând o binemeritatã „laudã þãranului
român” ºi, cel de-al doilea, un convingãtor „elogiu satului
românesc”. Fãrã îndoialã însã cã spiritele cele mai elevate ºi
cultivate, care au menþinut – prin opera ºi prin crezul lor
artistic – tradiþia ca pe o constantã academicã au fost, pe
parcursul unui secol ºi jumãtate, mult mai numeroase.

În sfârºit, în 1911, ilustrul cãrturar Nicolae Iorga îºi
încheia discursul printr-o frazã extrem de actualã, care ar
trebui sã ne punã pe gânduri: „(...) într-o societate încã
nefixatã ºi cãzutã prea rãpede din uºorul entuziasm al
începuturilor în cãutarea pãtimaºe a mulþumirilor materiale
ale vieþii, istoricul e dator a fi un amintitor neobosit al
tradiþiei  naþionale, al unitãþii neamului peste hotare politice
ºi de clasã...”. Eu aº extinde îndemnul cãtre toþi cei care mai
cugetã încã în limba românã ºi se simt ai acestui pãmânt.
19 august 2015

NICOLAE IRIMIA
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Colocviile Internaþionale
„Nedeia“, ediþia I

De la înfiinþare (anul 2013), revista „Nedeia“ a încercat
sã determine niºte fenomene culturale ºi consider cã în bunã
mãsurã a reuºit. Colocviile Internaþionale „Nedeia“, organizate
de Consiliul Judeþean Caraº-Severin, Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Caraº-Severin
în parteneriat cu Universitatea de Vest Timiºoara ºi derulate
în acest an la Bãile Herculane, constituie evenimentul cel
mai notabil. Aceastã primã ediþie a avut ca temã centralã
„Banatul viu la 2015”  ºi pe parcusul celor trei zile au fost
prezentate subiecte extrem de interesante în cadrul celor
ºase secþiuni.

În ziua deschiderii Colocviilor, 22 septembrie 2015, sala
de conferinþe a Hotelului Golden Spirit din Bãile Herculane a
gãzduit prima secþiune: panelul „Banatul la 2015 din perspectiva
studiilor culturale”, panel susþinut de grupul de cercetare al
Universitãþii de Vest Timiºoara.

Moderator: Drd. Monica Vlad
Dr. Eufrozina Greoneanþ/Vârºeþ/Serbia, Satul natal -

memorie, credinþã, culturã, tradiþie
Dr. Eliana-Alina Popeþi, Povestitorul astãzi: de la informator

la Tezaur Uman Viu
Masteranzi ai Universitãþii de Vest din Timiºoara
Nona Rãdoi, Identitate localã ºi patrimoniu cultural. Studiu

de caz: Bãile Herculane
Veronica Breznilã, Haruf în Timiºoara - gastronomie arabã
Ziua de 22 septembrie s-a încheiat cu un moment artistic

susþinut de colaboratorul CJCPCT CS, interpretul Alin Turculescu.
Ziua de 23 septembrie 2015 a fost rezervatã Monografiilor

locale, publicaþiilor din arealul culturii tradiþionale ºi muzeelor
locale.

Monografii locale
Moderator: Gheorghe Jurma
Conf. univ. Mihaela Bucin, Ungaria/Szeged - Poveste cu...
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cântec despre Bãile Herculane. Un aspect din istoria culturii maghiare
Prof. Gheorghe Rancu – Istoria bisericilor ortodoxe din

Almãj
Prof. Pavel Panduru – Monografia satului Putna/

Monografia comunei Prigor
Prof. Dan Oberºterescu – Monografia comunei Lãpuºnicu

Mare/Privire de ansamblu asupra monografiilor Vãii Almãjului
 Ing. muzeograf Dorin Bãlteanu - Herculane - arc peste

timp. Turism ºi istorie la Bãile Herculane
Publicaþii din arealul culturii tradiþionale
Moderator: Prof. univ. dr. Eugenia Arjoca-Ieremia
Prof. univ. dr. Eugenia Arjoca-Ieremia – Cântecul fanfarei,

Repere monografice. Fanfara din Lãpuºnicu Mare, autor prof.
Gheorghe Þunea - traducere în limba francezã de Angelica Herac
(CJCPCT CS)

Dr. Adrian Deheleanu (Muzeul Banatului Timiºoara) -
Mãiestrie ºi meºteºuguri – cojocãritul în Banatul de câmpie, autor
Marius Matei

Gheorghe Jurma – Scrisori de la Ciclova Românã. Nicolae
Irimia în dialog cu Angelica Herac

Prof. dr. Vasile Pistolea – Viziunea destinului uman în
mitul Ursitoarelor ºi alte credinþe divinatorii

 Ing. muzeograf Dorin Bãlteanu - Fanfara satului – o
tradiþie uitatã. Gligore Blidariu (Moºu Burtã) – o viaþã dedicatã
fanfarei tradiþionale din Valea Bolvaºniþa, jud. Caraº-Severin

Pr. dr. Constantin Cilibia – Bãile Herculane – istorie ºi
spiritualitate

Muzee locale
Moderator: Prof. univ. dr. Eugenia Arjoca-Ieremia
Muzeograf-cercetãtor Ioan Traia (Muzeul Satului Bãnãþean

Timiºoara) – Un mic muzeu etnografic local – Rãcãºdia/Rolul
chestionarelor în cercetarea monograficã, chestionarul lui Ioachim
Miloia

Dr. Dacian Rancu (Muzeul Banatului Montan) – Colecþia
de etnografie a Muzeului privat „Almãjul”- ªopotu Vechi

Prof. Nicolae Andrei – Muzeul din Bãnia
Prof. Mihai Vlãdia - Muzeul de la Rudãria
Felicia Novacovici-Mioc – Casa Memorialã-Muzeu a familiei

Novacovici de la Gârbovãþ
Ing. muzeograf Dorin Bãlteanu - Muzeul de istorie Gen.
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Nicolae Cena din Bãile Herculane, primul muzeu din staþiunile
balneare româneºti. Proiect de amenajare a muzeului în Vila Elisabeta

Ultima zi a Colocviilor „Nedeia“ a tratat Arhivele digitale
– metode, practici de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial
ºi Tradiþiile orale în repertoriul ansamblurilor folclorice.

Arhivele  digitale - metode, practici de salvgardare a
patrimoniului cultural imaterial

Moderator: Prof. univ. dr. Eugenia Arjoca-Ieremia
Dr. Lucian Nicolae Robu (Complexul Muzeal Astra Sibiu)

– Reprezentarea Banatului Montan în cadrul Muzeului Tehnicii
Populare din Sibiu

Drd. Constantin Matei (Complexul Muzeal Astra Sibiu) –
Studiu asupra localizãrii stânelor bãnãþene dupã hãrþi istorice ºi
arheologice

Lect. Dr. Irina Airinei Vasile (preº. Asociaþia Interetnicã
Anima Fori - Bucureºti) – Patrimoniul toponimic al Bucureºtilor/
Reprezentarea Banatului multicultural în imaginarul bucureºtean

Conf. univ. dr. Marcu Mihail Deleanu – Inventarul cercetãrii
etnofolclorice în Banatul Montan

Prof. Nicoleta Marcu (director Casa Corpului Didactic
Caraº-Severin/CCD CS) - Conservarea ºi promovarea tradiþiilor în
arhive letrice ºi digitale

Participanþii la Colocviile revistei „Nedeia“
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Inf. Remus Rîjniþã (CCD) - Case tradiþionale din Caraº -
proiect al CCD C-S premiat în cadrul Forumului Naþional al
Inovatorilor în Educaþie 2012

Tradiþiile orale în repertoriul ansamblurilor folclorice
Moderator: Prof. univ. dr. Eugenia Arjoca-Ieremia
Prof. dr. Maria Frenþiu – Din lumea Banatului
Prof. Adela Lungu-Schindler – Carnavalul popular în

Banatul de Sud – problemele receptãrii
Simion Dragalina  - „Puricelul”- obicei în ritualul de

înmormântare în Banatul Montan
Dumitru Dragomir -  Sânvãsii – obicei de Anul Nou
Prof. Nicolae Andrei – Tradiþii pierdute în Almãjul legendar
Prof. Daniela Potocean (Prof. Adriana Bonciu / CCD) -

Rolul cântecului popular în repertoriul copiilor

Mulþumirile CJCPCT CS se îndreaptã cãtre toþi participanþii
pentru deosebita implicare în derularea manifestãrii ºi acest
lucru l-am evidenþiat prin conferirea unor diplome de participare
la aceastã primã ediþie însoþite de o mapã personalizatã cu
publicaþii apãrute sub egida CJCPCT CS.

De subliniat ºi de netrecut cu vederea este sprijinul
preþios la concepþia evenimentului a doamnei prof. univ. dr.
Otilia Hedeºan (UVT) ºi a celor trei personalitãþi care au
condus lucrãrile celor trei zile – prof. univ. dr. Eugenia Arjoca-
Ieremia, Gheorghe Jurma ºi drd. Monica Vlad.

Deopotrivã evidenþiez faptul cã aceste Colocvii au avut
loc datoritã iniþiatorului proiectului cultural „Nedeia”, domnul
prof. Gheorghe Þunea, managerul CJCPCT CS ºi directorul
revistei „Nedeia”. Domnia Sa a sprijinit realizarea unei asemenea
întâlniri în vederea promovãrii tezaurului cultural al Banatului
de munte cu precãdere ºi a direcþionat evenimentul prin participare
internaþionalã  pentru o mai bunã vizibilitate a Instituþiei ºi a
publicaþiei „Nedeia”.

                ANGELICA HERAC
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MEªTEªUGURI TRADIÞIONALE
Dupã trei ani de la prima apariþie, „Nedeia”, ajunsã la numãrul

6, ºi-a gãsit drumul, ºi-a fixat reperele. Cu toate acestea, parcursul nu
e cu totul închis, fiecare numãr înseamnã o nouã încercare ºi o schimbare
pe care o sperãm în bine.

Ne-am propus sã devenim o instituþie, sã ne impulsionãm
colaboratorii sã scrie, sã descopere lucruri noi sau sã vinã cu viziuni
originale despre cele deja ºtiute. Am încercat sã alcãtuim numere
tematice, ºi în parte am reuºit sã ne mobilizãm: al patrulea numãr al
revistei a avut ca temã de cercetare nunta, numãrul urmãtor a fost
despre tradiþii în literaturã ºi artã. Acest nou numãr (al ºaselea) s-a construit
pornind de la ideea meºteºugurilor tradiþionale, cele mai multe pierdute
astãzi.

E adevãrat cã în ultima vreme vechile meºteºuguri sunt readuse
în atenþia noastrã prin tot felul de proiecte centrate pe redescoperirea
culturii tradiþionale, festivaluri, târguri de produse, promovare turisticã
etc. Dar e la fel de adevãrat cã meºteºugurile pe care le numim
tradiþionale nu se mai practicã, fiindcã produsele obþinute nu ne mai
sunt trebuincioase, nu se mai adapteazã specificului vieþii noastre. Ele
sunt eventual pãstrate ca amintiri despre o lume de demult ºi ca un
dialog între generaþii. Meseriile vechi dispar, apar altele noi. Procesul e
firesc ºi þine de dinamica dezvoltãrii sociale. Prin meseriile practicate
la un moment dat ne definim în raport cu timpul care trece. Îmi vin în
minte cuvintele Smarandei Vultur care spunea cã: „meseriile apar ºi
dispar, se redefinesc ºi redenumesc purtând cu ele ºi repertorii de
cuvinte. Prin ele mãsurãm timpul care trece”.

Am acceptat aºadar provocarea noi, cei din colectivul redacþional,
ºi desigur cei ce colaboreazã la acest numãr. În ciuda reticenþei cã vom
reuºi, am adunat un numãr semnificativ de articole pe tema meºteºugurilor.
ªi cum formatul revistei este acela de carte, de volum care se poate
pãstra în bibliotecã, nãdãjduim cã îl veþi pãstra pe un raft ca document
viu al unei lumi pierdute.

ADELA LUNGU-SCHINDLER
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Tradiþie ºi continuitate în istoria
româneascã

Aspecte ale pãstoritului în zona de
interferenþã Banat-Hunedoara-Gorj

Discursul istoriei a fost întreþinut, încã din perioadele
strãvechimii, de multitudinea de ataºamente ritualice, acestea
completând spectacolul umanitãþii, aºa cum îl adevereºte astãzi
stadiul civilizaþiei. Astfel, un întreg ceremonial învederând
obiceiuri, datini, cutume cu desfãºurãri sezoniere, etapizate pe
anotimpuri sau doar consemnând statutul de permanenþã în
memoria colectivã, descifreazã pentru noi ºi pânã la noi, prin
recursul la procedeul anastilozei, traseele unor previzibile restituiri
de relicte etnoistorice, majoritatea continuând ºi astãzi sã fie
multiplicate în variante de ocupaþie economicã permanentã. Un
loc important, îndeosebi pentru greutatea argumentelor pe care
le oferã discursului istoriilor naþionale de pretutindeni, îl ocupã
mai ales pãstoritul.

Pãstoritul, proces activ edificând o identitate micro- ºi
macrogrupului de oameni, a fost pânã la anii interbelicului
analizat ca antropoculturã. Dar acest fenomen istoric, social,
economic ºi deopotrivã cultural þine ºi de studiul antropogeografic,
domeniu fundamentând nu doar terminologic analizele de odinioarã
ale lui K. Ritter, ºi al antropografiei, implicând efectul adaptãrilor
comunitãþilor mai restrânse la mediu. Iatã de ce, în 1941, la
apariþia revistei „Journal of Applied Anthropology” („Human
Organization”), E. D. Chapple insista pe studiul complex al
acestei îndeletniciri care a contribuit la edificarea istoriei unor
etnii din Europa Centralã ºi de Est ºi din Peninsula Balcanicã.

Transhumanþa este, aºadar, fenomenul complex care poate
orienta în timp destinul colectiv al unor comunitãþi umane,
poate corecta efecte ale impactului mentalului la realitatea
celor trei planuri ale cotidianului pasiv ºi activ, ieri, azi,
mâine, poate influenþa dar nu poate determina încadrarea
socialã-geograficã a unui grup. Pãstoritul leagã zone ale aceluiaºi
habitat, edificã interrelaþionãri între genuri, teme ºi domenii
ale economiilor locale, conservã specificul etnic, asigurã
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continuitãþi în planul habitudinilor, pãstrând legãtura cu istoria
de demult, probând conºtiinþa identitarã a autohtonilor majoritari,
românii.

O istoriografie bogatã are procesul transhumanþei în cultura
noastrã, cu aplicaþie la aspecte zonale sau mai larg, regionale.
Pãstoritul se încadreazã antropologiei sociale, în categoria
ceremoniilor sincronice ºi ciclice. Sigur cã îndeletnicirea e un
reziduu arhaic, iar pãstoritul montan, care ne intereseazã acum,
defineºte în bunã mãsurã arii identitare ale continentului
european. Muntele, simbolul ascensional definind civilizaþia ºi
aspiraþiile umanitãþii, înseamnã în primul rând istorie, istoria
vie sau, nuanþând, istoria pe paliere. Pe palierul cel mai de sus
aparþine pãstoritului, cu tot ceremonialul, sistemul organizãrilor,
structurarea compactantã, defalcatã pe teme ale cotidianului, de
la caz la caz, de la situaþie la situaþie.

În arealul de confluenþe, interferenþe ºi convergenþe Banat-
Hunedoara-Gorj, pãstoritul are trãsãturile unui fenomen istoric
complex. Iar nuanþarea acestei problematici poate reprezenta
operaþiunea cercetãtorului care dã la o parte, deodatã, crusta
cam prea rozã a terminologiei sforãitoare din studiile presupus
etnologice ivite în etapa postdecembristã a societãþii româneºti,
ca sã întâlneascã apoi, la fel de brusc, adevãrata istorie a
neamului acestuia, nemodificatã, netrucatã, intactã în argumente
pozitiviste. Sunt ºapte mari perimetre în acest areal integrând
realitãþi din actualele judeþe Caraº-Severin, Hunedoara ºi Gorj.
Înainte de orice altceva, traseele acestui areal trebuie întotdeauna
citate în geografia muntelui: 1. Valea Bistrei-Clopotiva-Gura
Zlata-înãlþimile Retezatului; 2. Bucova-Gura Boiþei sau Bucova-
Sarmizegetusa; 3. Bãile Herculane-Piatra Cloºanilor-Baia de Aramã;
4. Cornereva/Cornea/Domaºnea-Valea Cernei-Câmpul lui Neag;
5. Topleþ-Valea Cernei-Valea Bahnei-Cireºu/Balta-Crainici/Negoeºti;
6. Tismana/Arcani/Bâlta-Munþii Vâlcanului-Câmpul lui Neag-Hobiþa/
Uricani; 7. Dobriþa/Frãteºti/Suseni/Schela-Valea Jaleºului- Munþii
Vâlcanului-Lupeni/Paroºeni/Vulcan.

În zona marilor interferenþe istorice, geografice, social-
culturale Banat-Hunedoara-Gorj, pãstoritul, aici, a fost dintotdeauna
mai întâi unul prospectiv, apoi generativ, sezonier. La capitolul
prospectiv, dobândirea prin periodicitatea îndeletnicirii a traseelor
a fost rezultatul unui reflex istoric, atestând formele ºi gradele
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de civilizaþie poporalã, comunitarã, în diferite etape. Problemele
aparþin sferei de cercetãri ale etnologiei economice, iar ponderea
comunã, eficienþa exclusivã ºi colectivã, pe bazele isoetniei, cu
notarea frecvenþei grafice, stratificã o istorie în plan restrâns,
dar extrem de importantã, cum ar sugera M. Mauss, iniþiatorul
unor astfel de studii în lume. Dincoace de munþi, pânã la
legislaþia andreianã a regalitãþii maghiare, din veacul XIII, sunt
în uz reziduuri ale tradiþiei vechi, firesc fiind cã ºi reziduurile
mitologice, relictele etnografiei ºi folclorului asigurã îngemãnãri
de argumente ale constanþei vieþii în aceastã geografie comunã.
În perimetrul Câmpuºel, în habitatul de azi Câmpul lui Neag, pe
Valea Jiului de Vest, se conturase deja o zonã de fluxuri
adiacente, uneori ºi loc de iernat, în care comunitãþi de ciobani
veniþi de peste munte, din satele gorjene Dobriþa, Runcu,
Topeºti ori Boroºteni, din satele haþegane Barul Mare ºi Nucºoara,
îºi aduc turmele pe pajiºtile bogate din preajma culmilor Peleaga
ºi Retezat. În Munþii Þarcului, documentele publicate, dar ºi
arhivele memoriei colective amintesc de stânele ortãciilor de
baci din Poiana Mãrului, aºezãmânt cnezial din þinutul Bistrei,
ºi din Clopotiva de Haþeg, Þara Haþegului îndeplinind, cum au
arãtat cu ani în urmã Romulus Vuia,1 ºi Radu Popa2 în cercetãrile
ºi studiile sale, superlativele unui univers uman autarhic, cu
economii locale suplinind nevoile colectivitãþilor. ªi în legãturã
cu aceste aspecte, pe segmentul temperanþei lumi centrale-lumi
marginale, Octavian Buhociu (1919-1978) sublinia într-o analizã
interesantã din 1960,3 continuitatea unui spirit vital între ceea
ce a impus tradiþia, inclusiv creaþia literarã poporalã, ºi ceea ce
impune exerciþiul vieþii.

În pãstoritul generativ, cultura poporalã ca expresie a
entitãþii etnice (F. Kreuger, la 1913) îmbinã aspectele cotidianului,
problemele care þin de ocupaþiile economice ºi viaþa „omului ca
fiinþã culturalã”, cum încercau astfel de opinii, la anul 1948,
când apãrea Personality in Nature. Society and Culture, C.
Kluckhohn ºi H. A. Murray.4 La confluenþa cu Gorjul, pânã la
reglementãrile Tratatului de Pace de la Passarowitz, din 1718,
care aduce ºi Oltenia, pânã la Pacea de la Belgrad, din 1739, pe
harta politicã a Vienei, pãstoritul are ºi un caracter de fundamentare
topograficã. Temã dezvoltatã în anii 80 din veacul care a trecut
de Valeriu Buturã5 ºi profesorul nostru de la Universitatea
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clujeanã, Tiberiu Graur,6  impactul fundaþional are echivalenþe
doar în marile întemeieri de localitãþi medievale. Pãstoritul,
însã, însumeazã întemeieri episodice, efemere: sãlaºul bãnãþean,
ocoliºul haþegan, sãivanul, „locul” gorjan, descrise competent de
Romulus Vuia7 dupã ce, în anii 40, Emil Petrovici8 aborda
terminologic întregul problemei. Se creeazã, astfel, o microistorie
a acestei zone de interferenþe multiple ºi de interesante ºi
uneori insolite forme de succesiune istoricã, foarte bine conturatã
în atlasul european etnografic realizat de Sigurd Erixon (1888-
1968). În perimetrul Banat-Hunedoara-Gorj, un astfel de impact
generativ al ocupaþiei pãstoritului a consacrat implanturi sezoniere,
temporare, în general locuirile acestea efemere fiind în legãturã
cu geografia reliefului. Au avut statut episodic amenajamentele
pastorale pe Valea Hidegut în sus, pe Buru, la izvoarele Sebeºului
Mare, pe Þarcu, pe Vârful lui Pãtru, de unde izvorãsc mai mulþi
afluenþi ai Bistrei, în Banat; pe Valea Buþii, pe Vârful Retezat,
în Peleaga, în Straja, Valea Sohodolului, Dealul Babii, Oboroca,
în sudul þinutului hunedorean; pe înãlþimile Cioclovina, Higirosu/
Igirosu/, la izvoarele Motrului, Tismanei, Bistriþei, Jaleºului,
ªuºiþei în Gorjul de sub munte.

Încã din faza preetnologiei, studiile asupra pãstoritului au
investigat omul, civilizaþia ºi cultura generate de experienþa
practicãrii ocupaþiei economice la popoarele din centrul, estul ºi
sud-estul continentului european cu deosebire. Concluziile au
sintetizat într-un corpus autentic de opinii zestrea de argumente
care au servit ulterior etnologiei clasice pentru continuarea
cercetãrilor asupra stadiului sezonier al pãstoritului, prilej de
sondaje antropometrice, sociometrice, psihometrice. Astfel, ºi
zona geograficã abordatã de noi, acum, are între variantele
pãstoritului sezonier un pãstorit progresiv ºi un altul regresiv.
Aspectul progresiv indicã un sociotip, habitatul în dezvoltare
cumulativã, profitând de evoluþiile ºi amploarea pãstoritului.
Avem viaþa economicã în sistemul adevãratelor târguri, dupã
1720, la Caransebeº, Ferdinand, Rusca Montanã ºi Zãvoi, Armeniº,
Teregova ºi Cornereva, Iablaniþa, Mehadia ºi Topleþ, în Banatul
de Munte, Vadul Dobrei, Lunca Cernii, Boiþa ºi Haþeg, Densuº,
Bãeºti, Sarmizegetusa ºi Nucºoara, Lonea, Petroºani, Vulcan,
Lupeni ºi Uricani în Hunedoara, Runcu, Tismana, Peºtiºani,
Baia de Aramã, Baia de Fier, Arcani, Runcu ºi Schela, în Gorj.
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Aspectul regresiv þine de conceptul difuzionist al lui Fr. Ratzel,
în anumite etape istorice evoluþiile acestea stagnând tocmai din
reducerea practicãrii transhumanþei, cel mai adesea astfel de
întreruperi fiind generate de frontierele artificiale între provinciile
istorice româneºti, rãzboaiele ºi revoltele dese, efecte legislative
protecþioniste la graniþele statelor.

Pãstoritul sezonier e unul permisiv, dar ºi restrictiv, în
sensul aplicãrii ºi fructificãrii de facilitãþi legislative ºi, à contraire,
a restricþiilor pe care tot legislaþia, uneori diferitã în provinciile
noastre integrate unor stãpâniri strãine, le impune. Dupã 1760,
un avânt îl ia pãstoritul din comunitãþile triunghiului Bãile
Herculane-Topleþ-Orºova, cu traseele transhumanþei în Munþii
Mehedinþilor, în zona Piatra Cloºanilor. Dupã 1875, o datã cu
restricþiile ivite din paragrafe ale legii vamale dintre Austro-
Ungaria ºi România, se constatã o involuþie, pãstoritul prac-
ticându-se restrâns, izolat, întâmplãtor.

Avem un pãstorit influent ºi unul difluent, în mãsura în
care îndeletnicirea, practicatã de generaþii, a adus un elan
constant economiilor zonei sau, la impactul cu industriile noi, a
fost înlocuit de profesionalizarea modernã a categoriilor sociale.
Comunitãþile de ciobani, pãstori, pãcurari din nordul Gorjului
ori din satele Þãrii Haþegului întreþin nevoia subzistenþei în
Valea Jiului, înainte de marea industrializare carboniferã, dupã
anii 1850. Sunt trasee constante dinspre Topeºti, Bâlta, Arcani,
Stroieºti, Turcineºti, Vãdeni, Schela în Munþii Mehedinþilor,
Godeanu ºi Vâlcanului, apoi dinspre Bãniþa, Ponoare, Pui, Valea
Lupului, Paros, în Munþii Retezatului. Dar ºi trasee dinspre
Borlova, Vãliºoara, Marga, Voislova în Munþii Poiana Ruscãi.

Desigur, avem un pãstorit consacrat/oficial ºi unul
întâmplãtor, în completarea resurselor hranei indivizilor ºi a
comunitãþilor. Dar ºi pãstoritului sezonier, similia similibus, i se
contrapune ºi varianta unui pãstorit permanent, în zona gugulanilor,
a pãdurenilor, a momârlanilor, a dobricenilor. Important este cã
nici astãzi nu putem conchide, cu vorbele unui sociolog precum
Leo Frobenius cã pãstoritul ar aparþine, deja, unor finaluri
„închise” în istoria economicã ºi culturalã a lumii. Dimpotrivã,
adaptarea tradiþiei la ritmurile înnoirilor care au loc astãzi în
societatea umanã atât de grãbitã în evoluþiile ei, trebuie sã fie
ºi sã însemne în permanenþã punctul de plecare al unor necesare
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corecþii. În aºa fel încât sã nu uitãm primatul valorilor create
de om în decursul experienþei istorice, fãrã intervenþia artificialului
impus de elanurile „erei electronice”.
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Istoria localã a meseriilor
Studiu de caz – localitatea Nicolinþ din Banatul Sârbesc

Parcurgând aproape integral aproximativ tot ce s-a scris
despre localitatea Nicolinþ din Banatul Sârbesc în presã1 ca ºi
analiza atentã a materialului înregistrat cu Gheorghe Cenuºã,
unul dintre cei patru subiecþi intervievaþi în timpul cercetãrii
mele, îmi permit sã constat cã ceea ce a fost publicat referitor
la meseriile practicate pe parcursul anilor în localitatea Nicolinþ
este mai degrabã superficial ºi fãrã baze serioase în cercetarea
de teren. S-au dat, în general, câteva puncte de reper doar
asupra unor îndeletniciri, relatate de persoanele care încã le
mai practicau, lipsind informaþiile necesare pentru alcãtuirea
unei imagini complete a istoriei locale a meseriilor. De asemenea,
am constatat cã nu a fost abordatã aproape deloc memoria
oamenilor obiºnuiþi, documentele pãstrate de ei sau, pur ºi simplu,
poziþia de pe care abordeazã anumite probleme2, pentru a se putea
crea o imagine clarã a acelor vremuri lãsate în urma noastrã.

Pe acest motiv, cercetãrile mele au avut o altã dimensiune
– povestirea vieþii, spusã cu atâta tenacitate, elocvenþã ºi
seriozitate de informatorul Gheorghe Cenuºã, de profesie fierar,
în baza cãreia am reuºit sã alcãtuiesc o istorie realã a meseriilor
tradiþionale din Nicolinþul perioadei cuprinse între anii 1930 ºi
pânã în jurul anilor de dupã cel de al Doilea Rãzboi Mondial.
Tabloul relevã fiecare meserie în parte, se vorbeºte despre
oamenii care le-au practicat, istoria vieþii lor, momente
semnificative din viaþa ºi munca loc, trãiri personale, povestiri
deosebite auzite sau povestite de alþii dar, în primul rând, trãite
de însuºi informatorul în cauzã. Toate spuse în frumosul dialect
local, pe care am considerat cã este bine sã îl abordez, ori de
câte ori se simþea nevoia unei ilustrãri mai constructive.

Astfel, interlocutorul Gheorghe Cenuºã subliniazã cã în
majoritatea cazurilor, meseriile practicate în localitate s-au învãþat
în localitatea vecinã, Karlsdorf, localitate numitã în limbajul
nicolincenilor Caliºdor sau la ñiemþi, unde se aflau meseriaºi
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pricepuþi, de toate profilurile, pentru ca ulterior aceºtia sã
revinã în localitatea de naºtere ºi sã practice meseria învãþatã.
Concret, în perioada cuprinsã între anii 1930 ºi pânã în jurul
anilor de dupã cel de al Doilea Rãzboi Mondial, la Nicolinþ au
existat 7 fierari, 5 mãcelãrii, 4 cojocari, 4 cãruþari, 3 tâmplari,
1 frânghier, 2 sifonãrii, 1 turtar, 2 cofetari, 1 tinichigiu, 1
brutar, 4 lãptãrii, un atelier de pieptãnat lâna, 6 magazine ºi 6
birturi.

Ideea este cã, dacã vorbim despre Nicolinþul de la mijlocul
secolului trecut, este important sã ºtim câte magazine au fost în
localitate, dacã au fost brutãrii ºi dacã sãtenii au cumpãrat
pâine sau au fãcut-o în casã, câte cârciumi au fost, ºi dacã
singurul turtar din localitate ºi împrejurimi a reuºit sã facã de
Paºti ºi Crãciun suficient de multe turte dulci, în formã de
inimioarã ºi cu oglindã la mijloc. Referitor la aceste aspecte ale
unei vieþi tradiþionale, etnologul Ana Berta oferã o imagine ce
pãtrunde în „diversele sfere ale vieþii ºi ne oferã informaþii
despre naºtere ºi maturizare, despre prima întâlnire cu lucruri
nemaivãzute pânã atunci, de exemplu o cãlãtorie cu trenul,
despre prãvãlii ºi târguri, despre nunþile la unguri, despre
bucuriile ºi tristeþile vieþii într-un sãlaº, despre modul în care se
zugrãveºte o casã, despre grãdinãrit, bucãtãria tradiþionalã,
despre dragostea faþã de acest întins ºes ºi locul natal“3.

Am descris deja împrejurãrile care au fãcut ca în aceastã
localitate preponderent ruralã ºi mai ales tradiþionalã, þãrãneascã,
sã existe un numãr mare de meseriaºi. Apropierea de localitatea
vecinã, Karlsdorf, unde, în anii douãzeci ai veacului trecut, s-a
consemnat o adevãratã înflorire a mai multor ramuri industriale
ºi a numeroaselor meserii a fãcut ca aceastã influenþã sã se
resimtã ºi aici. În monografia Istoria localitãþii Banatski Karlovac,
scriitoarea Sofija Jovanoviæ, ilustreazã sugestiv imaginea acestei
aºezãri cu populaþie germanã:

„O adevãratã perioadã de înflorire s-a consemnat în Banatski
Karlovac, în anii douãzeci ai veacului trecut. Pe lângã fabrica de
cãrãmidã «Kalitowich», o centralã electricã, Fabricã de mobilier,
Fabricã de ºuruburi, Fabricã pentru producþia de sucuri, în
Karlsdorf, mai exista o Fabricã de salam, «Herz ºi fiul», care ºi-a
extins secþiile ºi programul de producþie, Fabrica lui Hoffmann
pentru producþia de bãuturi alcoolice care, în aceastã perioadã
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se modernizeazã ºi se introduce producþia de lichior ºi ridicã o
fabricã pentru producþia de oþet. De asemenea, numeroasele
ateliere meºteºugãreºti se modernizeazã, comerþul ºi meºteºugurile
înregistrând un adevãrat progres.“4

La aceasta adãugãm ºi faptul cã, în perioada respectivã,
localitatea Nicolinþ era o localitate relativ mare, conform
recensãmântului din 1918, aºezarea numãra 3230 locuitori5,
necesitãþile ºi cerinþele lor fiind destul de mari.

Despre fierari
A fost una dintre cele mai cãutate meserii. Informaþiile

referitoare la aceastã meserie au fost multiple, fãrã a fi lãsat la
o parte nici cel mai mic detaliu despre familiile lor, numele lor,
cât de pricepuþi erau ºi, mai ales, ce ºi cum erau lucrurile ieºite
din mâna lor. Astfel, dacã aveai nevoie de un lucru mai
deosebit, o cãruþã ferecatã mai altfel, te duceai la moº Milan
Covaœiu, numai cã aici trebuia sã stai la coadã, pentru cã toatã
lume îi trecea pragul, atât de priceput ºi cãutat era. Succesul
sãu nu se limita numai la lumea satului, pentru cã, în atelierul
din Strada de la Vale, venea lume multã ºi din alte sate. Iar
acest Milan, era unchiul respondentului meu Gheorghe Cenuºã,
iar tatãl lui Milan, moº Gligorie, era bunicul respondentului
meu. Fierar fiind, Gheorghe a ºtiut povestea fierãriilor din
Nicolinþ, sã dezvãluie amãnunte despre mãiestria unor fierari,
informaþiile fiind aprofundate, cu explicaþii concrete legate de
tot ce se efectueazã într-o fierãrie. Nu este vorba numai de
potcovitul cailor, aici se ferecau trãsuri, cãruþe, se bãteau fiarele
pentru pluguri, în vremurile mai de demult chiar ºi plugurile se
ferecau, pentru cã erau fãcute din lemn ºi era nevoie ca unele
pãrþi sã fie consolidate cu metal. Este cert cã fierarii erau cei
mai cãutaþi meseriaºi pentru cã, în bunã mãsurã, munca câmpului
depindea de ei. Erau ºapte la numãr, aproximativ în fiecare
stradã câte doi. Gheorghe menþioneazã cã erau necesari mai
mulþi fierari ºi mai multe fierãrii cam în tot socacu cãtã doi covaœ
pentru cã o fost satu maàe, coœii mulæe, cai mulþ.6

Tâmplari
ªi tâmplarilor le-a revenit un rol important în seria

meseriaºilor din aceastã localitate, poate chiar, cea mai de
cinste. Pur ºi simplu, de ei depindea, în bunã mãsurã, zestrea
pe care pãrinþii o pregãteau pentru tânãra nevastã. Din casa
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pãrinteascã ºi, în acest caz nu avea deloc importanþã familia din
care provenea, mireasa trebuia sã plece în mod obligatoriu, cu
zestrea din care fãceau parte obiectele de uz casnic: dulap, cel
puþin douã paturi, mese, scaune, în unele cazuri, chiar ºi mult
mai multe lucruri. ªi toate acestea se fãceau la tâmplarii din
localitate. Gheorghe Cenuºã îºi aminteºte cã erau trei tâmplari:
tata mìeu Vichentie, unu Nandri, viñit dân Satu Nou ºî Laza Tiºlãru
viñit dân Sâmiai 7 ºi cã toþi aceºtia erau  foarte buni meseriaºi:

Tâmplarii mai fãceau ferestre, uºi, porþi, astfel cã în
localitatea Nicolinþ, încã mai existã case unde, poarta de la
intrare ºi ferestrele au fost fãcute de Vichentie, tatãl respondentului
meu Gheorghe Cenuºã.

Rotari
Despre meseria de rotar sau cãruþar, Valer Buturã

precizeazã cã aceºtia sunt „meºteri specialiºti în confecþionarea
ºi repararea carelor ºi cãruþelor ºi cã aveau o importanþã
deosebitã pentru o comunitate ruralã, în fiecare sat se gãsea cel
puþin un rotar care satisfãcea cerinþele gospodãreºti“.8

Au fost meseriaºi foarte cãutaþi, mijloacele de transport
din vremea respectivã fiind carele, cãruþele, trãsurile mai mari
sau mai mici, sãniile de toate mãrimile. Abia dupã ce acestea au
fost construite de rotari, au fost duse la fierari pentru ca aceºtia
sã monteze elementele din fier. Dar, ei mai fãceau ºi cozi pentru
topoare, ciocane, securi, sape ºi celelalte unelte agricole ºi mai
ales sãnii. Iar povestea sãniilor este una deosebitã. În prima zi
de Crãciun, înainte de masã, sãniile porneau pe uliþele satului.
Nu toate familiile dispuneau de sãnii, dar cei care aveau acest
privilegiu îºi plimbau fetele mari în straie de sãrbãtoare în sãnii
împodobite cu cele mai frumoase chilimuri, trase de armãsari cu
zvoniuri la urechi. 9

Dulgheri
La Nicolinþ, cel puþin atât cât poate restitui memoria

respondentului meu, au funcþionat doar doi dulgheri, Tie Opra
ºi socrul lui, Viorel lu Frinþãºæi. Aceºtia s-au ocupat de construcþia
din lemn a caselor, au construit porþi mai mici, hambare, dintre
care unele cu elemente ornamentale ºi florale sau geometrice
foarte frumoase, mai ales cerdacul fiind decorat în acest mod.
Cerinþele fiind foarte mari, lucrãrile de acest gen au fost
efectuate, în bunã mãsurã, de cãtre þimãrmanii din Karlsdorf.
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În cercetãrile sale, istoricul sârb Rastko Stokanov
menþioneazã cã „hambarul, ca obiectiv ºi parte componentã a
unei gospodãrii nu sunt obiective tipice pentru spaþiul Voivodinei,
ci sunt o influenþã adusã din Serbia Centralã. O construcþie în
masã de hambare a avut loc în perioada anilor 1900-1921.“10

Tinichigii
ªi aceastã meserie þinea de construcþia caselor. Tinichigii

se ocupau de burlanele pentru case precum ºi obiecte în
bucãtãrie, gãleþi, cãnþi, tãvi, pâlnii de diferite forme ºi mãrimi.
Gheorghe Cenuºã îºi aminteºte cã erau doar doi tinichigii în
localitate, unul care nu s-a prea þinut de lucru ºi altul, Gheorghe
Lincu, care a fost bun cloanfãr.11

Cãrãmidari
Cu toate cã în anii douãzeci ai veacului trecut în localitatea

vecinã, Karlsdorf a fost deschisã fabrica de cãrãmidã Kalitowich,12

în sat se practica fabricarea manualã a cãrãmizii, atât cãrãmidã
crudã cât ºi cãrãmidã arsã. Nu toate familiile erau în situaþia
sã-ºi construiascã casele din cãrãmidã arsã, doar cele mai
înstãrite îºi puteau permite aceasta, astfel cã îi plãteau pe cei
care cunoºteau aceastã îndeletnicire. Cãrãmida se fãcea lângã
balta din imediata apropiere a satului, numitã Þâglana, unde se
afla, din belºug, argilã sau, cum spuneau nicolincenii, pãmânt
galben. În publicaþia „Satul 899“ stã consemnat:

„Þâglana nu-i o bãltoacã oarecare, este balta mare de la
marginea Nicolinþului. Nicolincenii nu-ºi amintesc când ºi cum
a apãrut, dar spun cã e foarte veche. În schimb, îºi amintesc cã
în jurul ei trãiau familii mai sãrace, care îºi câºtigau existenþa
cu ajutorul þâglanei... Numele vine de la cãrãmidã, þiglã (cigla
în limba sârbã, n.m.). Fiind vorba de lut (argilã), sãtenii au
sãpat fântâni, au scos pãmânt ºi au fãcut cãrãmizi pe care au
vândut-o ca þiglã crudã sau arsã.“13

Nu toatã lumea cunoºtea procedura prin care pãmântul
galben se transforma în cãrãmidã bunã pentru construcþii. O
ºtiau oamenii nevoiaºi, în bunã parte þiganii, care îºi aveau
cocioabele pe malurile Þâglãnii ºi moºteneau meseria din tatã-n
fiu. Fãceau cãrãmidã în cantitãþi mai mici, pe care o vindeau
sau fãceau cãrãmidã la comandã pentru unele familii din localitate.
Pãmântul era scos din fântânile pe care le sãpau, deoarece doar
în adâncimi se gãsea o anumitã argilã, care se amesteca cu apã,
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se frãmânta ºi se punea în tipare speciale, apoi se lãsa la uscat.
Procesul ce urma era unul foarte complicat. Gheorghe povesteºte:

„Cuptoriu ala s-o zâðid dân þâglã crudã ºî or ºæiut cum sã
facã canaluri ca sã miargã aierul cald, or avut o rãsuflãtoarie
prã unðie mierŸe fumu, ºî l-or mânjât cu imalã amistãcatã cu
pliavã ºî atunœ s-o aprins focu, or ºæiut câæe dzâl’ie sã facã focu
ºî atunœ s-o astupat tot ºî s-o lãsat pãnã s-o rãœit.”14

 Odatã rãcit, acest cuptor s-a spart, s-a scos cãrãmida, iar
când s-a fãcut altã cãrãmidã, s-a fãcut alt cuptor.

Cojocari
Despre cojocãrit se spune cã ar fi una dintre cele mai

importante meserii tradiþionale. Cojocul, atât pentru bãrbaþi cât
ºi pentru femei, era nu numai un obiect vestimentar, ci ºi o
expresie a bunãstãrii, a locului pe care îl ocupa persoana
respectivã în ierarhia satului. Cojocul nu era acelaºi, avea
numeroase tipuri ºi modele, dependente de vârsta persoanei
pentru care era comandat, de buzunarul celui care îl plãtea ºi,
mai ales, de imaginea persoanei care îl purta.

ªi Valer Buturã menþioneazã cã aceastã îndeletnicire a
fost cel mai important ºi mai rãspândit meºteºug „specializat în
prelucrarea pieilor de ovine ºi confecþionarea diferitor piese de
îmbrãcãminte. Meºteºugul a fost practicat în cadrul unor gospodãrii
specializate de cãtre membrii acestora.“15 De menþionat este
faptul cã marea majoritate a cojocarilor nu þineau ucenici,
meseria fiind practicatã de mai mulþi membri din familie,
avându-se în calcul, în primul rând, partea economicã, câºtigul
rãmânând în familie, dar ºi stoparea „sporirii numãrului de
cojocari”.16

Conform celor spuse de respondentul meu, la Nicolinþ
erau patru cojocari care au confecþionat pentru sãteni: „cojoaœe,
prâsluœe dã piel’e dã miel, clãbieþã, bundaºã d-ali mari, lunŸi
pãnã Ÿos prântru dã iarna, pãcurarii or purtat bundaºã ºî iarna
ºî vara nu or fost fãrã bundaºã acolo la stânã”.17 Fiecare
solicitant ducea la cojocar pieile de oaie sau de miel, în funcþie
de piesa vestimentarã ce urma sã fie confecþionatã. Dacã se
dorea un cojoc cu piele foarte moale, se ducea la un anume
cojocar, iar dacã se dorea ca piesa vestimentarã sã fie ieºitã din
comun, atunci se ducea la vestitul cojocar Ion a lu Pãunchieºæi.
Gheorghe Cenuºã face, în acest sens, câteva observaþii interesante:
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„Toþî iei or învãþat zãnatu, altu mãi slab, altu mãi biñe!
Numa, la uica Proca Œenuºã, piel’ia o fost moal’e ca ºî când ar
fi þãsãturã nu piel’e dã oaie ori miel, dar Ion lu Pãunchieºæi o
lucrat mãi frumos. Cojoaœilî’i ºî burdicuril’i li-o impistrit dupã
dorinþa lu fiecarie. Aia s-o cumpãrat, ira, aºa i-o spus. O fost
fãrbuitã în culori, roºu, vierðie, vânâtã, galbãnã, ºî atunœ el o
croit flori d-alia ºî li-o prins dã cojoc.“18

Mãcelari
Cu toate cã într-o aºezare ruralã în fiecare familie se

creºteau animale de casã, în mod deosebit porci, în Nicolinþ
funcþionau cu succes mai mulþi mãcelari. În anii celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, la Nicolinþ au fost cinci mãcelari, cu
mãcelãrii rãspândite în întregul sat, douã dintre ele existând pe
lângã birturile din localitate, pe parcursul anilor numãrul lor
majorându-se considerabil. În publicaþia „Satul 899“ este consemnat:

„La Nicolinþ, cândva existau 5 mãcelãrii particulare ºi mai
mulþi mãcelari: Petru ºi fiul Pau Turcoane (Guºatu), Traian
Baba (Pironi), Alexandru-ªandor Popin, Cuzman–Man Petcu
(Frinþeºti), ulterior Pau Picioane (Cãrãbaºu), Cornel Miclescu
(Zaca), Ion Turcoane (Guºatu), Ion Cebzan ºi alþii, ucenici sau
calfe, angajaþi în sat sau la Banatski Karlovac, la fabrica de
carne ºi conserve.

Toamna, la culesul porumbului, mãcelarii ridicau corturi
la intrarea în sat ºi vindeau carne ºi cârnaþi pe porumb.“19

Sifonari
În Nicolinþul de la jumãtatea secolului al XX-lea au

existat douã sifonãrii ºi anume în casa lui Tie ªutu, din Strada
de la Vale ºi în casa lui Ion a lu Draga, în aceeaºi stradã, aceasta
din urmã funcþionând o foarte îndelungatã perioadã. Pe lângã
sifon, s-a produs ºi o bãuturã acidulatã cu miros de zmeurã,
foarte apreciatã ºi cãutatã de sãteni, mai ales de copii. Ultima
sifonãrie, cea din casa lui Ion a lu Draga a funcþionat foarte mult
timp, pânã la decesul proprietarului (1989, n.m. E.G.)

Brutari
Tot la jumãtatea secolului al XX-lea, în localitate lucra un

singur brutar. Indiferent cã foarte multe familii aveau propriul
grâu ºi aduceau fãinã de la morile din localitãþile învecinate,
mulþi localnici cumpãrau pâine de la brutarul ce stãtea cu chirie
într-o casã din strada principalã. Se cumpãra pâine mai ales
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atunci când lucrãrile agricole erau în toi, întreaga familie fiind
pe câmp, iar cei care rãmâneau acasã, copiii ºi cei mai în vârstã
din familie, nu puteau sã facã pâine în casã.

Lãptari
Având în vedere cã fondul de animale era foarte mare, s-a

simþit nevoia ca surplusul de lapte dintr-o gospodãrie sã fie
vândut. În acest sens, laptele a fost colectat în patru familii din
localitate. Gheorghe Cenuºã a fost cel care mi-a vorbit despre
lãptari ºi despre prelucrarea laptelui. Laptele adunat se punea
într-o maºinã specialã care separa grãsimea din care se fãcea
unt care, ulterior, se vindea pe piaþa din Belgrad. Din laptele
rãmas se fãcea brânzã cumpãratã, în bunã mãsurã, de cei mai
nevoiaºi.

Dupã terminarea celui de-al Doilea Rãzboi Mondial a
urmat o perioadã când, pe lângã cota obligatorie în produse,
oamenilor le-au fost luate ºi animalele din bãtãturã, în condiþiile
date, lãptãriile încetând sã mai funcþioneze.

Cofetari
Bombonþari, leþederi sau þucãrpecheri, aºa erau numiþi la

Nicolinþ cofetarii. Ei ºtiau sã facã bomboane de zahãr sau
bomboanþã în fieluriæe fieluri ºî colori, batoane din nuci ºi zahãr
ars, mere învelite în zahãr roºu, puse-n bãþ. Cei doi, soþ ºi soþie,
care se ocupau de aceste mici bucurii pentru copii, aveau un
nume, numai cã respondentul meu a uitat cum i-a chemat, dar
nu a uitat cã duminica, dupã slujba de la bisericã ieºeau în colþ
de stradã cu tezga plinã de bunãtãþi, pentru ca bunicii sau
strãbunicii sã nu plece cu mâna goalã acasã, la nepoþi. Mai
apãreau cu vestita tezgã ºi duminica sau în zilele de sãrbãtoare
la horele din sat. Gheorghe Cenuºã îºi aminteºte despre
bombonþari, ultima din localitate, vestita Boaba, având casa lângã
gospodãria familiei Cenuºã.

Tot el povesteºte cã Boaba a învãþat meseria de la tatãl ei,
cã ulterior ºi-a deschis un mic chioºc în centrul satului unde
vindea ºi îngheþatã dar pe care trebuia sã-l închidã în jurul
anilor 1970, când în localitate se stabileºte un albanez venit din
Macedonia, care ºi-a construit o cofetãrie în centrul localitãþii,
bine aprovizionatã cu diferite dulciuri, prãjituri ºi îngheþatã.

Turtari
Povestea turtarilor este una deosebitã. Cine nu-ºi aminteºte
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de turtele dulci, în diferite forme ºi mãrimi, cu oglinjoarã la
mijloc primite la sãrbãtori sau cele atârnate în bradul de
Crãciun? Exista o singurã familie în localitate care ºtia secretul
turtelor dulci ºi îºi plasa marfa nu numai în sat, ci ºi în multe
alte localitãþi. Este vorba de familia lui Milan Trifon care, pe
parcursul anilor, a devenit Milan Turtariu. Toatã lumea îl cunoºtea
sub acest nume, atât în sat cât ºi în târgurile unde apãrea cu
cãruþa lui, plinã cu marfã. În publicaþia „Satul 899“ se noteazã:

„Pe lângã cãluþi, pistoale, fetiþe, inimi, trãistuþe de Crãciun,
mai fãcea mãrgele colorate în roz ºi alb cu cruciuliþe la mijloc
ºi înºirate pe aþã, apoi „ciuture”, un fel de traiste prinse la
mijloc cu mãnuºi, decorate cu hârtie creponatã ºi oglinzi, cu
care se împodobea pomul de Crãciun.“20

Secretul reþetei pentru prepararea acestor lucruri minunate,
care au adus bucurii multor generaþii de copii, a fost foarte bine
pãstrat în familie ºi se lãsa moºtenire din tatã în fiu. Se ºtia
doar atât cã turtele se fãceau din fãinã, zahãr ºi ouã, aluatul se
întindea pe o masã lungã, apoi, cu ajutorul unor tipare din
metal, se decupau diferite modele ºi se dãdeau la copt într-un
cuptor special din cãrãmidã care avea douã uºi, una în faþã ºi
alta în spate. Pe o uºa se introduceau turtele, iar pe cea din
faþã, care avea douã ferestruici, se verifica dacã sunt coapte,
fãrã sã se deschidã uºa cuptorului. Atât am reuºit sã aflu din
spusele respondentului meu Gheorghe Cenuºã. Moº Milan a
decedat demult, soþia lui de asemenea, în casa lor nimeni nu
este interesat sã continue meseria din strãbuni, dar nici secretul
nu este spus.

Magazinele din Nicolinþ
La jumãtatea veacului trecut, în localitatea Nicolinþ existau

ºase magazine, împrãºtiate în întreaga localitate, magazine mai
mici sau mai mari, mai aprovizionate sau mai puþin aprovizionate.
Totul depindea de locul unde se gãsea magazinul (duæianul sau
griecul, termen folosit de nicolinceni), în ce stradã, de mãrimea
lui ºi de familia în proprietatea cãreia se afla. Cei care se aflau
într-o situaþie mai favorabilã îºi permiteau ca marfa sã fie foarte
diversã ºi pe lângã articolele alimentare de larg consum se
gãseau ºi obiecte ce þin de vestimentaþie sau obiecte pentru
casã. Cel mai mare a fost magazinul lui Nicã Truia, din strada
principalã, în acelaºi loc gãsindu-se ºi astãzi tot un magazin
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mare. Alte magazine mari au fost magazinul lui Chentã Mengher
din Strada Micã ºi a lui Tie Crãciun din Strada Mare. Celelalte
au fost mai mici, unele funcþionând pe lângã birtul pe care îl
avea acelaºi proprietar. Gheorghe Cenuºã prezintã:

„Or fost dãstul’e duæianuri. Al mãi mare o fost la Nicã
Truia, în colþ la Drumu al Maàe. L-o þânut el, gazda. Atunœ o
avut ºî Moisã Pupin, câta duæian, tot la Drumu al Maàe, atunœ
o fost aiœ, în colþ, unðe o fost Valieri Surœa, unu Gicã, ãsta o
avut mãi dã mult duæian. E, m-am zuitat dã Man Frianþ, ala o
þânut ºi biert ºî cãsãpie, tot aiœ a avut duæian ºi cãsãpie Guºatu,
atunœ, aiœ, la Greœi o þânut duæian Chentã Mengher. Unðe îi
Stanœiu, o fost un duæian, ala l-o þânut Tie Crãœun.“21

Ultimul dintre ele era mai specific, era proprietatea lui
Tie Clipan, care avea ºi birt, dar ºi pieptãnãtorie pentru pieptãnat
lâna. Lâna era adusã spãlatã ºi uscatã, aici se pieptãna, urmând
apoi sã fie toarsã, în nopþile lungi de iarnã, de femeile din
familie.

În localitate au fost multe cârciumi
Ceea ce este foarte ciudat, dar ºi aceasta þine de capitolul

ocupaþiilor tradiþionale, în localitate existau foarte multe birturi.
Proprietarul unor birturi, þinea ºi câte un mic magazin. Cel mai
mare birt a fost a lui Sima Þuiu caàe o vindut tot ºî s-o dus în
Rumânia o cumpãrat acolo o pustã.22 Au existat ºi alte birturi,
toaæe cu firmã la socac prântru cã, nainæe toaæe zãnaturil’i or fost cu
firmã, ºî bierturil’i or fost cu firmã.23

Acestea ar fi meseriile practicate în localitatea Nicolinþ
într-o perioadã mai îndelungatã de timp, începând cu anii 1930
ºi pânã în jurul anilor 1970. ªi dupã aceastã perioadã, au mai
existat unele meserii, majoritatea dintre ele pierzându-se în faþa
timpurilor noi ce au început sã fie tot mai mult simþite în viaþa
satului. Aºa cum am reuºit sã constat graþie interviurilor
realizate în cadrul prezentei cercetãri, toate aceste practici sunt
în prezent realitãþi memoriale. Sau, în termenii unui reportaj
cu valoare sentimentalã:

„Cu multã pãrere de rãu trebuie sã afirm cã imaginea
satului de altãdatã s-a pierdut demult în negura vremurilor.
Imaginea Nicolinþului din zilele noastre este cu totul alta. În
localitate existã doar trei magazine, un caffe bar ºi o staþiune
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unde se colecteazã laptele. ªi un salon pentru jocuri de noroc.
Atât.

Se mai pãstreazã, ici ºi colo, în umbra caselor date în
paraginã, canaturile uºilor imense, ce vreau sã ne spunã cã aici,
a fost odatã un magazin alimentar, o mãcelãrie, o fierãrie...“24

EUFROZINA GREONEANÞ
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Meºteºuguri, târguri ºi nunþi
Într-o primãvarã am fost, cu doi cercetãtori germani (un

profesor ºi asistenta sa) la Jupâneºti, în jud. Timiº, unde am
asistat la pregãtirea unui cuptor de oale pentru ardere. Am
început sã discutãm despre penuria de meºteri (bãtrânul olar nu
era prezent, fiind bolnav, ºi doar „discipolul” sãu se mai ocupa
de olãrit). Nemaifiind nici el tânãr, îºi punea întrebãri asupra
viitorului acestei meserii ºi a meºteºugurilor populare în general.
Cercetãtoarea germanã a spus cã dacã lucrurile nu se cumpãrã,
înseamnã cã lumea nu mai are nevoie de ele. Am avut revelaþia
impasului în care se aflã ocupaþiile tradiþionale, azi, deºi tot mai
multã lume încearcã sã le resusciteze. Se organizeazã nu doar
târguri, ci ºi adevãrate festivaluri de meºteºuguri populare,
menite sã readucã în atenþia publicului acest gen de îndeletniciri.
Adevãrul acesta este, într-adevãr: nu se mai gãsesc meºteri care
sã lucreze în lemn, în piatrã, nu mai existã olari, þesãtoare etc.
ªi asta pentru cã cererea, extrem de mare într-un trecut nu
prea îndepãrtat, se referea la un stil de viaþã, ºi la nimic
altceva. Þesãturile, acum un secol, se fãceau în casã, ºi acopereau
nevoile întregii familii, oalele se cumpãrau din târg ºi se
foloseau o viaþã (ori, mã rog, se înlocuiau periodic, pe mãsurã
ce se spãrgeau), casa era „cioplitã” o datã pentru totdeauna.

Modernitatea nu numai cã a sacrificat toate aceste obiecte
pe altarul rapiditãþii extreme, precum ºi a lucrurilor produse în
serie, dar a schimbat ºi materialele din care sunt confecþionate
obiectele care astãzi ne înconjoarã. Hainele nu ne mai sunt
confecþionate din lânã, ci din... peturi de plastic, ori din polistiren,
în vreme ce oalele ºi cratiþele din trecut (rainele bunicii) sunt
înlocuite de oale Zepter, din inox, iar mai nou din... ceramicã
(ne întoarcem, încet ºi nesigur, de unde am plecat), turnate, în
strat extrem de subþire, peste metal (ºi acestea, dar mai ales
cele confecþionate numai din ceramicã fiind foarte scumpe),
casele sunt confecþionate, azi, din orice, numai din lemn, nu.

În plus, locuinþele, dar ºi majoritatea obiectelor care ne
înconjoarã, au, ne-a dovedit-o Alvin Toffler, viaþã foarte scurtã.
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Nu ne mai ataºãm de case, de obiecte, de vestminte, de nimic.
În primul rând, aceasta ar reprezenta un semn social negativ
(imposibilitatea de a ne schimba, în perioade relativ scurte,
casa, maºina, garderoba, într-un cuvânt... viaþa). Pe de altã
parte, existã o modã în absolut orice domeniu, ºi aici producãtorii
au o fantezie nelimitatã, scornind tot felul de trenduri, de la
cele culinare la cele ce privesc casa de locuit.

Astfel încât cumpãrãm obiectele de la târgurile de
meºteºugari doar pentru a ne împodobi casa, ºi nu pentru a le
folosi. În lumea de mare vitezã în care trãim, ar fi ºi imposibil
sã stãm lângã oala din lut pentru sarmale, spre a ne pregãti
cina. Asta cu atât mai mult cu cât marile oraºe abundã de
locuri din care putem cumpãra mâncare „ca la mama acasã”, la
preþuri din ce în ce mai mici, încât te întrebi la ce bun sã te
mai oboseºti lângã cuptorul cu microunde, când totul îþi este
este servit de-a gata, într-o clipã?

În plus, a apãrut ºi corespondentul târgului de odinioarã,
ºi anume, mall-ul. Târgurile mai mici se þineau sãptãmânal, iar
cele mari lunar ori la mari sãrbãtori. Oamenii cumpãrau de
acolo tot ceea ce reprezenta o necesitate pentru gospodãrie, de
la obiecte de imediatã necesitate (oale, unelte, sare etc.), pânã
la vite: „Târgul este o formã îndãtinatã de valorificare a produselor
economiei tradiþionale, de schimb ºi contact economic ºi cultural
cu un caracter mai complex. Mai mult decât nedeile, târgurile
de diferite tipuri mijloceau un schimb de produse, cu o gamã
mai largã, atât agro-pastorale cât ºi meºteºugãreºti sau provenind
din industria casnicã, iar contactele culturale pe care le prilejuiau
aveau ºi ele un caracter mai larg, dat fiind cã participanþii
proveneau, în special, în cazul unor târguri anuale consacrate,
de cele mai multe ori de mare vechime, din majoritatea localitãþilor
unei anumite zone, ceea ce afirma coeziunea tradiþiilor acesteia,
dar ºi numeroase þinuturi mai îndepãrtate.” (Alexandru Popescu,
Tradiþii româneºti de muncã, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi
Pedagogicã, 1986, p. 76).

În primul rând, târgurile erau o formã de expresie a unei
economii tradiþionale, arhaice, în care schimbul de produse
prima pânã în urmã cu un secol ºi jumãtate, aproximativ. Plata
în bani a schimbat caracterul târgului tradiþional, dându-i un
pregnant caracter comercial, în vreme ce el a fost, secole, dacã
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nu cumva milenii, un veritabil stil de viaþã, un modus vivendi al
unei economii de un anume tip: „În întregul lor, târgurile au
semnificaþia unor obiceiuri de muncã cu caracter complex, dat
fiind cã asigurau valorificarea produselor economiei tradiþionale
în forme îndãtinate; chiar dacã cu vremea, mai ales prin efortul
domnilor feudali, au cãpãtat o formã instituþionalizatã, fãcându-ºi
loc ºi în actele legislative, originea târgurilor, ca ºi formele
principale în care se desfãºurau rãmân de sorginte popularã ºi
de o vechime apreciabilã.“ (ibidem) Mai mult decât atât, la
târguri nu se schimbau doar produse, ci se ºi... comunica, dacã
ar fi sã vorbim în termenii de astãzi. Avea loc un veritabil
schimb de valori culturale, cãci la marile târguri îndãtinate se
întâlneau oamenii din zone ºi chiar provincii diferite.

Este renumit, în acest sens, aºa-numitul Târg de fete de la
Gãina, unde cei care mergeau acolo puneau, deopotrivã, ºi
bazele unei viitoare familii: „Târgurile întreþineau astfel o vie
circulaþie economicã ºi culturalã, contribuind la procesul de
reproducere a bunurilor de naturã materialã ºi spiritualã.“ (Ion
Blãgãilã, Târgul de fete de pe muntele Gãina, Arad, Editura
„Orizonturi noi”, Þara Moþilor, 1945, p. 11).

Mall-ul de astãzi rezolvã, aºa cum spuneam, totul. ªi
întâlnirea tinerilor (vezi cârduri de bãieþi ºi fete, care colindã
mall-ul fãrã nici o treabã, ori sorbind ore în ºir dintr-un pahar
de nu ºtiu ce), ºi cumpãrãturile (existã în fiecare mall câte un
supermarket). ªi chiar ºi... nunþile, cãci se fac acolo, periodic,
târguri de nunþi, ori târguri de mirese etc.

Este interesant faptul cã organizatorii au pãstrat, mai
mult intuitiv, noþiunea de târg, cãci funcþia aceasta a rãmas,
aceea de a vinde (numai cã exacerbatã la paroxism), ca ºi aceea
de a înlesni cunoºtinþele între tineri care, cine ºtie, în scurt
timp se vor ºi cãsãtori (ºi tot în cadrul mall-ului). Observaþi cã
nu am spus cã îºi vor întemeia o familie.

Conf.dr. Gheorghe SECHEªAN
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Tehnici de confecþionare a
ºubelor ºi cojoacelor din Banatul

de munte

Moºtenirile culturale transmise de la geto-daci, greci ºi
romani, noutãþile civilizaþiilor îndepãrtate venite  prin intermediul
cãlãtorilor ºi negustorilor, relevã existenþa unei arte, care a
cultivat meºteºugul cojocãritului ºi al sumãnãritului izvorât
dintr-o civilizaþie cu un specific aparte.

Multe din tainele meºteºugului, a confecþionãrii ºubelor ºi
a cojoacelor s-au pierdut, multe tradiþii s-au schimbat. Materia
primã folositã pentru confecþionarea ºubei este lâna, pânã la
þesut lâna trecea, printr-un proces de prelucrare, care cuprindea
mai multe faze. Meºteºugul postãvãritului  cuprindea  ºase
etape, scãrmãnatul lânii ºi pieptenatul, torsul lânii, þesutul,
piuãritul, tunderea ºi finisajul postavului ºi vopsitul. Dupã ce se
tundeau oile, în lunile mai, iunie femeile spãlau lâna în vase
mari cu apã fierbinte ºi leºie din cenuºã de fag sau mesteacãn,
o clãteau de multe ori, o uscau ºi o separau dupã mãrime ºi
culoare. Dupã spãlare, se limpezeºte la râu, apoi se usucã pe
garduri. Urma scãrmãnatul lânii ºi pieptenatul cu piepteni
speciali, se trãgeau apoi cu mâna firele de pe piepteni, formându-se
ºuviþe nu prea groase numite pãr (fir lung) folosit la urzealã,
lâna rãmasã numitã canurã, se scãrmãna ºi torcea  fiind
utilizatã pentru bãtealã.

 În Monografia Caransebeºului gãsim informaþii din care
se poate deduce cã  þesutul a luat o amploare deosebitã în
secolul XVII-lea astfel cã þesãturile ºi cojoacele realizate aici
erau vândute pânã la Bratislava. „În cercul Sebeºului a luat
mare avânt cojocãritul. Dieta Ardeleanã din 1560 ºi 1566 a
stabilit preþul cojoacelor, care se aduc din Ardeal din Caransebeº
ºi din Muntenia.”1 Materialul obþinut, numit pãnurã sau dimie,
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este þesut în rãzboi orizontal în sistemul nevãditurã în patru iþe
pentru a fi rezistent. Þesãtura este datã apoi la vãialã, supusã
la acest tratament se umflã, se îngroaºã ºi se îndeasã, pãstrând
în acelaºi timp elasticitatea ºi lustrul. Meºteºugul piuãritului ºi
al vâltoritului era practicat în general de bãrbaþi, necesitând o
muncã fizicã dificilã, de altfel, unele vãieli erau cãutate tocmai
pentru renumele unui bãrbat cunoscut ca meºter priceput. În
felul acesta se obþine o stofã rezistentã ºi impermeabilã, din
care se croia ºuba (aproximativ 6-7 m de þesãturã), asigurând o
îmbrãcãminte caldã ºi practicã.

Croiala foarte simplã se caracterizeazã prin tãieturã dreaptã
ºi dintr-o singurã bucatã a feþei ºi a spatelui. Aproape în fiecare
sat  existau  oameni specializaþi în  confecþionarea ºubelor. Stofa
groasã, greu de cusut nu permitea prea mult modelarea croiului.
Din acest considerent, atât  ºubele confecþionate pentru femei
dar ºi cele pentru bãrbaþi au croi asemãnãtor.

Croiul este lãrgit cu clini în faþã ºi cu clini de subsuoarã,
mânecã lungã, guler cu rever, buzunare aplicate. În general
câmpurile ornamentale sunt dispuse pe guler, pe pumnaºii
mânecii, pe fãþã, pe piept, la locul de îmbinare a clinilor laterali,
pe buzunare ºi pe colþurile din faþã. În ornamentaþie se folosesc
urmãtoarele materiale, postavuri de diferite calitãþi gãitane,
bumbi din lânã, ºnioare, lânicã, de diferite culori, nasturi din os.
Ca în toate cazurile cusãturile þãrãneºti care îmbinau bucãþile
de material ºi tiviturile de la margini, cu timpul au devenit
cusãturi ornamentale.

Culoarea de fond a ºubei este alb, negru, maro ºi rareori
albastrã o gãsim în Banat. Ornamentaþia ºubei de pe Valea
Timiºului ºi Valea Bistrei este pe faþã  clini ºi la colþuri, lucrate
compact în bârnaº, motivele cele mai des întâlnite sunt cele
florale ºi geometrice.2

Cojocul este croit din ºapte piei de oaie, trei pentru spate,
douã pentru faþã ºi câte o piele pentru mânecã. Spatele este
croit în formã aproape triunghiularã cu patru clini aplicaþi la
partea inferioarã. La piept este dispusã o fâºie de piele, de care
se prindeau nasturii.3 O piesã asemãnãtoare cojocului în croi ºi
ornamente este pieptarul care era purtat cu preferinþã de cei
mai vârstnici. Pieptarul este mai scurt decât cojocul ºi-i lipsesc
mânecile.
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Pieile mari de berbec nu erau folosite la confecþionarea
pieselor de sãrbãtoare, ci numai la piesele de purtat sau la
învelitori ºi aºternuturi, dar cele supuse prelucrãrii trebuie mai
întâi tãbãcite. Operaþiunea constã în acoperirea pe partea jupuitã
cu un amestec de tãrâþe de grâu, zãr ºi sare dupã care se
ruleazã ºi se lasã sã dospeascã aproximativ o sãptãmânã. Urmeazã
spãlatul, uscatul la umbrã ºi apoi trasul cu cârligul, dupã care
urma înãlbitul, utilizându-se sort de ipsos, nalbã împrãºtiatã pe
toatã suprafaþa.4 Pieile negre de miel erau folosite la confecþionarea
cojocelelor iar cele albe pentru confecþionarea cojoacelor lungi ºi
a pieptarelor.

O ocupaþie specificã în cadrul gospodãriei þãrãneºti  o
constituia pânã la începutul acestui secol vopsitul cu coloranþi
vegetali, intens practicat în satele noastre pentru obþinerea
unor culori ºi nuanþe variate ale fibrelor animale, necesare la
decorarea pieselor textile, atât de port, cât ºi de interior.
Vopsitul fãcea parte  din îndeletnicirile casnice obiºnuite femeilor
mai ales celor bãtrâne, cunoscând ºi transmiþând  nenumãrate
reþete pentru obþinerea unor culori deosebite, vii ºi rezistente.
Reþetele pentru vopsit erau numeroase ºi variate. În general,
toate conotau în obþinerea unei fierturi de plante care se
(împertea) se fixa, pentru a pãstra culoarea ºi în care se vopseau
fibrele. Împetrirea se fãcea punându-se în zeama obþinutã prin
fierberea plantei piatrã vânãtã pisatã mãrunt.5

Cojoacele ºi pieptarele se disting  prin armonia culorilor
folosite. La început culorile folosite erau puþine, roºu închis,
cafeniu sau „braun” gri sau ,,cenuºã” galben deschis sau ,,galben
bal”. Mai târziu din combinaþia ºi fierberea mai multor plante
apare o gama mare de culori pastelate, galben, albastru roºu ºi
verde în diferite nuanþe.

Culoarea galben deschis se obþine din coajã de mãr
pãdureþ amestecat cu piatrã acrã. Din muguri de salcie amestecaþi
ºi fierþi cu piatrã acrã se obþine culoarea galben auriu. Aceleaºi
rezultate se obþin din: frunze de soc, coji uscate de ceapã, flori
de sunãtoare.  Culoarea albastru deschis se obþine prin fierberea
viorelelor cu piatrã acrã. Culoarea verde se obþine din frunze
de nuc fierte cu piatrã acrã ºi se obþine  culoarea verde
mãsliniu. Frunzele ºi florile de mãr acru uscate, pisate ºi
fierte dau culori de la roºu deschis pânã la culoarea cea mai
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închisã de roºu. Cojile de nucã verde cu leºie dau un negru
foarte frumos.6

Odatã satisfãcute exigenþele de naturã utilitarã, orientarea
înspre ornamentarea cojocului devine o preocupare principalã.
Putem vorbi de existenþa unui adevãrat cod ornamental, care
cuprinde, alãturi de semne ºi structuri prin tradiþie ºi unele
inovaþii. Motivul ornamental nu este un semn grafic lipsit de
sens, ci este purtãtorul unui mesaj definind vârsta, starea
matrimonialã, ocazia purtãrii, apartenenþa socialã. Sunt nenumãrate
sisteme  de ornamentare privind caracterul decorului, amplasarea
acestuia în spaþiu ºi tehnica de executare. Tehnica cea mai
folositã este broderia artisticã executatã dupã desen. Paralel cu
broderia s-a dezvoltat un alt sistem de ornamentare, aplicarea
cu meºinã, sub formã de motive aplicate ºi decupate. În amplasarea
decorului pe cojoc se respectã o anumitã ordine, fiecare porþiune
deþine elemente ornamentale specifice, ornamentaþia cojoacelor
în motive florale, dar ºi geometrice care derivã din decorul
vegetal, ºi care prin stilizare au luat formã de unghiuri, cercuri
sau romburi,7 popular este evidentã pe toatã suprafaþa Banatului.
Un element decorativ specific Banatului, este zbiciul cu ciucure,
un ºnur împletit din patru fîºii de piele în diferite culori, negru,
roºu, galben ºi verde. Acesta este prins la baza gulerului în faþã
ºi petrecut peste umãr în spate cu ciucurele lãsat liber.8

Meºteºugul este o muncã istovitoare, care cere experienþã
ºi îndemânare, cojocari, þesãtori, pe toþi statul îi încadreazã la
meºteri populari ºi acolo sunt uitaþi.

În afarã de muzee ºi câþiva edili, prea puþini se preocupã
de valorificarea tezaurului ºi uitã cã unele meºteºuguri se pot
pierde definitiv fãrã o intervenþie urgentã din partea statului.

Cei care au rãmas spun cã munca este grea ºi cere multã
pricepere, iar tinerii din pãcate nu sunt atraºi de aceste
meºteºuguri. Sate cu tradiþie în cojocãrit ca Domaºnea, Teregova,
Slatina Timiº sunt de mult uitate.

 CARMEN NEUMANN
                                 Muzeul Judeþean de Etnografie

ºi al Regimentului
                                           de Graniþã Caransebeº



36

  Bibliografie

Bobu, Petrescu, Stahl 1968     = Florea Bobu Floresc. Paul
Petrescu, Paul H.Stahl, Arta  popularã  de pe Valea     Bistriþei, Editura
Academiei R.S.R. Bucureºti.

Biels 1956    = Iulius  Biels Portul popular al saºilor din
Transivania, Bucureºti.

Enãchescu – Cantemir 1937  = Enãchescu, Cantemir A., Costumul
popular românesc, Craiova.

Florescu 1959   =    Fl.B.Florescu, Geneza costumului popular
românesc, în SCIA, Bucureºti.

Gogolan  1975     = Gogolan A., Turcuº A., Funcþii simbolice de
ritual ale unor piese de port   bãnãþean, Tibiscus.

Gaga 1984 =  Ligia Gaga, Costumul de enclave, Costum de contact.
Bufenii. Analale Banatului vol.II, Timiºoara.

Gaga 1978    =   Ligia Gaga, Contribuþii la studiul portului
popular din Valea Almãjului, în Tibiscus    1976-  1978

Ghidiu, Bãlan  1900 = A. Ghidiu, I. Bãlan, Monografia oraºului
Caransebeº, Caransebeº, Editura  Autorilor

Griselini 1984  =   Francesco Griselini, Încercare de istorie politicã
ºi natural a Banatului Timiºoarei, Traducere ºi note de Constantin
Feneºan, Timiºoara, Editura Facla.

Irimie 1956 = Cornel Irimie, Pivele ºi vâltorile  din Mãrginimea
Sibiului ºi de pe Valea  Sebeºului, Studii ºi comunicãri, Sibiu 1956.

Jiga 1961 = Caius I. Jiga, Contribuþii privind þesãtorii, breslaºii
din Þara Bârsei în secolul al XVIII-lea , în „Studii de istorie“, Bucureºti.

Manolescu 1965 =  Radu Manolescu, Comerþul Þãrii Româneºti ºi
Moldovei sec. XIV-XVI,  Editura ªtiinþificã, Bucureºti.

Mózes 1970    = Tereza  Mózes, Ornamentica sumanelor  în Þara
Criºurilor, în SCIA, seria Arta plasticã, Editura Academiei R.S.R. nr.1,
1970.

Mózes 1975 = Tereza Mózes, Portul popular din Bazinul Criºului
Alb, Oradea, 1975, Editura Academiei R.S.R, 1975.

Oprescu 1922 =  G.Oprescu, Arta þãrãneascã la români, Bucureºti.
Opruþ  2011  = Petru Opruþ, Voislova de-a lungu vremii, Editura

Nagrad, Lugoj.
Pascu 1955  = ªtefan Pascu, Meºteºugurile în Transilvania pânã

în veacul al XIV-lea, Editura Academiei R.P.R., Bucureºti.
Pamfilie 1910 = Tudor Pamfilie, Industria casnicã la români.

Trecutul ºi starea ei de azi. Contribuþii   de   artã ºi tehnicã, Bucureºti.



37

Pãnoiu 1968  = Andrei Pãnoiu, Pictura votivã nordul Olteniei,
Bucureºti.

Petrescu 1968  = Paul  Petrescu, Broderii de piele în arta
popularã româneascã, Editura Meridiane,  Bucureºti.

Note
1 Ghidiu, Bãlan, pp.317.
2 Petrescu, pp.64.
3 Opruþ, pp. 30
4 Informaþie de la Partenie Ion Slatina-Timiº nr. 67.
5 Gorovei, pp.12.
6 Pamfilie, pp.309
7 Ibidem, pp.89-90
8 Þãranu, pp.121.

1

Lista ilustraþiilor:
1. ªubã bãrbãteascã - Valea Bistrei, Zãvoi.
2. ªubã femeiascã - Valea Bistrei, Obreja,
3. Cojoc femeiesc - Bocºa.



38

2. 

3.



39

Biniº - ultimul centru de olari din
judeþul Caraº-Severin

Cercetare de teren-24/25 mai 2007

Ceramica de Biniº se caracterizeazã prin originalitatea
cromaticã ºi armonia formelor, care nu-ºi gãsesc paralelismul în
nici un alt centru ceramic din þarã.

Datoritã calitãþii lutului scos cu multã greutate ºi pe
perioade lungi de timp, prin sãparea unor puþuri adânci, vasele
au mereu aceeaºi culoare, roºu-brun deschis cu o tentã de roz.
Decorul se realizeazã prin tehnici obiºnuite, simple. Fundul
vasului este decorat, de pildã în cazul strãchinii cu douã-trei
linii concentrice, trasate cu o soluþie preparatã dintr-un lut
bogat în oxizi de fier, precum ºi cu o soluþie de angobã. Benzile
alternative de culoare roºie, ceva mai accentuatã decât cea a
fondului, cu cele de angobã albã conferã o armonie decorativã
proprie acestei ceramici. Uneori ele acoperã toatã suprafaþa
vaselor (strãchini, untare, urcioare-cârcege etc.)12.

Satul Biniº la data efecuãrii cercetãrii noastre, a rãmas
singurul centru de olãrit din zona etnograficã Bocºa-Reºiþa.

Dacã în anul 1930 lucrau la Biniº 280 de olari ºi existau
peste 200 de cuptoare, la data efectuãrii cercetãrii noastre  (mai
2007) rãmãsese un singur olar: Ionicã Stepan în vârstã de 84 de
ani.

Cu nostalgie îºi amintea cã satul Biniº era un sat de olari,
fiecare gospodãrie avea cel puþin un cuptor de ars oale fie în
faþa casei, fie în curte ºi cã a strâns atâtea hârburi de la foºtii
olari, de prin podurile caselor acestora, încât nu mai are unde
sã le þinã.

Legat de începuturile olãritului la Biniº,  pe la anul 1936
(când a început sã lucreze), avea 12-13 ani,  mai existau în sat
236 de cuptoare ºi cã toþi locuitorii, exceptând preotul din sat,
birtaºul ºi un mare proprietar de pãmânt (care ºi ei învãþaserã
meºteºugul) practicau olãritul.
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Nu se ºtie exact data de când a început sã se practice
meºteºugul dar,  în arhivele vechi ale Parohiei, pe la 1911-1912
sunt amintiþi aici peste 1700 de locuitori, dintre care o mare
parte olari, astãzi mai sunt doar aproximativ 700 de locuitori,
iar în ceea ce priveºte olãritul, Ionicã Stepan a rãmas singur sã
îngroape arta olãritului. Aºa s-a ºi întâmplat, deoarce dupã
decesul olarului survenit la 31 martie  2012, meºteºugul olãritului
s-a stins ºi în acest centru.

I. Stepan a început sã înveþe ºi apoi sã practice meºteºugul
într-o perioadã de vârf a acestuia ºi desigur este vorba de
perioada în care un rol deosebit l-au avut topitoriile care s-au
înfiinþat în apropiere ºi au încurajat meºteºugul. Meseria a
deprins-o cum era ºi firesc de la pãrinþii sãi, iar aceºtia de la
pãrinþii lor, subliniazã însã cã nu i-a plãcut (preferând sã meargã
cu caii la pãscut pe Islaz, acolo unde erau mai mulþi copii) dar
într-un fel sau altul a fost obligat sã o practice, iar atunci când
nu respecta cu stricteþe etapele prelucrãrii, era aspru pedepsit
de pãrinþi ºi dojenit de bunici, în special bunica ce îi spunea cã
trebuie sã fie corect «cã altfel îl blastãmã lumea».

Dacã în trecut locurile de extracþie erau numeroase: în
apropiere de Bocºa locul numit Cãrãri- unde lutul era de o
calitate superioarã sau la Grãginã undeva la sud de sat pe Islaz
– unde lutul era de calitãþi diferite, Ogaºul Imãlii – un loc
descoperit de olari dupã al doilea rãzboi mondial – prin anii
1945-1952 ºi scos la ivealã ca urmare a tranºeelor sãpate de
armatã, astãzi acestea s-au redus simþitor, folosind în general
luturile de suprafaþã mai prost calitative, nemaiavând cu cine sã
se întovãrãºeascã.

Referitor la locul de extragere a lutului acesta îºi amintea
cã în general se întovãrãºeau mai mulþi inºi, respectiv 12
persoane pentru a extrage lutul de la adâncimi foarte mari.
Exista un loc din care se extrãgea un lut de o calitate superioarã,
foarte deschis la culoare ºi foarte rezistent, oalele confecþionate
din el putând sã rãmânã oricât la soare pentru cã nu se crãpau,
deºi acesta susþine cã uscarea nu este direct la soare ci undeva
feritã, la umbrã pentru ca oalele sã se usuce lent.

Gropile se sãpau la 9-10 m adâncime, se realizau cu
ajutorul unor bârne de lemn din stejar (datoritã rezistenþei
sale), numite ºtraie ºi erau de formã pãtratã, fiind organizate
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cam 8-9 rânduri de ºtraie (distanþa între ele fiind de 30-40 de cm)
pânã la filonul de lut. De obicei la al doilea ºtrai se fãcea un
podeþ din lemn pe care stãtea un om care primea de sus
recipientele – troci –, pentru depunerea lutului ºi scoaterea lui
la suprafaþã.

Se sãpau adevãrate galerii. Exista chiar un obicei, acela
de a nu fluiera pentru a se împiedica orice accident. Ionicã
Stepan povesteºte cã dacã era prins fluierând era trimis acasã
ºi în locul lui trebuia sã vinã «tãt-tãu sau moºu». Un alt obicei,
considerat pãgubos de acesta, era ca în a doua zi de Crãciun sã
se meargã pe teren, de obicei 2-3 vecini, fie la Grãginã, fie la
Cãrãri, pentru a gãsi loc de lut ºi a-l însemna cu sapa, iar a treia
zi începeau activitatea, dar de obicei lutul se extrãgea vara, pe
vreme uscatã, în jurul sãrbãtorii de Sf. Ilie.

Dupã extragerea lutului ºi epuizarea filonului, groapa se
tãia, de obicei intra o singurã persoanã mai curajoasã, care
începea cu ultimul ºtrai de jos, continuând cu urmãtoarele pânã
ajungea la suprafaþã, lemnele erau scoase la suprafaþã ºi groapa
se acoperea, pentru a fi evitate pericolele.

Urma împãrþirea lutului de care în general se ocupau
femeile, acestea mergeau în numãr de 12 (deoarece 12 erau
inºii care se întovãrãºeau) cu troaca în cap la locul în care se
aflau grãmezile de lut; mergeau la fiecare grãmadã pânã ce
acesta se epuiza, lutul fiind împãrþit în cantitãþi egale. Dupã
aceastã operaþie fiecare îºi transporta lutul acasã cu mijloacele
de care dispunea. Acasã lutul era aºezat într-un loc special
amenajat numit lutelniþã (în general un spaþiu dreptunghiular,
îngrãdit cu bucãþi de lemn ºi acoperit pentru a fi ferit de vreme
rea). Din acest moment începe prelucarerea propriu-zisã.

Etapele prelucrãrii:
1. frãmântarea sau înmuierea lutului (olarul nostru spune

cã în trecut lutul era bãtut în picioare fiind amestecat totodatã
cu nisip, operaþie pe care o executa el ºi fratele sãu la îndemnul
tatãlui), astãzi însã are loc un alt procedeu: lutul este aºezat
într-o cãldare mare cu apã ºi se amestecã cu o spatulã sau
bucatã din lemn, iar combinaþia rezultatã poartã denumirea de
tulburealã;

2. purificarea sau strecurarea lutului, aceasta se face cu
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ajutorul unei strecurãtori cu sitã, tot ce rãmâne pe sitã se
aruncã;

3. înnobilarea lutului, astãzi nu mai foloseºte mai multe
calitãþi de lut, dar totuºi acestuia i se adaugã nisip foarte dur
pentru a-i conferi rezistenþã ºi pentru a nu se crãpa în operaþiunea
de uscare;

4. fierberea lutului pânã seacã apa - o inovaþie a olarului
Stepan pentru a da o calitate mai bunã lutului în condiþiile în
care lutul nu mai este de bunã calitate;

5. baterea, frãmântarea bucãþii de lut între mâini pentru
omogenizare spre a fi mai uºor de prelucrat;

6. confecþionarea propriu-zisã a vaselor (se dã formã
vasului cu piaptãnul, apoi se finiseazã ºi se decoreazã);

7. uscarea  vaselor dureazã în funcþie de anotimp, astfel
vara dureazã pânã la 4 zile ºi este indirectã iar iarnã pânã la
o sãptãmânã, în general însã prelucrarea începe primãvara;

8. arderea vaselor – arderea este una oxidantã, temperatura
în interior ajungând pânã la 1200 de grade. O ardere dureazã în
jur de 5-6 ore, iar pentru rãcirea cuptorului ºi implicit a vaselor
sunt necesare maximum 10 -12 ore. Materia primã folositã este
stejarul ºi uneori fagul ºi cireºul. Lemnele se introduc uniform
ºi nu se folosesc cele verzi care nu conferã o ardere de bunã
calitate ºi afumã vasele. De obicei la o ardere intrã aproximativ
60-70 de oale de dimensiuni medii ºi aproximativ 40-45 de oale
de mari dimensiuni.

Cuptorul (douã la numãr, un cuptor mare - cu un diametru
de 1,10 m ºi un cuptor mai mic având diametrul de 70 cm.) este
de formã tronconicã, fãrã grãtar, þinându-i locul unul improvizat
din pat de oale sparte, prezintã douã guri de intrare a focului.

Unelte: a-pentru prepararea lutului se folosesc atât
unelte cât ºi recipiente: cãldare mare pentru tulburealã, spatulã
din lemn pentru amestecare, strecurãtoare, cuþit din fier pentru
tãierea bucãþilor din lut; b-pentru realizarea vaselor: roata
propriu-zisã, sârma cu care se taie vasul de pe disc, douã
piaptãne (unul din lemn, altul metalic) folosite pentru a da
formã vasului, c-pentru decorarea vaselor: vârfuri de fuse
pentru decor - douã la numãr (cu cel mai ascuþit olarul îºi scrie
numele ºi data confecþionãrii fie pe fund, fie undeva pe suprafaþa
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vasului, la vedere), recipiente în care sunt puse culorile, bucãþi
mici din lemn ºi pensule pentru aplicarea culorilor pe vas.

Culorile sunt douã: – boiala – brun-roºcatã (obþinutã din
straturi de pãmânt roºu cu o cantitate mare de oxid de fier
prezente uneori în filoanele de lut) ºi alb (caolin – ºtriþãl –
procurat în general din comerþ ºi foarte rar din filonul de lut).
Smalþul nu este folosit de olarul nostru, dar spune cã în trecut
a fãcut ºi vase de acest fel, atunci când era uºor de procurat de
la topitoriile de la Bocºa. Cunoaºte însã foarte bine tehnica de
smãlþuire, subliniind cã este nevoie de douã arderi succesive,
smalþul neaplicându-se direct pe vasul crud sau uscat deoarece
acesta se înmoaie imediat.

Decoruri: cele mai des folosite sunt liniile alternative de
culoare, drepte sau ºerpuite, dar ºi cele de tip alveolar rezultate
din folosirea vârfului degetelor fie pe exteriorul, fie pe interiorul
vasului, conferindu-i totodatã ºi o rezistenþã mai mare.

Forme: în trecut erau confecþionate vase dintre cele mai
diverse, deoarece cererea era foarte mare, fiind ºi uºor casabile.
Totuºi, cererea diferea în funcþie de zonã. Urciorul prevãzut cu
orificii numit ºurea ºi fãrã buzã înaltã, de format normal
mergea în întreg Banatul, dar mai ales la Gãtaia, Deta, Balnoc,
Ciacova, pânã la ªag, de aici nu mai era cerut. Primãvara se
confecþionau cotoroage-blide pentru moºi (pentru piftii). Bliduþele
mergeau la Brebu, Caransebeº, Ezeriº, Fârliug, Arãbecea dar de
la Buziaº pânã la Lugoj acestea nu mai mergeau, aici fiind
cerute oalele de Joimari (pânã la 2 litri).

Pe sate se fãcea troc, în zona Almãjului oamenii întrebau:
«frace dai ºî pe pãsui?» în timp ce în zona Buziaº se primea în
schimb grâu.

Tipurile de vase erau în funcþie de comandã, dar ºi de
perioadã. Pe sezon de varã cele mai cerute erau: urcioarele mici
pentru turiºti, oale de fiert, blide de mâncare, tipsii rotunde,
strecurãtori de diferite dimensiuni, tigãi – cigãni – pentru rãntaº,
oale mari de fiert ciorba, oale de sarmale, oale de lapte, cazane de
þuicã, (mai complex alcãtuit din: þagã – suportul cazanului sub
care de obicei se aºezã sursa de foc, cazanul propriu-zis ºi
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cãlpagul - capacul prevãzut cu un orificiu de scurgere a alcoolului),
oale pentru bãut þuicã, bãrdac mare pentru vin, ghivece de flori,
cuci, urºi pentru decor ºi mai nou amfore.

Cele mai complexe ºi care cereau cel mai mult timp  erau
urcioarele – cârcege fiind necesare aproximativ 40 de minute
pentru execuþia lor (deºi preþul de vânzare era unul modic
25.000-30.000 lei vechi pentru cele mici ºi 50.000 lei vechi
pentru cele mari), cele mai simple erau sãrãriþele (solniþele) ºi
ghivecele de flori (executate în 8-10 minute).

Pieþe de desfacere: în trecut se mergea la târguri: la
Reºiþa: - marþea ºi vinerea, Caransebeº - joia, Ciacova, Deta
Lugoj - marþea, Gãtaia - lunea, la târgul de la Timiºoara prin
anii 1948-1949, se mergea a treia zi dupã Rusalii, acesta fiind
organizat undeva în afara oraºului în Calea Lipovei de astãzi
(lângã cimitir).

În general, plecau câte 3 care împreunã cu doi ortaci, iar
drumul dura timp de douã zile (o zi se dormea la Tormac).

Erau comercializate mai ales urcioare smãlþuite (în jur de
220-250 de bucãþi).

La momentul efectuãrii cercetãrii noastre, în general
clienþii veneau acasã pentru a face comenzi mai mari sau mai
mici sau olarul era invitat la diferite evenimete culturale
organizate fie la Timiºoara, fie la Caransebeº sau Reºiþa ºi chiar
la Bucureºti, ocazii cu care îºi valorifica ºi produsele.

Deºi în etate, la data efectuãrii cercetãrii noastre, olarul
Ionicã Stepan lucra încã destul de constant, având încã o stare
de sãnãtate foarte bunã. Regreta faptul cã a rãmas singurul olar
din sat ºi cã nepotul, Strein Leonid, doctor veterinar la Reºiþa,
nu practicã meseria deºi a deprins-o foarte bine13.

 dr. MARIA  VASINCA  HADIJI
 Muzeul Satului Bãnãþean Timiºoara

Note:

1. ***Arta Popularã Româneascã, Editura Academiei R.S.R.,
Institutul de Istorie a Artei, 1969, p.539-566

2. Actant olarul Ionicã Stepan, Biniº, Caraº-Severin
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Meºteºugul povestit ºi
meºteºugul practicat – rezultate

din teren

Iniþial, articolul de faþã a avut ca punct plecare tematica
povestitului în zonele din apropierea Timiºoarei. Acest text
este, în primul rând, unul despre un bun informator, un
rezultat al cercetãrii de teren ºi un exemplu despre cum
funcþioneazã cercetarea actualã, cu toate elementele pe care
aceasta le implicã, de la organizarea deplasãrii într-o comunitate,
pânã la identificarea informatorilor ºi la valorificarea materialului
rezultat în urma interacþiunii cu aceºtia. În acelaºi timp, acest
articol trateazã ºi modul cum funcþioneazã povestitul oral într-
o comunitate, cum este perceput de cãtre membrii ei, ce se
povesteºte ºi ce fel de arhivã poate rezulta din urma unei
cercetãri pe o astfel de temã. Nu în ultimul rând, acest studiu
este despre cum se situeazã meºteºugul tradiþional între poveste
ºi practicã, între memorie oralã ºi prezent.

În Mic tratat de etnologie, Marcel Mauss creeazã o relaþie
între meºteºug ºi povestit, în capitolul în care abordeazã cercetarea
esteticii unei comunitãþi: „Pentru un inventar al literaturii, ne
raportãm la povestitorii profesioniºti care sunt cunoscuþi ºi, în
felul acesta, ºi uºor de gãsit. Clasamentul se va efectua dupã o
ordine oarecare: aventuri de curte, povestiri de dragoste, povestiri
care se spun bãrbaþilor, femeilor sau copiilor. Povestirile de
dragoste sunt mai puþin numeroase, povestirile legate de
meºteºuguri sunt mai numeroase decât am cred-o. Existã povestiri
ale adulþilor pentru copii. Nu vom cãuta textul în original,
deoarce el nu existã. Povestitorul improvizeazã ºi contribuþia sa
poate sã meargã foarte departe, ca de exemplu în O mie ºi una
de Nopþi.”1 Afirmaþia cheie din acest fragment este aceea în care
autorul subliniazã cã povestirile despre meºteºuguri se gãsesc în
numãr mare, mult mai mare decât se aºteaptã cercetãtorul.
Þinând cont de atenþionarea fãcutã de Marcel Mauss, am dat
curs unei cercetãri care sã probeze liantul dintre povestitul oral
ºi tradiþia unui meºteºug.

Dacã am fi intenþionat realizarea unei cercetãri de teren
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focalizate exclusiv asupra meºteºugurilor, am fi þinut cont de
regulile pe care le sugereazã Henri H. Stahl, în Monografia unui
sat. În capitolul intitulat Meºterii ºi meseriile, autorul sugereazã
la modul interogativ o serie de aspecte relevante pentru o
cercetare: „Câþi meºteri sunt în sat ºi de ce fel? [...] Studiem pe
fiecare meºter în parte: de unde a învãþat meºteºugul ºi cum.
Dacã se poate vom face o biografie completã a fiecãrui meseriaº
precum ºi o analizã psihotehnicã. De când a început meºteºugarul
sã iasã pe seama lui ºi cum i-a mers? Ce ucenici foloseºte? Cum
îi alege, cum îi învaþã, ce folos are de la ei? [...] Care este
clientela meºteºugarului? Lucreazã numai pentru gospodarii din
sat, de câte ori este rugat? Sau lucreazã ºi pentru vânzare?”2

Cum aceastã cercetare a fost iniþiatã ca una care sã aibã
la bazã povestitul oral, una dintre întrebãrile la care rãspunde
acest articol este dacã discuþiile propuse de Henri H Stahl se
concretizeazã din interviul dirijat pe marginea poveºtii de viaþã
a informatorului.

Totodatã, deºi fãrã a pleca de la imaginea meºteºugarului
tradiþional ca de la un punct central, cercetarea de faþã are,
totuºi, ca punct de sprijin imaginea informatorului – a povestitorului
prin excelenþã. Înainte de a da curs analizei unui interviu
realizat în localitatea Otveºti, judeþul Timiº, în 2015, vom
aminti succint cum aratã bibliografia recentã a Banatului în
ceea ce priveºte munca cercetãtorilor cu tipuri de informatori
reprezentativi pentru o anume comunitate. Cartea Luai Uzdinul
de-amãruntul. Amintirile unei povestitoare prodigioase: Mãrioara
Sârbu, a Otiliei Hedeºan reconsiderã cercetarea asupra povestitului
oral ºi valorificã potenþialul narativ al unui bun povestitor,
într-o manierã inovatoare, mai ales pentru bibliografia regionalã:

„Mãrioara Sârbu, uina Mãrioara, cum îi place sã i se
spunã, este unul dintre locuitorii din Uzdin spre care eºti
îndreptat, de autoritãþi ori de localnici, în condiþiile în care, ca
strãin, ajungi în sat ºi te declari interesat de tradiþiile locale.
Indicaþie potrivitã, fiindcã uina Mãrioara vorbeºte cu pasiune
despre sat ºi despre tradiþii, sistematizând în povestirile sale
informaþii numeroase, adesea divergente ºi la care e posibil sã
nu se mai fi gândit de foarte multã vreme. Informaþie neaºteptatã,
totuºi, fiindcã uina Mãrioara nu e pictoriþã naivã, nu e cântãreaþã,
nu a mers cu dansurile în tinereþile sale, nu ºtie sã þeasã,
croºeteazã doar pentru uz familial ºi a publicat prima colecþie de
poezii în grai abia dupã ce am cunoscut-o. Altfel spus, uina
Mãrioara Sârbu este ea însãºi un personaj paradoxal, ºtiind de
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toate fãrã sã fie performerã specializatã într-un domeniu anume,
fiind mereu în proximitatea evenimentelor ºi personalitãþilor
importante ale vieþii tradiþionale: este nepoata primei pictoriþe
naive din Uzdin, Anuica Mãran, este veriºoarã ºi prietenã cu
cea mai tânãrã dintre pictoriþe, Ileana Oalge, ºtie tot ce s-a
petrecut în turneele echipei de dansuri din sat, fiindcã soacra sa
a strãbãtut drumurile lungi ale fostei Iugoslavii ca sã ajute la
îmbrãcarea costumelor foarte ornamentate de cãtre tinerele
dansatoare, este vecinã cu una din familiile celor mai cunoscuþi
cântãreþi din Uzdin, o încurajeazã ºi o învaþã sã croºeteze pe o
altã vecinã. ”3

Îndreptarea atenþiei asupra unui povestitor unic sau a
unor câteva persoane reprezentative pentru o anume comunitate,
se creioneazã, în bibliografia bãnãþeanã, ca o nuanþã tot mai
actualã ºi mai revoluþionarã. În acest context, este relevant ºi
studiul Eufrozinei Greoneanþ, care reface în Tradiþia ºi memoria
localitãþii Nicolinþ, din Banatul Sârbesc, o imagine amplã a
culturii orale a satului, prin cercetãrile întreprinse cu câþiva
informatori-emblematici pentru localitatea lor.4

Studiul de faþã are la bazã o cercetare mai amplã, focalizatã
pe naraþiunile orale în Banat. Mai exact, este vorba despre o
cercetare care a fost iniþiatã în anul 2012 ºi care focalizatã
asupra tipurilor de naraþiuni actuale Banat, þine cont de
componenta interculturalã a regiunii.5

În ceea ce priveºte descrierea terenului pe care am
lucrat, este vorba în special de zona Banatului de câmpie, unde
am stat de vorbã cu persoane de diferite etnii din Banat
(români, germani, maghiari, slovaci, bulgari, sârbi), dispuse sã
povesteascã diverse tipuri de naraþiuni în limba românã. Ca
metodã de lucru am folosit interviul dirijat ºi semidirijat.

Analiza de caz este mai degrabã valorificarea unei experienþe
de teren, unei lecþii de cercetare din care se desprinde un nou
gen de informator, actual, activ, recunoscut în comunitatea sa
ca unul dintre persoanele deþinãtoare a unui repertoriu narativ
local, dar ºi specialist într-un meºteºug tradiþional. Personajul
central al acestui studiu este Barth Martin, din localitatea
Otveºti, judeþul Timiº, de etnie germanã, vorbitor al mai multor
limbi: germanã, maghiarã, românã. Am ajuns la el prin intermediul
Primãriei din Sacoºu Turcesc, aflând cã Barth Martin este o
persoanã pe care comunitatea o recunoaºte ca fiind reprezentativã
pentru cunoaºterea tradiþiilor satului.

Interviul cu informatorul în cauzã cuprinde douã secþiuni
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diferite: prima este cea în care Barth Martin fructificã rolul de
povestitor, naraþiunile sale situându-se la confluenþa dintre life-
story ºi diverse alte povestiri cu caracter realist, mai cu seamã
din trecutul localitãþii Otveºti. Cheia acestor naraþiuni însã, este
reîntoarcerea povestitorului la un spaþiu emblematic al familiei
ºi mai apoi al satului, dupã cum aveam sã observ mai târziu.
Fierãria – locul în care Barth Martin îºi desfãºoarã activitatea,
este, în mod succesiv cea din memorie, cea la care au lucrat
membrii familiei, adicã fierãria din localitatea Bacova ºi fierãria
actualã, cea din Otveºti, pe care o deþine acum povestitorul. În
jurul acestui spaþiu esenþial, se þes o seamã de naraþiuni care
antreneazã specificul unui meºteºug cunoscut – fierãria: „ªi io,
copilãria mea, am trãit-o numa cu mama acasã. Frate-meu s-o dus...
C-am avut fierãrie... S-o dus la Bacova. Cã acolo o terminat ºi ºcoala.
Mãtuºi, unchi, am avut acolo la Bacova. ªi frate-meu o terminat
acolo ºcoala ºi s-o bãgat ucenic. O-nvãþat fierar acolo la un neamþ ªi
io numa de la tata am învãþat fierãrie. La treiºpe ani am fost deja
ucenic. Deja lucram. Dupã ce am terminat clasa a ºaptea. Am ajuns
acasã, la doiºpe am ajuns acasã, am mâncat ºi am lucrat în atelier.”

Barth Martin în atelierul de fierãrie
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Asumarea statutului de informator specializat în meºteºugul
fierãritului determinã îndreptarea atenþiei povestitorului spre
atelierul care funcþioneazã încã. Pe durata interviului, informatorul
se reîntoarce adesea la experienþa fierãritului ºi la tradiþia
existentã în familia sa, transmiþând indirect mesajul cã dincolo
de naraþiunile pentru care fusese cãutat, are de transmis ºi o
altã formã de tradiþie. Refacerea traseului meºteºugului fierãritului
în familia sa, trimite la perioada construcþiei atelierului de cãtre
tatãl sãu, atelier care funcþioneazã ºi azi. Relaþia pe care o
creeazã informtorul este una care contopeºte meºteºugul din
memorie, povestea experienþei de ucenicie ºi de familie, ºi
fierãritul „viu”, actual, care supravieþuieºte azi prin angajaþii
atelierului. Legãtura dintre atunci, cu funcþia de a narativiza o
experienþã de viaþã, ºi acum, cu rolul de a introduce mesajul pe
care îl are de transmis informatorul, creeazã o relaþie trecut-
prezent care se concretizeazã prin atelierul de fierãrie aflat
peste drum de casa povestitorului. Barth Martin se situeazã pe
aceeaºi lungime de undã cu informatorii despre care Henri H.
Stahl spune cã sunt informatori specializaþi, pe care cercetãtorul
trebuie sã-i gãseascã.6

Conservând explorarea calitãþii de informator specializat,
Barth Martin pune la dispoziþie un mic repertoriu care pune în
luminã povestitorul specializat. Mai exact, fierarul din Otveºti
gãseºte de cuviinþã sã punã la dispoziþia cercetãtorului naraþiuni
care pun cap la cap trecutul ºi prezentul localitãþii Otveºti, cu
incursiuni în localitatea Bacova, de unde vine familia sa. Din
dialogul cu Barth Martin rezultã ºi un repertoriu în ceea ce
priveºte memoria oralã a comunitãþii din Otveºti. Relaþia dintre
bãtrâni ºi copii, ºcoala, biserica, sãrbãtorile este paleta de
tematici ale naraþiunilor care ilustreazã o zonã complexã a
localitãþilor situate între Timiºoara ºi Buziaº, locuri celebre ºi
marginale totodatã, cu potenþial economic ºi tradiþii eterogene:
„Pãi ei lucrau pe Dealul Silagiului. Aia o fost... Cel puþin ºaptezeci la
sutã din via de de la Silagi o fost a nemþilor de la Bacova. Bãtrânii
care or fost apþi de lucru s-or du primãvara sus la deal ºi-or venit,
eventual, de sãrbãtori.” Ceea ce atrage atenþia în interviul cu
Barth Martin este liantul Otveºti / Bacova, realizat prin originea
familiei sale. Ceea ce determinã încã ca acest material sã fie
unui reprezentativ pentru Banatul de câmpie, constã în câteva
repere pe care informatorul le sugereazã prin naraþiunea sa de
viaþã. Munca ºi diferitele ocupaþii ale locuitorilor din zonã se
omogenizeazã ca prilej menit sã uneascã sub forma unui pattern
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membrii comunitãþilor din aceste localitãþi, pattern dominat de
principalele ocupaþii din zonã, cum este viticultura pe Dealul
Silagiului ºi transmiterea fierãritului în comunitatea ºvabilor
din Bacova. Munca ºi modul vivace prin care Barth Martin o
pune în naraþiune, relevã câteva semnale în ceea ce priveºte
povestitul oral în acest perimetru din proximitãþile Timiºoarei ºi
ale Buziaºului: „Pãi chiar poveºti din astea mie nu prea mi-o plãcut
atâta, cu toate cã am învãþat foarte bine. La Bacova mi-o fost mai
greu, dar aicea, între unguri, am fost primu... Ungureºte eu am fost
primu-n clasã! Bunicii Povesteau seara, cã ziua eram la joacã...
Mama era la lucru... ªi eu stãteam la bunici. Ziua, vara, mai la
Pogãniciu, la apã... Era apa...  O fost foarte frunos aicea... Aici o fost
o moarã pe apã... Foarte frumos...” Dacã în rândul adulþilor munca
reprezintã activitatea principalã, ºi cea care se conservã ca o
formã de memorie, joaca aproape cã substutuie, în rândul
copiilor, o formã activã a povestitului. Munca ºi joaca se
complementeazã ºi se organizeazã într-o imagine amplã a
specificului zonei, un loc în care dominã acþiunea, ºi nu naraþiunea.
Datoritã dinamicii activitãþilor în care membrii comunitãþii sunt
angrenaþi, meºteºugului tradiþional – în cazul de faþã fierãritul
– i se imprimã o laturã de conservare a memoriei orale sub
formã de poveste ºi de marcã identitarã a familiei.

Totodatã, geografia meºteºugului de fierar în zonã ºi
istoria sa din localitatea Bacova, aratã fluctuaþiile unei tradiþii
care se creeazã ºi re-creeazã perpetuu, într-o serie de schimbãri
care depind de istoria vieþii meºteºugarului.

Partea a doua a interviului Barth Martin, corespunde unei
laturi mai practice ºi mai actuale. Ea surprinde atelierul de
fierãrie ºi conduce spre o altã direcþie decât partea narativã de
pânã aici. Atelierul, ca spaþiu în care ºi-a început activitatea
tatãl informatorului, fixeazã un posibil edificiu identititar pentru
localitate, întrucât este printre locurile embletatice care a
supravieþuit, mai ales datoritã faptului cã este funcþional. În
vreme ce casa pãrinteascã fusese demolatã ºi ridicatã în loc o
alta, modernã, în vreme ce nu mai existã moara pe apã sau alte
locuri care au marcat la un moment dat o laturã mai pitoreascã
a localitãþii, atelierul de fierãrie corespunde unui spaþiu activ.
Acest loc se contureazã ca spaþiu cu douã dimensiuni diferite.
Prima este cea activã, în care se lucreazã fierãrie, iar cea de-
a doua corespunde unei pãrþi muzeale, de conservare a unor
unelte ºi obiecte pe care informatorul le-a pãstrat cu intenþia de
a arãta clienþilor cum se lucra înainte fierãria. Practic, fierarul
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din Otveºti nu a absolvit o ºcoalã oficialã în care sã înveþe
fierãrie, a deprins acest meºteºug din familie; a conservat ºi
activat ca fierar, transmiþând altor uncenici aceastã îndeletnicire.
Aceste observaþii determinã un profil de informator care se
apropie foarte mult de profilul celor pe care Ministerul Culturii
îi declarã Tezaur Uman Viu.7 Cu toate acestea, Barth Martin se
menþine la limita dintre salvgardarea meºteºugului fierãriei ºi
adaptarea sa la nevoile actuale ale clienþilor. Având în vedere cã
oamenii solicitã tot mai arareori potcoave, el ºi-a adaptat
atelierul cu aparaturã nouã, adusã din Germania pentru a putea
lucra ºi porþi sau alte obiecte de uz actual. Este vorba aici de
o acceptare a evoluþiei lucrurilor ºi de o coabitare a elementelor
moºtenite cu cele inovatoare. Ovid Densusianu aratã cã „cineva
nu poate trãi numai din ce moºteneºte, ci ºi din ce se adaugã
pe fiecare zi în sufletul lui, ºi cã aceasta este partea care meritã
sã fie exploratã.”8

Practic, se creeazã o schimbare de ipostaza între informator,
cunoscãtor al memoriei orale locale ºi aceea de meºteºugar al
unei tradiþii pe cale de dispariþie, drept pentru care este ºi atât
de apreciat în comunitate, încadrându-se ºi în condiþiile pe care
autoritãþile culturale le impun în Tezaurelor Umane Vii ºi
„Titlul de TEZAUR UMAN VIU este titlul onorific ce poate fi
conferit acelor persoane care sunt recunoscute de cãtre comunitate
drept creatoare ºi transmiþãtoare de elemente ale unui domeniu
al patrimoniului cultural imaterial, în forma ºi cu mijloacele
tradiþionale nealterate.”9

Celebritatea lui Martin Barth în zona Otveºti este
determinatã de cunoaºterea unui meºteºug tradiþional pe cale
sã disparã – fierãritul, iar cei care l-au desemnat ca unul dintre
cei mai buni reprezentanþi ai locului au intuit calitãþile sale
narative. Este vorba despre un model la care se raporteazã
comunitatea la tradiþia oralã atunci când se aflã în contact cu
o persoanã din afarã, interesatã de specificul locului. Mai exact,
cultura oralã, în cazul analizat, are ca reprezentant un bun
meºteºugar, care, datoritã specializãrii sale, prin natura experienþei
sale de viaþã ºi prin  specialitzarea într-o meserie tradiþionalã a
zonei atinge statutul unui informator „de prestigiu social”, dupã
cum îi numea Henri H. Stahl pe cei care îndeplinesc roluri
cheie în comunitate: „Simpla listã ºi analizã a acestor roluri,
adicã a unor serii de «acþiuni» fãcute de anumite «personagii
locale», ne poate furniza o unealtã de mãsurare a gradului în
care un sat a trecut dincolo de formele lui de organizare
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patriarhale, spre forme noi, moderne. ªi dacã unui asemenea
studiu îi adãugãm ºi cel al «erarhiei persoangiilor», adicã al
«rostului» lor «efectiv»în viaþa de toate zilele ºi al celui «simbolic»,
pe care îl au în mentalitatea oamenilor, aºezându-i deci pe o
scarã de «prestigiu social», putem pune la punct un instrument
de cercetare nefolosit încã, dar pe care îl socotim de o deosebitã
valoare.”10 Meºteºugarul din Otveºti, îndeplineºte, în mod succesiv
mai multe roluri pentru localitatea Otveºti, naraþiunile sale,
dimpreunã cu practica fierãritului, lasã o imagine complexã a
satului de atunci ºi cel de acum. Ceea ce creeazã puntea de
legãturã între cele douã axe temporale constã din practicarea ºi
transmiterea unei meserii cum este fierãritul. Meºteºugul moºtenit
din familie constituie un bun exemplu al conservãrii unei
tradiþii, dar ºi al adaptãrii la nevoile ºi tehnologia actualã.

Concluzii
Interacþiunea cu fierarul din Otveºti aratã, înainte de

toate, imaginea povestitorului într-o zonã relativ apropiatã de
urbea timiºoreanã. Povestitorul actual este unul cu faþete mul-
tiple ºi deloc eterogen. El poate juca rolul de povestitor talentat,
însã poate ascunde o calitate ºi mai relevantã pentru patrimoniul
zonal. Meºteºugarul, indiferent de meºteºugul practicat, constituie
un pol la care comunitatea se raporteazã ºi pe care îl recunoaºte
ca o formã de identitate localã. În acelaºi timp, atelierului de
fierãrie poate reprezenta un subiect de discuþie în ceea ce
priveºte patrimoniul tradiþional al zonei. Atelierul poate intra în
zona de patromoniu ºi a reþelelor care promoveazã turismul
local, poate intra în programe de educare non-formalã. Practic,
atelierul devine un loc al transmiterii memoriei orale, dimpreunã
cu transmiterea unui meºteºug tradiþional.

Afirmaþia lui Marcel Mauss pe care o invocam în debutul
acestui articol, prin care autorul ne atenþioneazã cã poveºtile
despre meºteºuguri se gãsesc în numãr mare, nu numai cã se
probeazã, dar meºteºugul povestit / meºteºugul practicat converg
spre conturarea patrimoniului material ºi imaterial al unei
comunitãþi.

MONICA-LAURA VLAD,
ELIANA -ALINA POPEÞI
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Meºteri de care ne
amintim

Volumul colectiv Memorie
ºi diversitate culturalã la
Timiºoara - Meºteri de care ne
amintim, alcãtuit de Smaranda
Vultur, Vlad Colar, Thomas
Remus Mochnachs, Gabriela
Panu, reface din perspectiva
memoriei individuale ºi colective
o altã Timiºoarã cu un aer de
demult. Smaranda Vultur,
coordonatoarea albumului, a
conceput ºi realizat mai multe
proiecte de istorie oralã, studii
asupra identitãþilor culturale ºi
a memoriei, prin metoda
povestirilor autobiografice. ªi în
volumul-album  Memorie ºi
diversitate culturalã la Timiºoara
- Meºteri de care ne amintim,
imaginea vechiului oraº se
reface din amintirile transmise
prin memoria populaþiei
timiºorene, a celor care au
cunoscut ºi simþit oraºul aºa
cum era el odinioarã.

Cartea are o structurã
polifonicã, ea scoate la ivealã
mai multe voci, unele de
demult, altele din prezent.
Sursele de la care se porneºte
sunt diverse, de la cele me-
morialistice, amintiri, poveºti
de viaþã, însemnãri, fotografii,
documente personale pânã la

reclame, extrase de presã, pagini
de literaturã sau studii istorice.
Mãrturiile celor care se des-
tãinuie se întind pânã prin anii
1970, dar perioada pe care o
preferã cei care se mãrturisesc
este prima jumãtate a secolului
trecut.

Timiºoara de altãdatã e
un oraº multicultural, de o mare
diversitate etnicã ºi religioasã.
În ciuda varietãþii impresionante
de etnii ºi religii, Timiºoara e
un univers extrem de coerent,
bine articulat. Nemþi, unguri,
români, evrei, þigani, sârbi,
alcãtuiesc o lume cu parfum
de odinioarã care trãieºte sub
semnul armoniei depline.

Dacã priveºti din perspec-
tiva prezentului, descoperi o

Adela Lungu-Schindler

(Continuare în pag. 62)
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Imaginea meseriaºilor bãnãþeni
în proza lui Ion Popovici-

Bãnãþeanul
Spaþiul bãnãþean ºi lumea sa în a doua jumãtate a secolului

al XIX-lea ºi prima jumãtate a celui de-al XX-lea, ne apar cu
trãsãturile sale caracteristice, cu propria lor viziune, cu normele
ºi obiceiurile specifice. Mai devreme decât în oricare din regiunile
locuite de români aici pãtrunde de-acum modernitatea ºi cu
intensitãþi sporite mereu. Nu trebuie sã uitãm cã bãnãþeanul este
primul român care ia contact cu trenul ºi cãile feroviare, printre
primii care pot vedea un aparat zburãtor (sute de bãnãþeni au
asistat la zborul lui Aurel Vlaicu deasupra Vârºeþului, la 11
august 1912) ºi probabil primul care se ajutã de maºini agricole
la munca câmpului. La toate aceste asalturi ale tehnicii el este
obligat sã facã faþã, sã se adapteze, dar mai întâi încearcã sã le
înþeleagã, sã priceapã modul lor de funcþionare ºi rostul, utilitatea.
Primele rãspunsuri pe care ºi le dã la impactul cu noua tehnicã
dovedesc ingeniozitatea minþii sale ºi capacitatea sa de asociere,
dar explicaþiile sale, deºi au logica lor, pot fi mult mai extravagante
decât realitatea. Gheorghe Gârda1 înfãþiºeazã, într-o poezie foarte
popularã în Banat, apãrutã la 1902,2 surpriza românului bãnãþean
la vederea trenului ºi chiar spaima sa, stârnind hazul prin
reliefarea asociaþiilor pe care acesta le face în legãturã cu
„joavina înºieratã”. „Izâmbanu”, acesta este numele sub care
trenul intrã în viaþa bãnãþenilor, nume strãin, preluat dupã

Literaturã ºi tradiþieLiteraturã ºi tradiþieLiteraturã ºi tradiþieLiteraturã ºi tradiþieLiteraturã ºi tradiþie
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substantivul german Eisenbahn care denumeºte calea feratã:
„Uicie, Ioane, izâmbanu,
Mã, trãzni-l-ar Dumniezãu,
Aºa joavinã-nºieratã,
N-am vãzut dã când mi-s ieu!

Uicie lampa albã-n fruncie,
S-uicie coºu în spinare,
Uicie ºie dã cãºi în coadã,
ªie piºioarie scurcie are!
Este aºadar o lume în schimbare, o lume în care se

vorbeºte despre gãri ºi trenuri, despre tichete ºi bilete, se fac
tot mai dese cãlãtorii la oraº, se ia contact cu realitãþi urbane,
cu haine „nemþeºti”, cu ºcoli mai înalte. Desigur cã se pãstreazã
ºi multe dimensiuni imobile, sau a cãror transformare este
extrem de lentã.

Manufacturile apãruserã ºi se dezvoltaserã în Banat încã
de la începutul guvernãrii habsburgice, beneficiind de
protecþionismul austriac, coexistând însã cu vechile ateliere
meºteºugãreºti tradiþionale. Oraºele bãnãþene ale perioadei, ºi
în special Caransebeºul ºi Lugojul, pomenite ca oppidum, ºi
civitas încã din secolele XV-XVI3, dar ºi Panciova sau Biserica
Albã, alcãtuiau o lume pestriþã, configurând, la sfârºitul secolului
XIX ºi începutul celui urmãtor, o imagine a unor intense ºi
felurite activitãþi de meºteºug ºi comerþ. Meseriaºi, calfe sau
ucenici, croitori, opincari, cizmari, cojocari, fierari (covaci), birtaºi,
cãrãuºi, tâmplari, dulgheri, zidari, mãcelari ºi alþi feluriþi oameni
activi, întreprinzãtori, au un cuvânt de spus în viaþa oraºului.
Pe de altã parte, în afarã de structura socio-economicã, oraºele
bãnãþene alcãtuiau ºi un adevãrat mozaic etnic: germani, maghiari,
sârbi ºi alþii, alãturi de care convieþuiau românii, în 1910 aceºtia
reprezentând aproximativ 50% din populaþia Caransebeºului,
conform recensãmântului din acel an. Meseriaºii erau grupaþi
dupã meseriile înrudite, în general fãrã discriminare etnicã.

Specificul meseriilor întâlnite în oraºele bãnãþene era în
strânsã legãturã cu ocupaþiile ºi nevoile populaþiei majoritare, a
locuitorilor satelor, agricultori ºi crescãtori de animale. Aºadar
la mare trecere se aflau cojocarii, covacii - fierarii producãtori
de unelte agricole, olarii ºi alþi fabricanþi de obiecte casnice.
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Mulþi lucrau pe cont propriu, cãutând soluþii ºi pieþe pentru
desfacerea produselor lor, ceea ce putea fi uneori anevoios, mai
ales în condiþii de concurenþã neloialã.

Prin intermediul textelor literare care vorbesc despre
Banat ºi lumea sa ne poate fi accesibil universul micilor frãmântãri,
necazuri ºi bucurii ale oamenilor obiºnuiþi, de cele mai multe
ori ignoraþi de istoricii preocupaþi îndeosebi de fapte. O astfel de
sursã istoricã o poate constitui opera scriitorului lugojean, Ion
Popovici-Bãnãþeanul, cel care în 1893 citea în cercul Junimii ºi
care a publicat iniþial în revista „Convorbiri literare“. Acesta a
redat în nuvelele ºi povestirile sale viaþa deseori grea a
meseriaºilor, într-o „plasticã descriere a amãnuntelor, ºi acea limbã
adevãrat româneascã, plinã de miez”4. Dincolo de analiza valorii
lor literare (nu criteriul estetic este cel avut în mod special în
vedere), scrierile sale pot fi considerate adevãrat izvor istoric,
cãci imaginea lumii din trecut, aºa cum se reflectã ea în
paginile scriitorului bãnãþean, ne poate facilita drumul spre
descifrarea civilizaþiei urbane bãnãþene, a unei lumi lãsatã în
umbrã ºi neglijatã de sursele istorice tradiþionale.

Nãscut tocmai într-o familie de meseriaºi, cu un destin
care nu a beneficiat de favorurile ursitoarelor, Ion (Niþã) Popovici-
Bãnãþeanul înfãþiºeazã cu fidelitate, oarecum din interior, condiþia,
problemele ºi viaþa de zi cu zi a meseriaºilor, cu a cãror soartã
se identifica, fiind considerat chiar un precursor al realismului
literar.5

Eroul nuvelei sale În lume, Sandu Boldureanu, este calfã
opincar, care dupã trei ani de armatã fãcutã în slujba împãratului
Habsburg se aflã în cãutare de lucru. De aceea se îndreaptã
spre Lugoj, unde aflase el cã „sunt mai mulþi maeºtri ºi trecerea
negoþului mai mare”6. Aflãm astfel cã meseriaºii sunt încã organizaþi
în Banat, la sfârºitul secolului al XIX, dupã sistemul breslelor,
în care se parcurge drumul tipic de evoluþie profesionalã, de la
ucenic (aici, ºãgârt), trecând prin calfã, la meºter. La Lugoj
breslele se desfiinþeazã abia în 1886, fiind înlocuite de
„Corporaþiunea meseriaºilor din Lugoj”7, dar terminologia etapelor
din cariera profesionalã s-a pãstrat neschimbatã. Sandu Boldureanu
fusese ucenic timp de trei ani ºi devenise calfã patru ani înainte
de a pleca la cãtãnie. Aºadar, ucenicia dura un numãr de ani,
între doi ºi patru.
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Despre numãrul de meºteri putem afla date mai precise
din informaþiile adunate de Vasile V. Muntean. Astfel, la Lugoj
erau, în 1821, 376 de meseriaºi, din care 270 români, în 1898
erau 724 meºteri, din care 336 români, iar în întreg Banatul, în
1847, erau 18. 329 de meºteri.8

Tot din nuvelã obþinem informaþia cã exista o carte de
lucru a unei calfe, probabil ceva similar carnetului de muncã de
mai târziu, în care se trecea meºterul la care lucrase, deci
angajatorul, ºi perioada de timp efectuatã în serviciul acestuia.
Suma de bani pe care se tocmeau se pare cã nu era trecutã în
aceastã „carte”, deoarece la noua angajare Sandu este întrebat
cât primea de la „maistorul” anterior.

Ceea ce este însã înfãþiºat pe tot parcursul nuvelei este
arbitrarul care poate guverna relaþia meºter-calfã, samavolniciile
la care meºterul (sau nevasta sa, cãci ea este ºeful casei, în
cazul nostru) îºi poate supune calfele ºi ucenicii. Sandu Boldureanu,
harnic („nu se crãpa bine de ziuã ºi el era în picioare ºi nu lãsa
lucrul din mânã pânã la vremea mâncãrii”), priceput în ale
meºteºugului, dar introvertit ºi timid, resimþea cu durere „cuvintele
ocãrâtoare” pe care i le adresa deseori nevasta meºterului sãu,
„mãistoriþa Veta”, despre care autorul ne spune cã era „rea de
gurã ºi þâfnoasã”. Dar ºi plata muncii era sub cea care i se
cuvenea, mãistoriþa ºtiind sã profite de bunul simþ ºi timiditatea
tinerei calfe care se mulþumea ºi cu puþin. „Maistorul” însã ºtia
cã munca calfei este subevaluatã, dar de frica nevesti-sii tãcea
ºi îi plãtea mai puþin decât celorlalte calfe.

Atelierul din nuvelã este un atelier mare, cu mulþi lucrãtori,
calfe ºi ucenici. Meºterului Dinu Tãlpoane afacerea se pare cã
îi mergea destul de bine, astfel încât ºi-a putut permite sã dea
fetei sale o educaþie aleasã, la ºcoala de cãlugãriþe, iar aceastã
prosperitate îi îngãduia mãistoriþei Veta sã þeasã planuri de
mãrire, dorindu-ºi sã pãtrundã în lumea mai simandicoasã a
urbei.

Pânã a ajunge la produsul finit, perechea de opinci, este
nevoie de mai multe operaþii, începând cu tratarea pieilor
pentru tãbãcirea ºi argãsirea lor, care ºi aceasta se fãcea în mai
multe etape, cu diverse soluþii ºi procedee dupã uzanþa timpului.
Urma apoi croitul opincilor, tãiatul, ºi din nou pielea era tratatã
ºi unsã cu diverse soluþii, pentru a deveni mai rezistentã ºi mai



61

groasã. Apoi erau cusute opincile ºi fâºiile de piele cu care se
legau pe picior.

Iarna condiþiile de lucru deveneau mult mai grele deoarece
se obiºnuia a se folosi apa Timiºului pentru sineluitul9 pieilor.
Adesea era ger ºi Timiºul era îngheþat bocnã, fiind necesarã
practicarea unei copci fãcutã în gheaþã. Operaþia era una migãloasã
ºi presupunea sã speli repetat pieile rãzuite în apa rece ca
gheaþa. Autorul ne spune cã „Sandu era oþelit ºi dedat cu frigul,
dar oricât de repede lucra, rãsuflarea i se sleise ºi mâinile i se
înþepeneau”. Ne putem închipui cã în astfel de condiþii bietul
Sandu a lucrat de dimineaþa ºi pânã la amiazã, reuºind sã
sineluiascã cinci piei. Doar frumoasa fatã a meºterului s-a
gândit cu compasiune la el ºi la gerul pe care îl îndura ºi s-a
dus sã-i ducã o ulcicã cu vin fiert.

Ucenicii ºi calfele locuiau ºi mâncau în casa meºterului, a
maistorului, cum spune Ion Popovici-Bãnãþeanul. La maistorul
Dinu Tãlpoane lucrãtorii mâncau la masã cu stãpânii, seara
primeau rãchie, iar duminica ºi de sãrbãtori la masã era ºi vin.

Ion Popovici-Bãnãþeanul este primul scriitor care aduce în
literatura românã lumea meseriaºilor citadini, cu problemele
lor, cu preocupãrile, speranþele ºi ambiþiile lor. Deºi este o
vreme spre amurgul atelierelor meºteºugãreºti, cãci industria
cea mare se afirmã deja în multe sectoare aici, la noi, în Banat,
lumea aceasta este una vie ºi activã, adaptabilã, prefigurând
dezvoltarea burgheziei orãºeneºti, a capitalismului ºi concurenþei.
Opera sa poate fi de folos ºi în reconstituirea imaginii lumii
urbane trecute ºi insuficient cunoscute în faþetele sale cotidiene.

SIMONA  SANDU

Note
1 Ghe. Gârda s-a remarcat prin poeziile sale scrise în dialect

bãnãþean. Primul volum i-a apãrut în 1908 la Budapesta (sau în 1902
la Timiºoara?), ediþia II-a în Bucureºti, în 1921 la editura Cartea
Româneascã, cu titlul „Bãnatu-i fruncea. Versuri în grai bãnãþenesc”,
cuprinzînd 28 de poezii în grai bãnãþean.

 Poeziile lui au un caracter mai pregnant bãnãþean decât ale
lui Victor Vlad Delamarina, redând vorbirea vie a þãranilor din jurul
Fãgetului ºi mentalitatea paorilor faþã de modernizarea vieþii, fiind
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foarte populare în Banat (cf. Gabriel Þepelea, Plugarii condeieri din
Banat. Literatura în grai bãnãþean, Timiºoara, Ed. Marineasa, 2005, p.
78.)

2 Gabriel Þepelea,  Plugarii condeieri din Banat. Literatura în grai
bãnãþean, Timiºoara, Ed. Marineasa, 2005.

3 Samuel Goldenberg, Caransebeºul în comerþul sud-est european
din secolul al XVI-lea, în „Banatica”, I, Reºiþa, 1971, p. 166.

4 Titu Maiorescu, Ion Popovici-Bãnãþeanul, „Convorbiri  literare”,
nr. 10, oct. 1895, apud Nicolae Þirioi, în Cuvânt introductiv la Ion
Popovici-Bãnãþeanul, Nuvele ºi schiþe, Timiºoara, Ed. Facla, 1973.

5 Nicolae Þirioi, în Cuvânt introductiv la Ion Popovici-Bãnãþeanul,
Nuvele ºi schiþe, Timiºoara, Ed. Facla, 1973.

6 Ion Popovici-Bãnãþeanul, Nuvele ºi schiþe, Timiºoara, Ed. Facla,
1973, p.27.

7 Vasile V. Muntean, Contribuþii la istoria Banatului, Timiºoara,
Ed. Mitropoliei Banatului, 1990, p. 163-164.

8 Ibidem, p. 163.
9 Curãþat pãrul de pe pieile tãbãcite cu sinãlãul (un cuþit

încovoiat cu douã mânere).

Meºteri de care ne
amintim

(Urmare din pag. 56)

atmosferã captivantã în care
simþi cã timpul  trece parcã
mai domol, iar viaþa, mai
aºezatã, se desfãºoarã agale,
dupã un alt ritm. Oamenii
aveau timp sã priveascã în jurul
lor, viaþa era un spectacol
urmãrit prin toate detaliile sale.
Amãnuntele devin fapte semni-
ficative. Oraºul de demult e
totuºi foarte viu în paginile
cãrþii. În acest context, al unei
alte atmosfere mai calme, mai
aºezate, prin faþa noastrã

defileazã o lume fascinantã,
parcã mai tacticoasã, pentru
care meseria era brãþarã de
aur: ceasornicari, farmaciºti,
fotografi, lutieri, croitori, florari,
comercianþi, bijutieri etc.

Printr-o prezentare graficã
ineditã, prin multitudinea foto-
grafiilor reproduse, cartea poate
fi cititã ºi ca un album sau ca
un catalog al meseriilor de
odinioarã. Memorie ºi diversitate
culturalã la Timiºoara - Meºteri
de care ne amintim ne îndeamnã
sã reflectãm la timpul care trece
ºi ne invitã la o dezbatere
despre cunoaºterea trecutului
prin mijloacele de azi.
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Nedeia

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

SIMBOLISMUL SOLAR (I)
În cele ce urmeazã vom avea în vedere, dupã problematica

deja expusã a simbolismelor uraniene/cereºti, ce anume ne
relevã aºtrii ce încununeazã bolta cereascã, bineînþeles, din
punct de vedere mitologic, ºi anume soarele, luna ºi stelele.

Despre simbolismul solar s-a scris ºi discutat mult pe
tãrâmul etno-mitologiei româneºti, de la expresia sa folcloricã
(vezi balada Soarele ºi Luna) ºi pânã la fabuloasa, am putea
spune,  sa prezenþã în arta popularã româneascã. Vom prezenta
aceste aspecte mai târziu. Tema mito-simbolicã propusã a fi
tratatã aici ºi în viitoarele noastre intervenþii cuprinde trei
paliere de expunere: primul este reprezentat de simbolul în
sine, adicã originile sale ºi evoluþiile sale strict simbolice, cel
de-al doilea are drept domeniu de referinþã câmpul mitologiei
universale, adicã modul de expresie ºi manifestare al simbolismului
solar în arii de culturã ºi civilizaþie variate, iar cel de-al treilea,
aºa cum s-a menþionat mai sus, este cantonat în câmpul etno-
mitologiei româneºti, unde vom încerca sã trecem în revistã
setul de credinþe ale poporului român cu privire la astrul zilei,
expresia mito-folcloricã ºi ritualicã ale acestora ºi rostul/rolul
motivelor solare de toate felurile (cerc, raze, floare etc.) în arta
tradiþionalã româneascã, în genere, ºi a celei bãnãþene în
particular.

René Guénon aratã cã simbolismul solar îºi are sorgintea
în cel al centrului, reprezentat grafic prin punctul din centrul
cercului, unde punctul este emblema Principiului, iar cercul cea
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a Lumii. Punctul din centrul cercului a fost înþeles, încã din
cele mai vechi timpuri, ca o reprezentare a soarelui, el figurând
chiar ºi pe artefactele preistorice, fiind interpretat de arheologi
ºi antropologi ca atare, necunoscând faptul cã el este ceva cu
mult mai profund, soarele fiind în mai toate tradiþiile strãvechi
el însuºi un simbol al adevãratului ,,Centru al Lumii”, care este
Principiul divin. Iar cercul împãrþit de patru raze (douã diagonale
perpendiculare una pe alta), ce divide suprafaþa interioarã a
cercului în patru sectoare egale a cunoscut valorizãri simbolice
legate de ciclurile de manifestare, respectiv ciclurile cosmice,
doctrinã dezvoltatã în hinduism (cele patru yuga sau perioade
ale evoluþiei ciclice a cosmosului), dar prezente ºi unele culturi
ale Americii centrale, precum ºi în tradiþiile Antichitãþii greco-
latine. Nu vom extinde aici consideraþiile de o asemenea naturã,
ele gãsindu-ºi locul într-o viitoare temã a simbolismului centrului.

În ciuda a ceea ce s-ar putea crede, cultul ºi simbolismul
solar nu este o constantã a întregii civilizaþii umane. Încã de la
sfârºitul secolului al XIX-lea, etnologi precum Bastian sau
James Frazer au remarcat cã, de fapt, cultul solar nu se
regãseºte decât în Egiptul antic, În Asia ºi în Europa arhaicã,
fiind cu totul inconsistente în Africa, Australia, Melanezia,
Polinezia. Iar Mircea Eliade, constatând cã acest cult s-a dezvoltat
numai în Mexic ºi Peru, adicã la singurele popoare americane
,,civilizate”, adicã acelea ce atinseserã nivelul unei organizaþii
politice, stabileºte o conexiune directã între hierofaniile solare ºi
intrarea în istorie a acestor popoare. În context, istoricul religiilor
vorbeºte de o Solarizare a Fiinþelor Supreme, proces în care
Fiinþa Supremã celestã se retrage din prim planul vieþii religioase,
pentru a lãsa locul unor forþe magico-religioase sau unor figuri
divine mai active ºi mai importante în planul vieþii practice a
omului. Din nevoi spirituale ºi magice (apãrarea de forþe adverse,
de farmece, asigurarea subzistenþei prin magia fertilitãþii etc)
omul s-a adresat atunci altor forme religioase fondate pe cultul
strãmoºilor, eroi civilizatori, Mari Zeiþe etc. Este fenomenul, des
întâlnit, în aria civilizaþiei indo-mediteraneene  de înlocuire a
marii divinitãþi celeste cu un zeu atmosferic ºi fecundator,
adesea un acolit al Marii Mame telurice ºi a vegetaþiei, dar care
cumuleazã deseori ºi atribute solare, fiind legat de atributele
divine ale suveranitãþii.
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Exemple care sã ilustreze un atare fenomen sunt multiple
ºi existã în varii arii culturale. În Africa, solarizarea Fiinþei
Supreme este des întâlnitã. La multe populaþii africane, Fiinþa
Supremã este numitã ,,Soare”. La populaþia munsh de pe acest
continent, soarele este fiul Fiinþei Supreme Awondo, iar Luna
este fiica sa, dacã este sã oferim un asemenea exemplu. Dar, o
asemenea ,,solarizare” nu-i conferã zeitãþii respective actualitatea.
La populaþiile bantu din Africa Orientalã, fiinþa supremã este
Ruwa (cuvânt ce înseamnã ,,soare”), dar ea locuieºte de fapt în
soare ºi are drept caracteristicã, printre altele, pasivitatea specificã
zeilor cereºti retraºi din afacerile oamenilor.

Acelaºi fenomen poate fi constatat ºi în Indonezia. Puem-
palaburu, zeul solar al populaþiei toradja,  a preluat locul lui I-
lai, zeul ceresc, a cãrui operã cosmogonicã o continuã. Aceeaºi
substituþie ºi acelaºi rol demiurgic la populaþia tlingit din
America, la care Corbul demiurg se identificã cu Soarele ºi are
acelaºi rol, primit de la zeul ceresc, de a-i termina opera. Deci,
zeul solar nu este Creator, el este doar un subordonat ºi are
rolul de a duce la bun sfârºit opera de creare a lumii începutã
de zeul ceresc, adevãratul cosmocrator. India cunoaºte un fenomen
similar în cazul prearienilor. Populaþia munda din Bengal are în
fruntea panteonului sãu pe Sing-bong, adicã Soarele. Un zeu
care nu se mestecã în problemele oamenilor, dar care nu este
cu totul absent din cult, deoarece i se aduc sacrificii ºi ofrande
în perioada recoltãrii orezului. Are ca demiurgi subordonaþi
broasca þestoasã, crabul ºi lipitoarea, cu aceeaºi funcþie de a
isprãvi ceea ce a început zeul suprem.

Mitologia Egiptului antic îl cunoaºte Amun-Ra, zeul soare,
al cãrui cult trebuia sã devinã un sistem monoteist prin încercarea
nereuºitã de faraonul Amenhotep al IV-lea.

În simbolismul alchimic, dar ºi al unor popoare, soarele
este asimilat aurului, de unde ºi prezenþa abundentã a acestui
metal nobil la templele solare din Peru sau Mexic, conform
descrierilor oferite de cronicarul Garcilaso de la Vega, ºi este
considerat a fi de esenþã masculinã. O excepþie existã în
mitologia niponã, prin zeiþa de sorginte solarã Amaterasu Omikami.
De altfel însãºi denumirea acestei þãri derivã de la acest astru
(Nihon = Soare).

Prin analogie, soarele este un simbol universal al regelui,
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la rândul lui inimã a imperiului. De pildã, mama împãratului
Wu (China arhaicã) l-ar fi nãscut pe acesta dupã ce visase cã
soarele îi intrase în pântece. Lui i se asociazã adesea, ca
animale solare, leul ºi calul.

Mitologia solarã este însã complexã, urmând a consacra
câteva pagini, în numãrul urmãtor al revistei marilor figuri
solar-astrale, precum Mithra, Osiris, Baal, Helios, Apollo etc.

MIRCEA TABAN
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BABA DOCHIA
din Banatul montan

În prima culegere de folclor românesc, este vorba de
volumul Basme valahe (1845)1, fraþii Arthur2 ºi Albert Schott
redau la paginile 113-115 o legendã din Banatul montan despre
zilele babelor. Legenda a fost preluatã ºi folositã de folcloristul
Lazãr ªãineanu ca argument în disertaþia sa inauguralã la
conferirea titlului de doctor în filologie de cãtre Universitatea
din Leipzig, dizertaþie intitulatã Zilele de împrumut sau Zilele
Babei (1889)3 ºi devenitã în volumul din 1896: Zilele babei ºi
Legenda Dochiei. În investigarea comparatistã propusã de ªãineanu
se aratã cã în toate legendele balcanice care se circumscriu
temei zilele babei este vorba de ilustrarea prosopograficã a
zilelor schimbãtoare de la începutul lunii martie.

Dincolo însã de parabola meteorologicã a celor nouã zile,
legenda are ºi o finalitate toponimicã, „jucând un rol important
în nomenclatorul topografic al Greciei moderne”, dar ºi al
Albaniei, Macedoniei, Serbiei sau României. De exemplu, legenda
bãnãþeanã culeasã de fraþii Schott sub titlul Die Altweibertrage
vrea sã ne explice existenþa în Banatul montan a douã coloane
monolitice cu aspect uman. Conform legendei, o soacrã rea i-ar
fi poruncit nurorii sale sã albeascã un caier de lânã neagrã,
lucru considerat imposibil la acea datã. Cu ajutorul lui Dumnezeu
ºi al lui Sfântul Petre, care cãlãtoreau incognito pe pãmânt,
tânãra a reuºit sã împlineascã porunca soacrei. Ca rãsplatã
pentru rãutãþile babei, personajele divine hotãrãsc pedepsirea ei
ºi a fiului ei, trimiþând pe pãmânt o vreme înºelãtoare de
primãvarã. Cei doi cred cã este timpul sã iasã cu animalele la
pãscut în munþi. Cãldura înºelãtoare o face pe babã sã arunce
cele nouã cojoace cu care umbla îmbrãcatã, dar frigul cumplit
care se lasã din senin îi îngheaþã pe amândoi, mamã ºi fiu, în
mijlocul pãºunii pe care ei o deþin în munþi. Tot din voinþã
divinã, cei doi sunt transformaþi în douã stânci, existente ºi azi,
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ne spune legenda, pe Valea Almãjului. În parantezã fie spus,
proaspãtul doctor în filologie Lazãr ªãineanu face aici o
impardonabilã confuzie, substituind toponimul Almaj cu „Almaº”4

ºi lãsând cititorul confuz între Þara Almãjului bãnãþean ºi Þara
Almaºului transilvãnean.

Inevitabil, studiul lui ªãineanu ajunge ºi la legenda cultã
a Babei Dochia, care se circumscrie, spune folcloristul, aceleiaºi
teme a zilelor babei. El observã mai întâi cã peste varianta
arhaicã s-a suprapus un adstrat creºtin, generat de existenþa în
sinaxarul ortodox, la data de 1 martie, a unei zile dedicatã
Sfintei mucenice Evdokia Samariteanca. Dar aºa cum observã
corect ªãineanu, viaþa sfintei originare din cetatea Iliopolei, în
Frigia, nu are în comun cu Baba Dochia a legendei româneºti
decât, cel mult, numele, frumuseþea deosebitã ºi faptul cã
ambele au trãit pe vremea împãratului Traian. În rest, nimic nu
o apropie pe Evdokia, care a dus iniþial o viaþã de desfrâu, de
virtuoasa fiicã a lui Decebal din legenda în care împãratul
Traian o cere de soþie. Conexiunea între legenda toponimicã a
babei împietrite ºi prinþesa dacã este în întregime meritul
literaturii. Mai exact, este vorba de balada Dochia ºi Traian,
scrisã pe la mijlocul secolului al XIX-lea de Gheorghe Asachi:
„Între Piatra Detunatã/ ª-al Sahastrului Picior,/ Vezi o stâncã
ce-a fost fatã/ De un mare domnitor...”. Versurile lui Asachi
sunt un bun exemplu despre forþa de seducþie a imaginarului,
balada transformându-se treptat, trecutã prin mentalul colectiv,
într-un mit etnogenealogic ºi, uneori, chiar într-un insolit document
istoric. Dupã poemul dramatic cu veleitãþi istorice Visul Dochiei
(1877), de Frédéric Damé, ºi dupã Negriada (1879) lui Aron
Densuºianu, în care „Dochia-nvãpãiatã” devine o veche zeitate
dacã, miºcarea feministã româneascã a trecut-o5 pe Dochia
printre femeile celebre ale României ºi chiar s-a strãduit sã îi
contureze o biografie la fel de fantezistã.

Concluzia folcloristului la aceastã legendã toponimicã este
cã dintotdeauna formaþiunile geologice, care abundã nu doar în
Moldova sau Grecia, dar ºi în Banatul montan, s-au pretat la
legende ºi interpretãri miraculoase. Cele nouã zile schimbãtoare
de la începutul lunii martie nu au constituit decât pretextul pe
care a brodat imaginaþia creatoare a fiecãrui popor. În cazul
legendei Babei Dochia, folcloristul cautã ºi gãseºte un pattern
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care semnaleazã, „mai ales din punct topografic, o asemãnare
izbitoare cu faimoasa tradiþie a Niobei – aceastã mater dolorosa
a artei antice, cum o numeºte Feuerbach”6. Este vorba de un
mit homeric, care a folosit un lusus naturae – de care Pausanias
ne spune în Descrierea Greciei cã Elada este plinã. Aceste
curiozitãþi ale naturii au captat atenþia omului arhaic, care le-
a folosit pentru a certifica ºi umaniza miturile, plasându-le într-
un prezent sine fine, în timpul erelor geologice, care coincide cu
timpul fabulos al zeilor.

Una dintre aceste curiozitãþi carstice se aflã pe Muntele
Sipylus (1513 m) din Asia Micã, acolo unde imaginaþia cãlãtorului
Maurice Schweisthal, ne spune Lazãr ªãineanu7, a localizat
legenda zeiþei Niobe, care poate fi vãzutã aici împietritã de
durere la capãtul celor nouã zile de lacrimi dupã copiii morþi ºi
neîngropaþi. Oare cine va fi cãlãtorul care va descoperi pe Valea
Almãjului cele douã stânci care personificã douã personaje
împietrite dintr-o legendã localã culeasã de unul din fraþii
Schott?

RADU CERNÃTESCU

1 Titlul complet, Walachische Märchen. Mit einer Einleitung über
das Volk der Walachen und einem Anhang zur Erklärung der Märchen, J. G.
Cotta‘scher Verlag, Stuttgart-Tübingen, 1845.

2 El este adevãratul culegãtor al basmelor, poveºtilor ºi legendelor
cuprinse în acest volum. Activitatea folcloristicã a topografului Arthur
Schott (1814-1875), absolvent al Academiei Agricole din Hohenheim,
datând din perioada când, între anii 1836-1841, a fost administratorul
moºiei baronului Ferdinand von Bissingen din localitatea bãnãþeanã
Iam, lângã Oraviþa.

3 L. Shaineanu, Les Jours d’emprunt ou les Jours de la Vieille,
Extrait de la Romania, tome XVIII, Paris, 1889, p. 110-111.

4 cf. idem, p. 111.
5 v. I. Sacellariu, Femei celebre ºi femei mai pucinu demne d’a fi

cunoscute. Portrete culese dein mai multe opere si arangiate de..., Bucuresci,
Tip. Naþionalã, 1874; semnalatã de ªãineanu în op. cit., p. 115.

6 L. Shaineanu, op. cit., p. 116.
7 ibidem.
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Câteva locuri ºi spaþii  din
Munþii Banatului ce au devenit

sacre

  La fel ca în multe alte þinuturi istorice din þara noastrã,
în Banatul cel de munte, întâlnim locuri nimbate de sacralitate,
datoritã a ceea ce s-a întâmplat cândva acolo. Locuri din naturã
de un pitoresc deosebit, unele cu ape tãmãduitoare, unde odatã
ajuns, îþi regãseºti vigoarea ºi liniºtea sufleteascã. Sunt componente
însemnate ale sistemului de conservare a unor credinþe ºi
practici strãvechi magico-mitice redescoperite în perimetrul
munþilor Banatului. Se menþioneazã în literatura de profil, cã
indiferent de timpul istoric, ajunºi în astfel de locuri din naturã,
omul percepe hierofania, existenþa sacrului ce se manifestã, se
înfãþiºeazã ca o trãire, ca un lucru, cu totul diferit de trãirile
sale existenþiale. Locuri, în care, aºa cum þinea sã precizeze
Mircea Eliade „relaþia, dintre spaþiul sacru ºi cel profan este de
reciprocã valorificare, indiferent de natura stabilã sau temporarã
a respectivului loc al locuirii1.

În munþii Banatului, spaþiul legendelor cu caracter religios
interfereazã  cu locurile consacrate deja, ca spaþii de sfinþire,
puritate ºi curãþenie sufleteascã, aºa cum sunt schiturile ºi
mãnãstirile. Pe o hartã datând din anul 1788, în apropierea
comunei Armeniº,  era  consemnat locul numit „Stânca Sfintei
Treimi” datorat existenþei unei icoane pictate pe stânca muntelui.
Existenþa icoanei cea „nezugrãvitã de mâna omeneascã” ºi cu
puteri ocrotitoare cum glãsuieºte tradiþia localã, a însemnat
pentru locuitorii din aceea zonã de munte, relevarea entitãþii
sacre a Sfintei Treimi, ca loc de rugãciune ºi pelerinaj.  Sacralitatea
acestui loc cunoscut ºi sub toponimul Piatra scrisã, i-a  obligat
pe constructorii austrieci de la sfârºitul secolului XIX, sub
presiunea insistentã a locuitorilor, sã modifice cu câþiva metri
planurile de construire a  tunelului ºi viaductului de cale feratã
de la Armeniº.  În acest loc sacru  din naturã, a fost zidit mai
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întâi Schitul Piatra Scrisã, iar dupã 1990, a fost ridicat sfântul
lãcaº mãnãstiresc cu hramul „Duminica Tuturor Sfinþilor”.

În mitologia poporului român „apele cereºti ºi apele
pãmânteºti au fost considerate totdeauna, ape pure, pline de
virtuþi misterioase, de puteri supranaturale, ce preced orice
creaþie”2 care prin sincretism religios au consfinþit sãrbãtorile
creºtine ale  Bobotezei ºi  Izvorului Tãmãduirii.

În viaþa satului românesc izvorul ca ºi fântâna, care aduc
din strãfunduri apa cu puteri tãmãduitoare, reprezintã un spaþiu
încãrcat de valenþe sacre, ce au fost puse conform credinþei
creºtine sub ocrotirea unui sfânt sau sfinte.

 Fântâna cu leac, hidronim pãstrat ºi astãzi, este un  loc
situat în masivul Blidaru din Munþii Almãjului, a cãrei apã
miraculoasã, spune legenda, a vindecat animale ºi oameni
deopotrivã.3 Pentru locuitorii din satele Þãrii Almãjului, a devenit
un spaþiu sacru  ocrotit de Sânziene, ce îºi sãrbãtoresc ziua pe
data de 24 iunie.  În acea zi de sãrbãtoare popularã, ce în
calendarul creºtin se suprapune nu întâmplãtor cu ziua Sfântului
Ioan Botezãtorul, Fântâna cu leac de pe Blidaru, devine loc de
pelerinaj, de rugãciune ºi de sfinþire a apei de cãtre preoþii ºi
locuitorii satelor Dalboºeþ, ªopotul Vechi, Moceriº, a cãtunelor
de pe versantul  dinspre Dunãre, aparþinând comunei Sicheviþa
ºi Berzasca.

În majoritatea cazurilor, spaþiul sacru al izvoarelor, dar ºi
al fântânilor, a stat la originea înfiinþãrii mãnãstirilor, ca
recunoºtinþã, pentru puterea  miraculoasã, fãcãtoare de minuni
a apelor aduse la suprafaþã din adâncul pãmântului.

 Sub Stânca Rolului din Munþii Aninei,  în  Valea Cãlugãrului
din hotarul satului Ciclova Montanã, a fost înãlþatã Mãnãstirea
Cãlugãra, construitã spune tradiþia, pe loc sfinþit, locuit de
pustnici, de unde, din stânca muntelui, se auzeau cântãri
dumnezeieºti, iar izvoarele aveau puteri tãmãduitoare.

Un alt spaþiu sacru, cu  izvor  fãcãtor de miracole, se aflã
situat la poalele Munceilor Dogneciei, în apropierea localitãþii
Bocºa Vasiova. În acel loc, a fost ridicat  un important aºezãmânt
monahal, mãnãstirea de maici „Sf.Ilie de la Izvor”.

Piatra Nedeii,  alãturi de  vârfurile Semenic ºi Gozna, cu
altitudini cuprinse între 1440 ºi 1447 m, marcheazã înãlþimea
maximã a Munþilor Semenic. Cele trei vârfuri  circumscriu un
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întins platou de câteva mii de hectare de pãºune alpinã. A fost
din vechime locul de pãºunat al satelor de la poalele de sud-est
a muntelui: Borlovenii Vechi, Borlovenii Noi, Pârvova, Mehadica,
Verendin, Luncaviþa.

Drumul  de plai, de la Gozna,  spre Vârful Nedeia,  trece
pe lângã Izvorul Vulturilor, din care s-au format douã ochiuri de
apã înconjurate de pietre ºi muºuroaie de turbã, unul mai mare
ºi altul mai mic. Generic, sunt cunoscute sub denumirea de
Baia Micã ºi Baia Mare a Vulturilor, Baia sau Scãldãtoarea
Vulturilor. De Sfântul Ilie (20 iulie) ºi la Schimbarea la Faþã (6
august), locuitorii satelor de la poalele Semenicului urcau la
bãile vulturilor  pentru a se îmbãia în apele reci, crezând în
puterea miraculoasã  a acestora, de a scãpa de dureri,  neputinþe
ºi patimi.

Semnificativ  este  cã în acest loc din munþii Semenicului,
regãsim la un loc toponimele de Nedeia, Izvorul Vulturului,
Baia Vulturilor.

Este consemnat  faptul cã sãrbãtoarea satului Borlovenii
Noi, nedeia, avea loc pe  vârful Nedeia, Semenicul fiind ºi locul
de refugiu al locuitorilor de la poalele muntelui de frica turcilor4.
Vârful Nedeia în asociere cu apa fãcãtoare de minuni tãmãduitoare
pentru trup ºi minte din Baia Vulturilor, este un exemplu
edificator a ceea ce Romulus Vulcãnescu a definit  a fi semnificaþia
magico-miticã a ritualului urcãrii pe munte ca fond ancestral al
ascensiunii spre cer.5

În aceeaºi notã, facem legãtura dintre Izvorul Vulturilor,
Baia Vulturilor, ºi vulturul din creaþia literarã mitizatã, care de
la un izvor, aduce în cioc apã vie rãsplãtind pe cel care i-a fãcut
un bine, pedepsindu-l  cu apa moartã pe cel care i-a fãcut un
rãu.  În acest context amintim  credinþa transmisã  din vechime
cã doar apa din  Baia Micã a Vulturilor de pe Semenic, este
beneficã vieþii.6  Deoarece, vulturul îºi înlocuieºte periodic penajul,
„nãpârleºte”, în credinþa popularã el devine o fãpturã miticã,
simbol al tinereþii veºnice ºi al nemuririi. Mircea Eliade  este
cel care sublinia cã viaþa omului ºi întâmplãrile din univers,
sunt hotãrâte de criterii magico-mitice, acestea fãcând ca mitologia
sã devinã o religie neoficialã, paralelã celei creºtine. Este, ce tot
el defineºte a fi „creºtinismul cosmic” caracteristic românilor ºi
altor popoare din sud-estul Europei7.
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În Munþii Cernei, izvoarele termale de la Bãile Herculane
(zona istoricã); aºa zisele  cãdiþe cu apã termalã de la nivelul
albiei  râului Cerna, din faþa hotelului Roman; cele  de la 7
Izvoare de pe Valea Cernei, în antichitatea dacicã, romanã ºi
daco-romanã, au fost considerate spaþii ºi locuri sacre. Mãrturie,
stã altarul votiv dedicat „Zeilor ºi Puterilor sfinte ale Apelor” în
anul  153, de cãtre  membrii delegaþiei provinciei Dacia, drept
recunoºtiinþã cã s-au întors acasã de la Roma.8 Un alt altar
votiv glãsuiºte astfel: „lui Hercules, Genului locului, Izvoarelor
Calde, Calpurnius Iulianus, vir clarissimus, comandant al legiunii
V Macedonica, guvernator imperial propraetor al provinciei
Dacia Superior,  juruinþa cu bucurie a împlinit.“9

Existã þinutul muntos al  gugulanilor, locuitorii vetrelor
de sat  din munþii Þarcu-Godeanu. Plaiurile de pe Muntele Mic,
Þarcu, Gugu,  au fost din vechime locurile de pãºunat ale celor
ce locuiesc astãzi în satele de la poalele munþilor, dinspre Valea
Bistrei ºi a Timiºului  pânã la Poarta Orientalã a Transilvaniei
din zona Domaºnea-Teregova.

Poiana Mãrului, Poiana Nedeia, Buza Nedeii, Gugu sunt
denumiri ce par sã jaloneze atemporal locuri ºi locuiri, în cadrul
ritualului urcãrii la munte a turmelor de oi, de credinþe ºi
obiceiuri strãmoºeºti unele poate de mult uitate.

Pietrele lui Scorilo, Cleanþul Scorilo, Cioca Scorilo, apa
Scorila, Gugu sunt locuri care pentru locuitorii muntelui, au o
deosebitã încãrcãturã istoricã ºi misticã totodatã. Legendele ºi
tradiþia localã, aºa cum s-au transmis peste veacuri, leagã aceastã
zonã de un pitoresc deosebit, de istoria dacilor înainte de cucerirea
romanã.   Se crede cã în Pietrele lui Scorilo  ar exista un altar
dacic; tot aici o peºterã  ascunde comori ale dacilor.

La fel  muntele Gugu, muntele care se ascunde,  ar fi
dupã unii autori Kogaionul, muntele sacru al dacilor. Un lucru
meritã menþionat, acela cã munþii gugulanilor, cu excepþia
profesorului universitar Alexandru Borza10, nu au beneficiat
arheologic ºi etnografic de  o cercetare ºi valorificare ºtiinþificã.
Poate cã muzeografii ºi cercetãtorii, cu doctorate în istorie,
arheologie ºi etnografie din muzeele Banatului de munte ºi
câmpie,  îºi vor propune un program de cercetare interdisciplinarã
a munþilor  bãnãþeni.

OVIDIU BOZU
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fag, am vãzut vulturi rotindu-se deasupra celor douã ochiuri de
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OBICEIURI ªI DATINI
STRÃVECHI DE TOAMNÃ

Motto: ,,Nu numai sã cunoºti ceea ce se cuvine, ci
sã ºi urmezi dupã cum se cuvine.”

                   (proverb românesc)

Numele lunii SEPTEMBRIE vine de la generalul roman
Septimus ºi era luna a ºaptea din an pe vremea aceea. Este
luna cea mai importantã pentru cei care au trudit pãmântul,
acum fiind culese roadele muncii de peste an. În satul
tradiþional, luna septembrie închide un ciclu ºi deschide drumul
pregãtirilor pentru o nouã viaþã. Aceastã perioadã se aflã la
hotarul dintre moarte ºi renaºtere. În tradiþia româneascã, luna
septembrie are ºi denumirea de „Rãpciune”, adicã începutul
timpului rãcoros, precum ºi „Viniceriu”, aceasta fiind luna
strugurilor.

În septembrie începe culesul poamelor ºi se pregãtesc
gropile pentru altoi. Tot acum e ºi vremea soroacelor. Tradiþia
împarte luna septembrie în: Sãptãmâna Sântãmãriei Mici,
Sãptãmâna Strugurilor, Sãptãmâna Averii ºi Sãptãmâna lui Mioi.
Prima sãptãmânã îi este dedicatã Sfintei Fecioare Maria.
Sãptãmâna a doua este cea în care se culeg viile ºi se face
mustul ºi vinul. Tot acum se sãrbãtoreºte Ziua Crucii. În cea
de-a treia sãptãmânã, gospodinele pregãtesc proviziile pentru
iarnã, iar bãrbaþii pregãtesc þuica. Cea de-a patra sãptãmânã
este a lui Mioi, cel care aduce vremea bunã.
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Sãrbãtorile tradiþionale ale lunii septembrie sunt: 1
septembrie - Simion Stâlpnicul, 4 septembrie - Sfântul Vavila, 8
septembrie - Sfânta Maria Micã, 14 septembrie - Ziua Crucii, 24
septembrie - Teclele ºi 26-28 septembrie - Filipii de toamnã.

Simion Stâlpnicul, sãrbãtorit la 1 septembrie, fiind patronul
vânturilor, poate produce cutremure ºi, în credinþa popularã,
susþine cerul ºi pãmântul stând într-un picior. Aceastã zi este
foarte importantã, oamenii respectând-o de frica vânturilor, a
cutremurelor ºi pentru a nu li se înþepeni picioarele. Este ºi
ziua în care pãsãrile îºi iau „boierescul”, adicã partea care li se
cuvine din fiecare holdã de grâu. Fiind un vechi început de an
bisericesc, cum era vremea în aceastã zi, aºa urma sã fie tot
anul, iar dacã tuna, se credea cã toamna va fi lungã.

Despre Sfântul Vavila, sãrbãtorit la 4 septembrie, se spune
cã ºi-a petrecut întreaga viaþã în pãdure, cu animalele, ajungând
sã aibã corpul acoperit cu pãr, ca acestea. Sãrbãtoarea se
respecta pentru înmulþirea vitelor.

În calendarul popular, Sântãmãria Micã, prãznuitã la 8
septembrie, este hotarul astronomic dintre varã ºi iarnã. Acum
se închide pãmântul pentru reptile ºi insecte, pleacã rândunelele
spre þãrile calde, se schimbã pãlãria cu cãciula, au loc târguri ºi
iarmaroace unde se vând ºi se cumpãrã produse specifice acestui
sezon. Ca ºi în cazul altor sãrbãtori, þãranul român ºi-a legat
câteva activitãþi practice de Sântãmãria Micã: culegerea ultimelor
plante ºi fructe de leac, bãtutul nucilor, pentru ca la anul sã
facã rod, semãnatul grâului, orzului ºi secarei, jupuirea cojii de
pe ulmi (fibra vegetalã folositã primãvara la legatul viþei-de- vie)
ºi începerea culesului viilor. Înaintea datei de 13 septembrie,
câmpurile de grâu trebuie arate ºi semãnate, spunându-se „sã
nu fii zgârcit la semãnat, cã te vei cãi la secerat”.  Încã se mai
seamãnã varzã, spanac ºi morcovi. Tot acum se rãsãdeºte salata
de iarnã, se culeg castraveþii copþi ºi se adunã seminþele coapte
din grãdini.

Ziua Crucii (14 septembrie) este data ce vesteºte sfârºitul
verii ºi începutul toamnei. Principalele obiceiuri ºi practici de
schimbare a anotimpului cãlduros (vara) cu unul rece (toamna)
sunt concentrate în jurul echinocþiului de toamnã ºi se manifestã
cu ocazia unor sãrbãtori religioase sau populare ce ating apogeul
de Ziua Crucii. Calendarul popular consemneazã aceastã zi ºi



77

sub alte denumiri cum ar fi Cârstovul Viilor sau Ziua ªarpelui.
Sub prima denumire, ziua este cunoscutã mai ales în zonele
deluroase ºi sudice, în zonele viticole, marcând începutul culegerii
viilor, iar sub denumirea de Ziua ªarpelui este cunoscutã
pretutindeni.

Una dintre tradiþiile cu vechime la români este cea
dedicatã culesului viilor.

14 septembrie este ziua în care podgorenii cheamã preoþii
pentru a sfinþi viile ºi pivniþele în care urmeazã sã fie aºezate
butoaiele cu vin. Tot în aceastã zi toate elementele ce poartã
semnul crucii trebuie tratate cu atenþie ºi protejate: crucile
ferestrelor sunt spãlate ºi împodobite deoarece apãrã casa de
rãu; fetele îºi spalã pãrul cu busuioc pentru a-l avea frumos tot
timpul anului; nucile, usturoiul ºi pepenii nu sunt mâncaþi,
deoarece crucea din interiorul lor trebuie sfinþitã.

Tot în aceastã zi se crede cã ºerpii ºi alte reptile încep sã
se retragã în ascunziºurile subterane, hibernând pânã primãvara
urmãtoare, la 17 martie (Alexiile). În lumea satelor încã se mai
crede cã ºerpii, înainte de a se retrage, se strâng mai mulþi la
un loc, se încolãcesc ºi produc o mãrgicã numitã „piatra nestematã”,
folositoare pentru vindecarea tuturor bolilor.  

Prunele capãtã acum puteri miraculoase. Este bine sã le
iei din prun cu gura ºi sã le þii în casã într-un loc ferit. Atunci
când cineva te vorbeºte de rãu, e suficient sã te speli pe faþã cu
apa în care a stat pruna, pentru a îndrepta lucrurile. La fel de
benefice sunt ºi în cazul durerilor de dinþi sau de cap. Florile
culese în aceastã zi se pun sub streaºinã pentru a îndepãrta
trãsnetul. Dacã va tuna de Ziua Crucii, va fi o toamnã lungã, iar
dacã se vãd pe cer cocorii cãlãtorind spre þãrile calde, noaptea
va cãdea bruma. Cãlinele (fructe de culoare portocalie ºi cu gust
acriºor) culese înainte de aceastã sãrbãtoare anunþã sosirea
gerului mult mai devreme. De Ziua Crucii se strâng ultimele
plante de leac (boz, micºunele, mãtrãgunã, nãvalnic) ce se duc,
împreunã cu buchetele de flori ºi busuioc, la bisericã, pentru a
fi puse în jurul crucii ºi a fi sfinþite. Se mai crede cã florile
vorbesc între ele numai în aceastã zi, pãrându-le rãu cã vor
începe sã se usuce. Plantele sfinþite se pãstreazã, apoi, în casã,
la icoane sau în alte locuri ferite, fiind folosite la nevoie în
vindecarea unor boli sau sunt utilizate la farmecele de dragoste
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(nãvalnicul). Se considerã cã acum florile se plâng una alteia
pentru cã se usucã ºi mor, iar cele ce înfloreau dupã aceastã zi
(brânduºa de toamnã) erau socotite flori ale morþilor.

Busuiocul sfinþit de Ziua Crucii se punea în vasele de apã
ale pãsãrilor, pentru a le feri de boli, în lãutoarea fetelor, pentru
a nu le cãdea pãrul ºi la streºinile caselor, pentru a le feri de
rele, în special de trãsnete.

Tot de Ziua Crucii existã obiceiul pomenirii morþilor, dându-se
de pomanã ulcele noi cu miere sau apã ºi un colac cu o
lumânare deasupra.

Pe 24 septembrie se serbeazã Teclele. În unele zone,
sãrbãtoarea poartã ºi denumirea „Berbecari” ºi se respectã
pentru apãrarea turmelor de lupi ºi a gospodãriilor de foc.

În zilele dedicate Filipilor de toamnã, 26-28 septembrie, nu
se coase, nu se mãturã ºi nu se macinã grâu, iar ultima zi a
acestora, numitã „Haritonul”, este þinutã îndeosebi de femei,
pentru a nu înnebuni.

Dacã în Rãpciune tunã, în Faur (februarie) va fi zãpadã
mare ºi an mãnos. Dacã Rãpciune e cald, Brumãrel (octombrie)
e rece ºi umed. Dacã rândunelele pleacã devreme, e semn cã
iarna va veni repede. Vântul din septembrie e aducãtor de
belºug. Dacã înfloresc scaieþii în aceastã lunã, toamna va fi
frumoasã. Cãderea ghindei acum e semn cã iarna va veni
curând.

Venirea lunii OCTOMBRIE (,,Brumãrel” sau ,,Brumarul
cel mic” în tradiþia popularã, cãci începe sã cadã bruma) anunþã
venirea sezonului rece, iar lucrãrile din aceastã perioadã vizeazã
pregãtirea pentru iarnã. În aceastã lunã cad frunzele din copaci,
þãranii se ocupã mai mult de treburile gospodãriei; acum se fac
însãmânþãrile de toamnã. Este timpul în care pãstorii coboarã
de la munte pentru a lãsa oile în grija stãpânilor lor.  Dacã
frunzele pomilor se îngãlbenesc ºi cad repede, acesta este un
semn cã anul ce urmeazã va fi roditor. Dacã plouã mult în
octombrie, va fi vânt puternic în decembrie, iar dacã e multã
brumã sau chiar zãpadã în aceastã lunã, în ianuarie va fi timp
frumos.

Sãrbãtorile tradiþionale ale lunii octombrie sunt: 1 octombrie
- Sfântul Procoavã, 14 octombrie - Sfânta Paraschiva, 18 octombrie
- Lucinul (Sfântul Luca), 25 octombrie - Ajunul lui Sânmedru
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(Moºii de Toamnã), 26 octombrie - Sânmedru (Sfântul Dumitru).
Sfântul Procoavã (1 octombrie) este cel care acoperã iarna

pãmântul cu zãpadã. Fetele se roagã la acest sfânt ºi pentru a
le acoperi capul cu pãr bogat, plãcând astfel mai mult flãcãilor
ºi mãritându-se mai repede. Schimbarea statului civil atrage
dupã sine ºi obligaþia tinerelor femei de a-ºi acoperi capul cu
basmale.

Sfânta Paraschiva sau Sfânta Vineri, cum este numitã în
popor, patroana oraºului Iaºi ºi a Moldovei, ocrotitoarea celor
aflaþi în suferinþã este prãznuitã pe 14 octombrie. Odatã cu
aceastã zi, numitã de popor Vinerea Mare, se deschide un ciclu
de 12 vineri de peste an care prefaþeazã sãrbãtori importante, în
general praguri ale timpului.

Sfânta Paraschiva a trãit în prima jumãtate a veacului al
XI-lea. ªi-a petrecut anii copilãriei în casa pãrinþilor sãi drept
credincioºi. Se spune cã, pe când avea zece ani, a auzit citindu-se
într-o bisericã cuvintele Mântuitorului: ,,Oricine voieºte sã vinã
dupã Mine sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea sa ºi sã-Mi
urmeze Mie”. Au impresionat-o atât de mult, încât ºi-a împãrþit
toate hainele sãracilor. Minunile înfãptuite de ea sunt mai numeroase
ca stelele ºi ca nisipul mãrii, spun legendele. Este o importantã
sãrbãtoare religioasã pentru români, deoarece moaºtele Sfintei se
aflã în Catedrala Mitropolitanã din Iaºi de peste 250 de ani. În
preajma acestei zile se organizeazã pelerinaje care dureazã pânã
la trei zile. Tradiþional, ziua de vineri este consideratã ziua
Cuvioasei Parascheva. Moaºtele Cuvioasei au fost aduse în Moldova
în timpul domniei lui Vasile Lupu, dupã ce acesta a plãtit mulþi
bani Constantinopolului pentru datoriile Patriarhiei. Drept
mulþumire, Patriarhul de atunci a acceptat strãmutarea moaºtelor
ei de la Constantinopol la Iaºi.  Sfânta Parascheva de la Iaºi se
bucurã în þarã de un cult deosebit, mai mult decât toþi ceilalþi
sfinþi care au moaºte în România. În fiecare zi la Catedrala
Mitropolitanã din Iaºi, de dimineaþã pînã seara tîrziu, se face un
mic pelerinaj continuu, cu credincioºi de toate vârstele ºi din
toate locurile, veniþi la rugãciune. În mod deosebit, în sãrbãtori,
în posturi ºi în fiecare vineri, consideratã ziua Cuvioasei Parascheva,
vin mulþi credincioºi ºi se închinã la raclã cu credinþã, aducînd
flori, daruri ºi îmbrãcãminte pe care le ating de racla Cuvioasei
pentru a dobândi ajutor, sãnãtate ºi binecuvântare.
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Dar cea mai mare zi de prãznuire din tot anul este ziua
de 14 octombrie, când are loc unul din cele mai mari pelerinaje
ortodoxe din România, la care participã închinãtori de la sate ºi
oraºe, din toate colþurile þãrii. În seara zilei, praznicul Cuvioasei
se încheie cu o miºcãtoare procesiune în jurul Catedralei, având
în frunte pe Mitropolitul Moldovei, care, împreunã cu clericii ºi
credincioºii, cu lumânãri în mâini poartã racla cu moaºtele
sfintei, în sunetul clopotelor ºi al frumoaselor cîntãri bisericeºti.
Dupã aceea se aºazã moaºtele în bisericã la locul lor, se cântã
paraclisul Sfintei Parascheva, apoi fiecare se întoarce la ale sale
cu bucuria marelui praznic în suflet ºi cu mângâierea Duhului
Sfânt în inimã.

De Sfânta Paraschiva se posteºte ºi nu se lucreazã,
existând pericolul apariþiei unor boli. Aceastã zi marcheazã
începutul pregãtirii turmelor pentru iernat ºi deschiderea unor
târguri unde se valorificã produsele pastorale.

Lucinul (Sfântul Luca) - 18 octombrie. Este cel care protejeazã
haitele de lupi în aceastã perioadã a anului. Oamenii respectã
aceastã sãrbãtoare de frica lupilor.

Ajunul lui Sâmedru
(Moºii de Toamnã) - 25
octombrie. Ajunul Sfântului
Dumitru este o sãrbãtoare
dedicatã în primul rând
morþilor, pentru care se face
pomanã: grâu fiert cu unt,
lapte sau brânzã. În ajun de
Sfântul Dumitru, la sate se
aprind focuri mari (focurile
lui Sâmedru). Pentru aprin-

derea focului, cu câteva zile înainte, va fi ales un brad verde, de
cãtre cete de copii însoþiþi de câþiva tineri. Pe înserat, tot copiii
sunt cei care aprind ºi focul, în prezenþa întregii suflãri a
satului. Dacã tinerii reuºesc sã sarã peste foc, înseamnã cã se
vor cãsãtori anul ce urmeazã, iar copiii vor fi sãnãtoºi. Cei
vârstnici vor lua din focul aproape stins un tãciune pe care îl
vor arunca în livadã pentru ca aceasta sã fie roditoare anul
viitor. Atunci femeile oferã participanþilor fructe de toamnã
(mere, nuci) ºi colaci.
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Sâmedru (Sfântul Dumitru sau Ziua Soroacelor) - 26
octombrie. Dacã Sfântul  Gheorghe stãpâneºte peste prima parte
a anului, cea cãlduroasã, Sf. Dumitru este stãpânul jumãtãþii
friguroase, al iernii care vine. În tradiþia popularã Sfântul
Dumitru ºi Sfântul Gheorghe sunt fraþi, iar dupã cum s-au
înþeles, Sfântul Dumitru trebuie sã desfrunzeascã acum pãdurile
ºi sã-i cheme pe toþi la sãrbãtoarea recoltei. În legendele
populare româneºti, Sâmedru este asemãnat cu Fãt – Frumos
sau este vãzut ca un om simplu, crescãtor de animale, iar de
aici, calitatea de patron al pãstorilor.

În aceastã zi se încheie socotelile pentru înþelegerile
fãcute cu 6 luni în urmã, deci ziua soroacelor pentru slujbe ºi
diverse închirieri, încheiate de Sângiorz. Noile învoieli aduc
prilejuri de aldãmaºuri ºi de veselie. Originea pastoralã a
obiceiului este doveditã atât de durata de ºase luni a înþelegerilor,
cât ºi de cunoscuta zicalã: ,,La Sângiorz se încaierã câinii, la
Sâmedru se bat stãpânii”.

Acum intrã cãldura în pãmânt ºi Gerilã începe a-ºi arãta
colþii; câinii lui Sâmedru sunt lupii Sfântului Dumitru, ei se þin
spre a fi feriþi de lupi ºi ca oile sã fete bine; se tocmesc din nou
slujbaºi pe la diversele treburi ºi se stricã stânele; se tunde
coama cailor pânã la trei ani, ca sã aibã pãr frumos.

Celui ce va pãzi aceastã sãrbãtoare îi vor fi ferite vitele de
stricãciunea lupilor sau oamenii vor fi feriþi de boli. De Sfântul
Dumitru nu se piaptãnã oamenii, cã-i primejdios de lupi. Dacã
la Sâmedru este vreme asprã, iarna va fi bunã, alþii spun cã de
va fi vreme bunã, toamna va fi lungã ºi frumoasã.

Ciobanii care vor sã afle cum va fi iarna îºi aºtern
dulama în mijlocul oilor ºi se uitã sã vadã ce fel de oaie se va
culca. Dacã vine o oaie neagrã, iarna va fi bunã; dimpotrivã,
dacã se va culca o oaie albã, iarna va fi asprã. De asemenea,
dacã luna va fi plinã ºi cerul acoperit de nori, dacã plouã sau
dacã ninge, iarna va fi asprã, cu zãpezi grele. Ciobanii pândesc
toatã noaptea unde dorm oile ºi, dacã dimineaþa se va trezi
întâi o oaie albã ºi va pleca înspre sud, iarna va fi grea; dacã
se va trezi o oaie neagrã ºi va pleca spre nord, iarna va fi
uºoarã.

Cine seamãnã usturoiul dupã Sâmedru va avea parte în
anul urmãtor numai de pagubã; în popor se spune cã dacã pânã
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în aceastã zi nu þi-ai plãtit datoriile, le vei da înapoi dublu; dacã
în grãdinã a rãmas o floare ce nu s-a ofilit, aceasta nu trebuie
ruptã, ci lãsatã acolo spre mângâierea sufletelor celor morþi; în
ziua de Sâmedru încep sã fiarbã vinurile ºi se mutã pomii tineri
în livadã.

Moºii cei Mari sau Moºii lui Sânmedru este, în calendarul
popular, una dintre cele mai importante sâmbete ale morþilor,
iar ofrandele care se dau acum pentru sufletele lor, grâu fiert,
colaci, unt, unturã, lapte, brânzã, fructe, sunt legate de îndelet-
nicirile celor care le fac. În multe zone, sunt rostite formule de
invocare a spiritelor morþilor, prin care li se cerea acestora, în
schimbul pomenilor date, ajutor, belºug ºi spor în casã: ,,Voi
moºi–strãmoºi / Sã–mi fiþi tot voioºi, / Sã-mi daþi spor în casã,
/ Mult pe masã, / Cu mult ajutor / în câmpul cu flori.”

Moºii sunt serbãri dedicate strã-Moºilor, sufletelor morþilor
ºi, nu întâmplãtor, ele au loc în zilele aºa-zise ,,de cumpãnã” ale
anotimpurilor, cum ar fi solstiþii ºi echinocþii. Vechi credinþe
populare spun cã strãmoºii mitici controleazã ºi patroneazã atât
ciclurile naturii, cât ºi activitãþile sezoniere ale oamenilor. În
aceste perioade de rãscruce ale anului, graniþa dintre lumea
viilor ºi cea a morþilor este foarte uºor de trecut, duhurile
morþilor întorcându-se pe pãmânt, în locurile de baºtinã. Iar
cum nu se ºtie dacã acestea sunt binevoitoare sau nu, sunt
realizate o serie de ceremonii, în care li se aduc ofrande pentru
a–i îmbuna ºi a le câºtiga bunãvoinþa strãmoºilor ºi pentru a
asigura în anul urmãtor recolte bogate. Obiceiul este încã
pãstrat, chiar dacã, uneori, doar sub formã de pomanã de Moºi,
acum doar la vreo patru sau cinci, din cei aproape 20 care erau
marcaþi în trecut.

Cuviosul Dimitrie cel Nou din Basarabi (27 octombrie) –
este, de asemenea, o sãrbãtoare importantã pentru români,
deoarece moaºtele acestui sfânt se aflã la Catedrala Patriarhalã
din Bucureºti, loc de pelerinaj pentru mulþi creºtini în aceastã
zi.

NOIEMBRIE – brumar, luna promoarei (a brumei mari
ºi a promoroacei), vinicer, vinar (luna vinurilor, vremea
fermentãrii ºi limpezirii vinului în butoaie). În aceastã lunã,
bruma îºi ia treaba în serios, iar toamna este pe punctul de a
pleca, frigul instalându-se încet, încet. Numele de Noiembrie
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vine din latinescul novo – nouã, pentru cã e a noua lunã din an,
conform calendarului roman.

Ajunul Sfântului Andrei (29 noiembrie) - Noaptea strigoilor.
În cultura tradiþionalã româneascã spiritele defuncþilor se manifestã
printre cei vii în perioada marcatã de zilele de ajun a douã
sãrbãtori mari: Sfântul Gheorghe (22 aprilie) ºi Sfântul Dumitru
(25 octombrie). Perioada de maximã activitate este în ajunul
Sfântului Andrei (29 noiembrie), moment care marcheazã ºi
începutul sezonului rece.

Se spune cã în aceastã noapte spiritele morþilor ies din
morminte ºi se iau la bãtaie la hotare, rãspântii de drumuri ºi
prin alte locuri necurate, folosindu-se de limbile de meliþã ºi
coasele furate din gospodãriile oamenilor. Duelurile lor dureazã
pânã la cântatul cocoºilor, când spaþiul se purificã ºi strigoii se
întorc la locul lor. Unii strigoii pot ataca oamenii, sugând
sângele celor care nu au grijã sã ungã cu usturoi cercevelele
ferestrelor, uºa ºi hornul. Pentru a fi protejaþi, oamenii se
ungeau cu usturoi ºi pe corp sau pe frunte, în piept, pe spate
ºi pe la încheieturi.

În societatea tradiþionalã strigoii sunt temuþi deoarece ei
acþioneazã ca inamici ai fertilitãþii, afectând belºugul culturilor
agricole ºi aducând boli atât animalelor din gospodãrie cât ºi
oamenilor.

Sfântul Andrei (30 noiembrie), în calendarul popular –
Sântandrei, Cap-de-Iarnã marcheazã începutul iernii. Terminarea
timpului autumnal este serbat la 30 noiembrie, cu unul dintre
cele mai mari ajunuri ale calendarului popular, Ajunul Sfântului
Andrei. Este momentul în care, dupã credinþele populare, se
pogoarã pe pãmânt sfinþii patroni ai lupilor, Petru ºi Andrei, ºi
se dezlãnþuie forþele malefice reprezentate de strigoi ºi de lupi.

Punctând un început, aceastã noapte este una puternic
marcatã de sacru, astfel explicându-se manifestãrile specifice
acestei sãrbãtori: coborârea spiritelor morþilor precum ºi luptele
nocturne ale strigoilor ºi strigoaicelor care furã mana laptelui ºi
a câmpului. Remediile cele mai eficiente pentru a contracara
acþiunea acestor spirite neliniºtite erau: sarea, macul, cânepa ºi
usturoiul.

Caracterizatã printr-o complexitate deosebitã a actelor
rituale legate de muncile pastorale ºi casnice, cu elemente de
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cult al morþilor ºi acte de influenþare magicã a norocului în
viaþã ºi în cãsnicie, sãrbãtoarea Sfântului Andrei este rãspânditã
pe întreg teritoriul þãrii.

Începutul sezonului rece, al frigului ºi întunericului, precum
ºi activitatea tot mai accentuatã a lupilor, sunt semne ale
haosului care precede venirea Anului Nou. Aceastã zi este una
propice pentru acte divinatorii ºi vrãji de ursitã, previziuni
meteorologice, la fel ca la sãrbãtorile mari care marcheazã un
început. Sfântul Andrei e cap de iarnã, acum coboarã ºi lupii de
la munte. În noaptea aceasta se observã luna. Dacã luna e plinã
ºi cerul senin, iarna va fi moinoasã; dacã luna e plinã ºi cerul
întunecat, dacã ninge sau plouã, peste iarnã urmeazã zãpezi
mari ºi grele.

Figura centralã a acestei sãrbãtori este Sântandrei, o
divinitate precreºtinã, personificare a lupului, peste care
creºtinismul a suprapus pe Sfântul Apostol Andrei cel Întâi
Chemat, ocrotitorul României. Sântandrei a preluat astfel numele
ºi data de celebrare ale Apostolului Andrei (30 noiembrie).

Pãzitul usturoiului. În noaptea de 29 noiembrie se organiza
„pãzitul usturoiului”, o noapte de veghe în care tinerii petreceau
ºi mâncau, având în centrul mesei câteva cãpãþâni de usturoi
înconjurate de tãmâie ºi resturi de la lumânãrile de Paºti,
aprinse. Dimineaþa, pe lumina zilei, tinerii ieºeau în curtea
casei unde usturoiul era jucat în mijlocul horei, apoi era
împãrþit între participanþi. Usturoiul privegheat, uneori dus la
bisericã ºi sfinþit, se pãstra la icoanã, fiind folosit peste an în
farmecele de dragoste ºi ca leac pentru vindecarea bolilor.

Turta de Indrei - Fetele care vroiau sã îºi vadã ursitul
preparau în aceastã noapte
„turta de Indrei”, din apã,
fãinã ºi sare în cantitãþi egale,
mãsurate cu o coajã de nucã.
Fetele mâncau acest aliment,
urmând sã îl vadã în vis pe
viitorul soþ venind sã le ofere
apã.

Vrãji ºi farmece de
ursitã. Dat fiind caracterul
sacru al timpului din noaptea
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de Sfântul Andrei, acest moment era propice pentru actele de
divinaþie la care recurgeau fetele de mãritat pentru a afla cum
le va fi norocul în anul urmãtor ºi dacã se vor mãrita curând.
Pentru a aprecia viitorul, fetele fãceau un colac din aluat dospit
în mijlocul cãruia puneau un cãþel de usturoi. Colacul astfel
preparat era lãsat timp de o sãptãmânã la loc cãlduros. Dacã
usturoiul încolþea, fata avea noroc.  

O altã metodã de a aprecia viitorul era cea în care se
mãsurau 9 ceºcuþe de apã într-o strachinã care se punea la
icoanã. A doua zi se verifica nivelul apei: dacã era mai multã,
mãcar cu o picãturã, fata respectivã era norocoasã. Tot pentru
a afla viitorul fetele mergeau la gard seara ºi puneau mâna pe
unul din pari. De la acesta numãrau încã nouã pari ºi pe al
nouãlea îl însemnau cu o aþã roºie. A doua zi mergeau sã vadã
parul ales, dupã aspectul cãruia apreciau cum va fi viitorul soþ:
tânãr dacã parul era drept ºi neted, bogat dacã parul avea coaja
groasã, vãduv dacã parul era scurt ºi noduros.

Fetele nemãritate mergeau la fântânã cu o lumânare pe
care o coborau aprinsã pânã la nivelul apei. Ele credeau cã,
prin mijlocirea Sf. Andrei pe care îl invocau special în acest
scop, îºi vor vedea ursitul in imaginea care se forma pe
suprafaþa apei.

Ziua Sfântului Andrei poartã ºi denumirea popularã de
,,Ziua lupului”, serbându-se prin nelucru pentru ca lupii sã nu
atace vitele ºi oamenii. Femeile opresc muncile casnice: nu torc,
nu mãturã, nu scot gunoiul din casã, nu curãþã grajdurile, nu
se piaptãnã, nu fac zgârieturi, nu dau de pomanã ºi nu dau
nimic de împrumut. Aceste gesturi au rolul de a limita acþiunea
dãunãtoare a lupilor.

În aceastã zi lupii se adunã în haite de câte 12 ºi se vor
despãrþi în ziua de Boboteazã. Tot acum ei capãtã darul de a-ºi
îndoi gâtul, de aici credinþa cã lupii ,,îºi vãd coada”. Când lupii
adunaþi în haite urlã se crede cã ei se roagã Sfântului Petru sã
le rânduiascã prada. Lupii sunt câinii lui Sân-Petru cu care
porneºte în cãutarea dracilor. Sfântul Petru le urseºte în fiecare
noapte vitele pe care lupii trebuie sã le mãnânce. Femeile fierb
porumb sau grâu pe care le amestecã cu nuci ºi zahãr sau cu
miere ºi le consumã dupã ce au împãrþit ºi la vecini. Grâul se
fierbe ºi se împarte ca sã fie grâul plin de bob. În acelaºi scop
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se aruncau boabe de grâu pe coº. De ziua Sfântului Andrei se
mânâncã peºte.

Sfântul Andrei în legendele populare. În legendele
populare despre Sfântul Andrei se spune cã a fost crescut de o
femeie care l-a gãsit plutind pe apã într-o albie. Pus de mama
adoptivã sã pãzeascã grãdina, Sfântul Andrei îºi împuºcã din
greºealã tatãl. Vãzând fapta nelegiuitã, el pleacã sã caute un
preot ca sã se spovedeascã. Andrei întâlneºte doi preoþi care îi
spun cã pentru o asemenea faptã nu-l poate curãþa de pãcat
decât focul ºi supãrat acesta îi ucide pe amândoi.

Legenda spune cã apoi Andrei întâlneºte un cãlugãr care
auzind de cele trei crime îl ademeneºte într-un puþ de fântânã,
unde îl închide ºi aruncã apoi cheia într-o apã, pentru ca nimeni
sã nu îl poatã scoate. Cheia este gãsitã peste mulþi ani de niºte
pescari, în interiorul unui peºte, ºi aceasta ajunge din nou în
posesia cãlugãrului. Mergând sã vadã ce s-a întâmplat cu Andrei,
cãlugãrul îl gãseºte încã în viaþã. Pentru ispãºirea faptelor sale,
îi pune în spate o desagã cu bolovani ºi îi dã cinci oi albe ºi cinci
oi negre cu care sfântul trebuie sã umble prin lume pânã când
acestea îºi vor schimba culoarea, semn cã pãcatele i-au fost
iertate.

Mergând cu oile Sfântul Andrei se întâlneºte cu un hoþ
care îi spune cã a ucis oamenii din douã sate ºi cã merge sã mai
ucidã încã un sat întreg. Andrei nu se poate stãpâni ºi ucide
hoþul iar în acel moment oile albe devin negre ºi cele negre
devin albe, semn cã Dumnezeu i-a iertat pãcatele.

Sfântul Andrei în calendarul
creºtin. Sfântul Apostol Andrei a fost
fratele Sfântului Petru ºi împreunã au
fost primii ucenici ai lui Hristos. Sfântul
Apostol Andrei a fost martirizat la
Patras, în Grecia, în timpul împãraþilor
Nero sau Diocleþian (secolul I). Potrivit
tradiþiei, apostolul a fost rãstignit pe o
cruce în forma de „X”.

În anul 1995, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a hotãrât
ca ziua Sfântului Andrei sã fie însem-
natã în calendarul bisericesc cu cruce
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roºie, iar în 1997 Sfântul Andrei a fost proclamat „Ocrotitorul
României”.

Toamna, anotimp al melancoliilor, atât pentru om cât ºi
pentru naturã, reprezintã un moment de bilanþ. Acesta pare a
fi uitat de cei de la oraºe, dar obiceiurile de toamnã sunt pentru
cei de la sate clipe de împlinire, pãstrate cu sfinþenie pe multe
dintre meleagurile româneºti.

NICOLETA MARCU
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Colindatul la Prigor în Ajunul
Crãciunului în 2014

Almãjul – un muzeu al naturii viu cu care poþi sa te
mândreºti, este o adevãratã rezervaþie de culturã ºi civilizaþie
româneascã, o oazã de spiritualitate creºtin-ortodoxã. Din colierul
de diamante al þãrii Almãjului face parte ºi localitatea Prigor,
diamant ce strãluceºte la poarta de intrare în Almãj, cu
oameni harnici, iubitori de muncã ºi credinþã ºi cu un deosebit
respect pentru Sfânta Tradiþie. La Prigor încã existã o comunitate
de unde vin colindele care rãscolesc în noi trecutul strãmoºilor.
O comunitate unde oamenii se cunosc, unde oamenilor chiar le
pasã de nevoile sau greutãþile celorlalþi ºi se ajutã reciproc,
diminuându-ºi necazurile. Aici colindele rãsunã ca la ele acasã.
Prigorenii ºtiu cã pentru a înþelege Crãciunul ºi sãrbãtorile lui
este nevoie „de saltul cãtre transcendent”. Trebuie depãºit
cotidianul pentru a trãi cu adevãrat spiritual sãrbãtorile
Crãciunului, deoarece viaþa spiritualã respirã prin sãrbãtori.
Acum se fac daruri, „ne dãruim din ceea ce avem, dar este
necesar sã dãruim ºi din ceea ce suntem”. În aceste momente
ei retrãiesc clipele trãite de bunicii lor cu candela aprinsã, cu
crucea pe masã ºi cu gândul cãtre Hristos. Este o terapeuticã
a colindelor, a portului popular, a obiceiurilor ºi tradiþiei
româneºti. 

Copiii ºi tinerii din sat s-au adunat laolaltã, ca în vechime,
sã se fericeascã ºi sã ne fericeascã cu zicerile ºi cântãrile cele
de demult. În acest an 2014 în ziua de Ajun au început
colindatul grupuri formate din copii mai mici trecând pe la
fiecare casã. Spre searã un grup de copii de vârstã ºcolarã au
colindat tot satul însoþiþi de pãrintele paroh Cãtãlin Primejdie.
Colindele lor ºi cântul sacru au evidenþiat felul în care se
implicã Biserica ºi ºcoala în frunte cu preacucernicul pãrinte de
a menþine Sfânta Tradiþie în rândul localnicilor. Aceºti copii au
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fãcut ca vestirea Naºterii Domnului sã fie dusã mai departe
întru Slava lui Dumnezeu. 

A urmat un grup de copii însoþiþi de învãþãtoarea Turculescu
Ela Maria, cu chesuri ca pe vremuri ºi cu cântecul lor cu glasuri
îngereºti au înzidit în mit tradiþia veche, încântând pe cei
colindaþi. 

Dupã miezul nopþii a apãrut în sat grupul tinerilor de
peste 18 ani, bãieþi ºi fete îmbrãcaþi în portul popular, toþi elevi
la diferite licee din Banat. Ei s-au strãduit cu sfinþenie sã nu se
piardã zãcãmintele din timpurile imemoriale ale simþirii româneºti.
Toþi cei prezenþi, cu þinutã strãmoºeascã au oferit darurile
primite de la Dumnezeu vestind Naºterea Domnului. Ei au
oferit temeiuri luminoase ºi nãdejdi îndreptãþite pentru viitor.
Au adus pace sufleteascã ºi bucurie duhovniceascã cu chipurile
lor de îngeri. Cântecul lor ne-a reamintit de vremurile copilãriei
când ascultam ca în Grãdinile Raiului cântãrile trase parcã din
caierul cerului. Acum am constatat cã se petrece un miracol. Se
sãvârºeºte minunea renaºterii perpetuã în fiinþa îndumnezeitã ºi
devenirea omului. Toþi colindãtorii au fost îngeri care devin
stele ducând mai departe ºtafeta luminii izvorâtoare. Cântãrile
lor au dovedit o putere de fascinaþie ºi o capacitate uluitoare de
a emoþiona ºi a trezi în sufletul omului resorturi nebãnuite.
Ne-au dãruit toþi cei pomeniþi din Lumina presãratã cu îmbelºugare
de Dumnezeu în sufletele lor – cântec îngeresc suind spre cer.
Din sufletele lor astfel înnobilate au revãrsat bucurie în sufletele
noastre înãlþându-le.

În zilele televizorului ºi internetului care însingureazã ºi
înstrãineazã omul de lume prigorenii nu renunþã la cultura
tradiþionalã realizatã prin cântec, joc ºi port. Astãzi în Grãdina
Maicii Domnului politicienii vând pãmântul, obiectul muncii cel
mai de preþ al neamului, iar bãrbaþii care practicã mercenariatul
în muzicã, îmbrãcaþi nemþeºte ºi cântã muzicã popularã
româneascã, se cred „sirene” (cu coadã de peºte), îmbrãcaþi cu
pantaloni legaþi cu brâu. Ei trãdeazã portul popular românesc ºi
vând adevãrata culturã româneascã. În acest fel apare pericolul,
prevãzut de Eminescu, de a veni strãinii ºi a spune cã ei sunt
locuitorii mirificului spaþiu românesc.

Prof. PAVEL PANDURU
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Au ………………nu m-auz
Ori nu vrei sã ce rãspunz
Ce-aºa rãu ce-ai supãrat
Ge pe masã ce-ai culcat
Scoalã numa un minut
Cã un ceas o fi prea mult
Ia scoalã ºî ce uitã
Cã în sobã-i lume multã
O venit la despãrþire
Cã astãz pe la un ceas
Ce ducem ge-aici ge-acas
Altã casã þ-or fãcut
Pe aici nu þ-o mai plãcut
Þ-or fãcut casa-n pãmânt
Nu ce mai vegem nicicând
N-are uº n-are fereºci
N-ai cu cine sã vorbeºci
Pãmântul nu ce mileºce
Repege ce putrãzãºce
La  loc când vei ajungea
Sã stai sã ce ogineºci
ªî cu ochii sã priveºci

Sã ce uiþi cu ochii roatã
Sã vezi lumea toatã
ªi  sã ce uiþi printre ei
Poace vez unu ge-ai mei
Am ºi mamã am ºi tatã
ªi am ºi pe-al meu ortac
Ge cinãrã m-o lãsat
Rãmnitoare la navestele gin sat
O mai fost în sat ca mine
Dar îs toace mai bãtrâne
Numai eu doamne întrã ele
Am rãmas mai cinerea
ªi eu am crezut aºa
Cã vremea vo trecea
ªi eu poace voi zuita
Dar gin ce vremea s-o dus
ªi mai mare dor m-o ajuns
Rãmâi…………cu bine
Cã o sã vin ºi eu la cine
Când vo zice Dumnezãu
Vo veni ºi rându meu

    Bocet din Globu-Craiovei al unei vãduve
care ºi-a pierdut soþul

Numele  se trece pe linia punctata în funcþie de persoana
decedatã ºi bocetul la fel este  în funcþie de persoanã, de obicei
se boceºte viaþa celui/celei decedat/e.

                                                 Prof. Ioana Todor-
Constantinescu
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CERCETÃRILE  ETNOGRAFICE
ALE VÃII ALMÃJULUI

Cercetãrile asupra etnografiei Vãii Almãjului sunt de
multe ori înglobate în monografii de localitãþi. Datoritã diversitãþii
etnice deosebite care caracterizeazã zona se impun ºi o serie de
cãrþi memorialistice cu valoare de document.

Poate primul etnograf al Banatului de munte, precum a
întregii zone bãnãþene, fãrã a se dori a fi aºa ceva, este Johann
Jacon Erhler care trimis de Curtea imperialã vienezã va întocmi
o situaþie a stãrii locuitorilor provinciei începând de la 1718, an
în care prin pacea de la Passarowitz, Banatul este înglobat
Imperiului habsburgic pânã la anul 1778. Pentru secolul al
XVIII-lea, J. J. Ehrler, urmat de Fr. Griselini, în redactarea
unor lucrãri asupra Banatului, care sã serveascã mai ales curþii
vieneze, aduc douã mari lucrãri de monografie economicã ºi
politicã asupra Banatului.

Ca funcþionar al administraþiei Banatului, Ehrler se foloseºte
în redactarea lucrãrii de informaþiile de arhivã (multe dintre ele
pierdute ulterior), dar ºi de experienþa acumulatã de acesta în
numeroasele sale cãlãtorii prin Banat. Subiectiv ºi parþial în
refacerea unui cadru care aparþinea castei dominatoare, adevãrul
istoric este trecut prin filtrul subiectiv al celui care, slujind
într-un sistem, judecã lucrurile potrivit adevãrului propriu. Ceea
ce se reþine din cartea lui Ehrler este, în primul rând, reconstituirea
vieþii materiale ºi spirituale a bãnãþenilor din secolul al XVIII-
lea. Autorul este primul care face inventarul gospodãriei þãrãneºti,
a portului popular, a obiceiurilor întâlnite ºi, nu în ultimul rând,
portretul moral-spiritual al românului ºi al sârbului, deopotrivã.
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Ceva mai târziu, Fr. Griselini venea sã completeze imaginea
adusã de Ehrler asupra Banatului. Sub forma unor scrisori,
cartea lui Griselini este formatã din douã pãrþi: istoria politicã
ºi istoria naturalã a Banatului. Cartea lui Griselini aduce
informaþii preþioase legate de Banat. Studiind geografia, istoria,
realitatea etnicã, lingvisticã, religioasã ºi etnograficã a Banatului,
timp de trei ani, cercetãtorul italian intrã adânc în realitãþile
româneºti. Se inventariazã urme arheologice, monumente antice
ºi medievale. Prosperitatea ºi belºugul provinciei sunt descrise
în amãnunt, recurgându-se la încurajarea pe mai târziu a
economiei casnice, a manufacturilor ºi a meºteºugurilor. Pãmântul
este, în concepþia lui, potrivit pentru creºterea animalelor;
munþii acoperiþi cu pãduri procurã lemnul atât de necesar
omului, apele sunt bogate în peºte ºi nisip aurifer; subsolurile,
în minereuri ºi izvoare tãmãduitoare. Satele, oraºele ºi castelele,
prin aºezarea lor, contribuie ºi ele la aspectul regiunii1.

Cea mai importantã sursã în dezvoltarea istoriografiei
bãnãþene, l-a constituit memoralistica protopopului Nicolae Stoica
de Haþeg, din Mehadia, aºa cum s-a pãstrat în textul cel mai
cunoscut, Cronica Banatului. Autorul a scris despre evenimentele
la care a luat parte ca preot militar, uneori ºi ca traducãtor sau
consilier al unor comandanþi ºi a fãcut acest lucru, dorind ca,
prin scrierile sale, sã umple un gol istoric.2

Partea cea mai importantã ºi mai valoroasã din Cronicã
rãmâne ultima, cuprinzând evenimentele derulate între 1716 ºi
1825. Memoriile incluse în lucrare au o valoare istoricã ºi
documentarã pentru întreaga zonã. În aceste memorii este
prezent satul bãnãþean, prins între douã dominaþii (turcã ºi
austriacã), cu frãmântãrile ºi suferinþele proprii, cu aspecte
legate de viaþa culturalã ºi economicã, a evenimentelor ºi
miºcãrilor de masã.

În 1848, Arthur Schott, din Stuttgart, funcþiona ca
administrator pe moºiile nobililor de Iam, lângã Oraviþa. Captat
de poveºtile din popor, acesta le adunã, iar în 1845, împreunã cu
fratele sãu Albert, le va publica la Stuttgart ºi Tubingen sub
numele „Walachische Märchen” (Poveºti româneºti).

În anul 1861, un alt german, Kunisch, cãlãtor prin Banat,
remarca, în Jurnalul sãu „firea bunã a poporului”. El a fost de
asemenea un fidel culegãtor al minunatelor poveºti.3

În anul 1859 este semnalatã, în Banat, prima tentativã de
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monografiere, pe baza unui chestionar unic, solicitat de autoritãþile
austriece. Acest chestionar se impunea ca o necesitate, pentru
o evidenþã a localitãþilor ºi situaþia locuitorilor de pe Valea
Timiºului, Valea Bistrei ºi Valea Almãjului.4

Douã lucrãri importante întregesc imaginea spaþiului
bãnãþean de dupã Unirea de la 1918. Una este cartea lui I.
Lotreanu, Monografia Banatului (1935), apãrutã la Timiºoara.
Prin strãdania autorului ei, de a cuprinde într-un corpus unitar
toate localitãþile din Banat, lucrarea rãmâne un punct de referinþã.
A doua lucrare aparþine lui Al. Moisi, Monografia Clisurii Dunãrii,
apãrutã la Oraviþa (1938) ºi cuprinde doar satele de pe Valea
Dunãrii5.

Apar culegeri de folclor sau studii despre obiceiurile
pãmântului, datorate lui Sofronie Liuba ºi Aurel Iana, Emilian
Novacovici, George Cãtanã, publicate prin presa vremii ºi chiar
în volum. La toate acestea se adaugã ºi chestionarele, venite
prin Academia Românã, datorate lui Gr. Tocilescu, lui B.P.
Hasdeu sau Ovid Densusianu6.

Modalitatea de lucru se va diversifica, prin aºa-zisele
chestionare istorico-arheologice, popularizate de directorul I.
Miloia, de la Muzeul Banatului, în 1928, refãcându-se, astfel,
parþial, întreaga arie bãnãþeanã în ceea ce priveºte istoricul ºi
habitatul localitãþilor bãnãþene7. Rezultatul acestor chestionare
avea sã-l mulþumeascã pe directorul de atunci, Ioachim Miloia,
care îºi propunea întocmirea unui Repertoriu istoric, care sã
serveascã ca bazã de date pentru lucrãrile viitoare ºi ieºirea pe
teren, în vederea reconstituirii istorice a Banatului .

Pentru deceniul opt al secolului XX, Vasile Vãrãdean
completeazã habitatul local, prin cercetãri temeinice legate de
oraºul Oraviþa ºi satele înconjurãtoare, culturii populare, îndeosebi
cântecului individual, tarafurilor ºi cântecului coral. De asemenea
se remarcã culegerea de studii ºi articole ale Muzeului Judeþean
de Etnografie ºi al Regimentului de Graniþã din Caransebeº,
Tibiscum – Etnografie, în care sunt abordate toate aspectele
etnografiei. Volumul apare cu o constanþã anualã din anul 1977
pânã în 2002. Din anul 2011 întreaga revistã a muzeului mai sus
amintit continuã publicaþiile de etnografie în cadrul volumului
Acta Musei Caransebesiensis, serie nouã.

Muzicolog la originea profesionalã, dr. Dumitru Jompan
este cel care activeazã în zona etnograficã a Banatului de Munte
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ºi elaboreazã lucrãri ºtiinþifice legate de muzica Banatului de
Munte, de portul popular, dar ºi monografii care înglobeazã în
cuprinsul lor valorificarea folclorului tradiþional, dar ºi a informaþiilor
etnografice ºi documentelor de arhivã în preþioase lucrãri.

Datoritã diversitãþii etno-folclorice a Banatului de Munte
istoriografia este una bogatã, utilizând informaþia etno-folcloricã
în strânsã legãturã cu cea istoricã.

FLORINA FARA
Muzeul Judeþean de Etnografie  ºi

al Regimentului de Graniþã Caransebeº
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Monografii din Valea Almãjului
Zonã militarizatã de habsburgi în anul 1773 ºi având

biserici de zid încã de la sfârºitul secolului al XVIII-lea, Almãjul
a avut o istorie bogatã. ªi interesul pentru redarea unor fapte,
evenimente sau întâmplãri a apãrut destul de timpuriu. În
prezent, studiile monografice întocmite despre localitãþile almãjene
sunt inedite (documente) ºi edite (publicate). Ele acoperã o
perioadã de timp de peste un secol (1914 – 2015).

1. Monografiile document se aflã  în cadrul Serviciilor
Judeþene Caraº-Severin (fond Prefectura judeþului Caraº) ºi
Timiº (Colecþia „Gheorghe Cotoºman”) ale Arhivelor Naþionale.
Întocmite pe bazã de chestionar, lucrãrile sunt diferite ca mod
de abordare ºi întindere, ceea ce reprezintã dovada preocupãrilor
ºi interesului pentru asemenea studii ale autorilor care le-au
întocmit. În fondurile prefecturilor, studiile monografice sunt
opera notarilor comunali care, primind  chestionare-model, au
purces la scrierea lucrãrilor respective având la îndemânã surse
istorice din instituþia Primãriei sau date culese de la cetãþenii
localitãþii. Perioada în care au fost scrise este deceniul patru al
secolului XX.

Puþin mai târziu, în intervalul de timp 1942 – 1948,
consilierul cultural din nou-înfiinþata Mitropolie a Timiºoarei,
Gheorghe Cotoºman, trimitea parohiilor din Banat un chestionar
în care cerea preoþilor parohi, pe lângã informaþii referitoare la
biserici, ºi date istorico-geografice, economice ºi culturale. Dacã
lucrãrile autoritãþilor civile sunt oarecum „ºablonizate”, cele
redactate de preoþii parohi sunt mai interesante datoritã efortului
acestora de a reda ºi schiþe ale comunelor, detalii privind
arhitectura ºi pictura bisericii, precum ºi traducerea unor
documente de pe cãrþile de cult. Din acest punct de vedere,
relevante sunt patru lucrãri întocmite în Valea Almãjului,
respectiv cele ale localitãþilor Bozovici, Bãnia, Lãpuºnicu Mare
ºi ªopotu Nou. Ca centru de plasã, Localitatea Bozovici avea
instituþii specifice – Pretura, Judecãtoria de Ocol, ªcoli de nivel
mediu, monumente (statuia lui Eftimie Murgu) – care, descrise
amãnunþit, dau consistenþã lucrãrii1.

Monografia comunei Bãnia2 întocmitã de preotul Pavel
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Bogoevici la 10 iulie 1943 exceleazã prin acurateþea informaþiilor
ºi aspectul îngrijit al lucrãrii. De asemenea, harta localitãþii
poate fi consideratã un document aparte în cadrul lucrãrii.
Informaþii preþioase conþine capitolul II – „Elemente de geografie
economicã”, unde aflãm informaþii despre bogãþiile subsolului, în
special aurul „care se exploata de pe vremea dacilor”3. La fel de
important este subcapitolul despre comerþ, în care sunt descrise
rutele comerciale ale localitãþii pânã la Dunãre.

Monografia comunei Lãpuºnicu Mare a fost întocmitã
de preotul Tiberiu ªuta. Este cea mai consistentã lucrare din
colecþie. Aceasta cuprinde trei pãrþi: Elemente de geografie
localã, Biserica ºi Personalitãþi-eroi. Despre biserica ortodoxã
din Lãpuºnicu Mare, cea mai veche din zonã, sunt redate
etapele lucrãrilor realizate de-a lungul timpului ºi schiþa
iconostasului. Mai multe pagini sunt dedicate unui preot cu
mult har, Gheorghe Nedici (1816 – 1892), cunoscut prin vindecãrile
miraculoase. „A fost preot foarte evlavios ºi i s-a dus aceastã
reputaþie ºi în depãrtare cãci numai aºa se explicã faptul pentru
care, povestesc bãtrânii, veneau trãsuri cu bolnavii din toate
pãrþile ca sã le facã rugãciuni (molitve), iar unii dintre bolnavi,
se spune cã se întorceau sãnãtoºi acasã. Aproape în fiecare zi
era un adevãrat pelerinaj încât nu mai aveau loc, în faþa casei
preotului ºi în stradã, trãsurile cu bolnavii”4.

Monografia localitãþii ªopotu Nou, întocmitã de preotul
Atanasie Leontie, în anul 1943, este una bine întocmitã ºi
detaliatã. Demne de semnalat sunt înscrisurile de pe cãrþile de
cult traduse de autor. Aceste documente dovedesc dramatismul
unor fenomene naturale extreme, crize, foamete, cutremure ºi,
mai ales, revãrsãrile de ape, „ponoul” din iunie 1910, care a
afectat toate localitãþile din Almãj, dar mai puternic localitatea
ªopotu Nou.

„Luni, în al 30-lea Maiu (stil vechi – n.n.) dupã un vânt
aºa de tare, încât pe la oara 5 dupã amiazã se slobodi o
întunecime pe teritoriul comunei ªopotu Nou ºi dupã aceia se
slobodi o ploaie mãruntã cu grindinã ºi durã pânã la 7 oare
seara, mai târziu se slobodi aºa de asprã (ploaie) încât veni din
toate pãrþile comunei valuri mari cu petri ºi lemne aºa încât pe
la 9 oare seara se dãrâmã casa parohialã ... Perderi sunt mari,
20 de morþi ºi ¾ din hotarul comunei este acoperit cu peatrã
peste tot, 70 – 80 de familii sunt sub ceriul liber fãrã cãºi, fãrã
merinde, goi, numai în chimeºile ce s-or aflat...

Vite multe, vaci, cai, boi, carã, oi, porci, capre la circa 600
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capete sunt inundate. ªcoala comunalã, casa comunalã asemenea
sunt de tot dãrâmate, încã ºi casa notarialã (a fost distrusã,
încât) se cunoaºte numai locul lor”5

2. Monografii publicate. Valea Almãjului este beneficiara
uneia dintre cele mai vechi monografii publicate în Banat.
Preotul paroh din Pãtaº, Vasile Popoviciu, autorul Monografiei
comunei Pãtaº (Nerapattas), apãrutã la Tipografia Diecezanã
din Caransebeº, în anul 1914, preciza: „În lucrarea aceasta ...
am cãutat sã arãt lucrurile aºa precum acelea de fapt se înþeleg
ºi folosesc în viaþa poporului de unde le-am scris.”6

Elaborarea studiului a reprezentat o preocupare mai veche
a preotului, dinainte de 1910. La un moment dat era sã
renunþe, dar „însufleþirea produsã de venirea Prea Sânþiei Sale
(a) Domnului Episcop Dr. E(lie) Miron Cristea în comuna noastrã
în 1912, mi-a fost un imbold de revenire.”7 Precizarea surselor
istorice din prefaþa lucrãrii, structura ºi terminologia folositã de
autor conferã monografiei un caracter ºtiinþific. Dupã cum
conceperea studiului ºi structura acestuia pot reprezenta model
de întocmire a monografiilor de localitãþi chiar ºi în zilele
noastre.

Autorului nu-i scapã aproape nici un detaliu, de la numele
de locuri ºi familii de seamã, pânã la eroii din multiplele
rãzboaie pe care i-a dat comuna de-a lungul timpului. Dacã în
prezent suntem obiºnuiþi ca studiile monografice sã redea listele
cu eroii din cele douã rãzboaie mondiale, în Monografia comunei
Pãtaº avem eroii din vremea rãzboaielor napoleoniene pânã la
rãzboiul austro-prusac din 1866 sau cel din Bosnia din 1882.8

Un capitol important al lucrãrii îl constiutuie „Statistica
pe 100 de ani”9, în care autorul redã tabelul nãscuþilor, decedaþilor
ºi cununaþilor din anul 1810 pânã în anul 1909. Foarte interesantã
este descrierea „Mãestriei”, deoarece descrierea este valabilã ºi
pentru celelalte sate almãjene sau chiar pentru satul bãnãþean
în general: „Aproape fiecare bãrbat singur îºi face carul,  zideºte
sãlaºul, ciopleºte lemnul, îºi tocmeºte dârjala de coasã, de topor,
îºi face jugul pentru boi, saina ºi chiar sicriul.”10 Lucrarea se
încheie cu o detaliatã descriere a obiceiurilor ºi tradiþiilor din
localitate ºi din zonã.

Monografia localitãþii Bãnia11. Autorul lucrãrii, Nicolae
Andrei (n. 1950), almãjan de origine din Prilipeþ, ºi-a înþeles
misiunea de dascãl dar ºi pe aceea de scriitor al realitãþii
imediate, de interpret al universului mirific în care el însuºi ºi-a
croit un destin. Modest ºi responsabil, Nicolae Andrei, a trudit
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aproape întreaga carierã pentru a reda cât mai fidel viaþa
oamenilor, tradiþiile ºi obiceiurile bogate ºi variate ºi istoria
zbuciumatã a locului.

Lucrarea s-a plãmãdit din truda de cercetãtor pasionat,
din discuþiile cu oamenii, din dragostea pentru Bãnia. „Nu am
vrut ca aceastã monografie sã fie doar o carte statisticã... Am
intenþionat sã picur printre rândurile ei ºi o lacrimã din suflet,
pentru ca acel care citeºte sã gãseascã o alinare, mângâiere ºi
puþinã frumuseþe”12.

Monografia localitãþii Bozovici13 are ca autori un cuplu
de cercetãtori consacrat deja, tatã ºi fiu – Nicolae Magiar ºi
Eduard Magiar. Profesând în anii tinereþii la Liceul Teoretic din
Bozovici, Nicolae Magiar a devenit bozovicean „prin alianþã
matrimonialã”. Oricum a rãmas profund ataºat comunitãþii din
moment ce îºi aminteºte de „acele dimineþi când soarele încã nu
rãsãrise, dar, alãturi de un bunic bãtrân, bãgam coasa în fânul
încã fraged”14. Lucrarea este consistentã, se bazeazã pe documente
de arhivã, dar valorificã ºi scrieri anterioare despre localitatea
Bozovici. Datoritã calitãþilor pedagogice ºi rigorii ºtiinþifice,
Nicolae Magiar a insuflat dragostea pentru istorie multor generaþii
de tineri ºi, mai ales, propriului fiu, Eduard Magiar, un tânãr
promiþãtor în cercetarea istoricã.

Dalboºeþ – Studiu monografic15, autor Icoana Budescu,
nãscutã în localitatea Globul Craiovei. A funcþionat peste 40 de
ani la ªcoala gimnazialã din Dalboºeþ ca profesor ºi director (din
1980). Lucrarea consistentã ºi bine documentatã se împleteºte
cu trãirile complexe din cei peste 60 de ani de vieþuire în
localitatea de la poalele vârfului Blidariu. „În faþa istoriei sale
zbuciumate ºi a oamenilor, în faþa naturii ºi frumuseþii acestui
plai românesc, numit Dalboºeþ, mã aplec cu smerenie ºi-i închin
acest studiu monografic”.16

Monografia comunei Lãpuºnicu Mare17 a fost conceputã
ºi realizatã de profesorul Dãnilã Oberºterescu ca lucare pentru
susþinerea gradului didactic I, în anul 1996. Lucrarea valorificã
documente de arhivã, inclusiv studiile monografice întocmite de
preoþi sau autoritãþile locale în anii interbelici sau imediat dupã
Al Doilea Rãzboi Mondial. Fiind pasionat de istoria recentã,
autorul trateazã ºi evenimentele tragice din anii regimului
comunist, deportãrile în Bãrãgan, miºcarea de rezistenþã împotriva
regimului ºi participarea lãpuºnicenilor la aceste evenimente.

Monografia localitãþii Prigor18, are un autor cunoscut
ºi consacrat prin studiile de istorie localã – Pavel Panduru –
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dascãl ºi îndrumãtor a zeci de generaþii în timpul îndelungatei
cariere didactice de peste 40 de ani, din care 35 de ani a fost
director la ªcoala gimnazialã din Prigor, devenitã azi Liceu
tehnologic. Printr-o documenatare amplã ºi corectã, lucrarea
abordeazã domenii  diverse, inclusiv viaþa sportivã. Monografia
localitãþii Prigor aduce în faþa contemporanilor „imagini” din
trecut, devenind astfel un îndrumar pentru contemporani. Fire
extrovertitã, autorul lucrãrii a stat de vorbã cu mulþi oameni
din localitate ºi din alte pãrþi pentru o informare cât mai
exactã. În acelaºi timp, scriind aceastã lucrare, autorul a simþit
ºi o transformare interioarã ºi o mai bunã cunoaºtere a propriei
personalitãþi, deoarece „monografia unei localitãþi este un prilej
al unei mai bune cunoaºteri de noi înºine.”19

Monografia satului Putna – Almãj. Pavel Panduru nu
putea lãsa localitatea natalã, Putna, fãrã un studiu monografic.
Pe final de carierã didacticã, prefigurând mitul eternei reîntoarceri,
Profesorul ºi Omul Pavel Panduru ºi-a dedicat mai mulþi ani din
viaþã acestei lucrãri care pãstreazã structura clasicã a studiilor
monografice - Cadrul natural, Istoria localã, Populaþie, Economie,
Instituþii, Tradiþii ºi Obiceiuri. Totuºi, studiul dedicat Putnei are
ceva deosebit: o abordare mai caldã, o atitudine detaºatã de
orice cliºeu, care lasã cuvântul ºi gândul liber, fãrã a afecta
caracterul ºtiinþific al lucrãrii. Chiar termenul care denumeºte
comunitatea vine în sprijinul acestei idei. Ce este mai simplu,
ce este mai vechi, ce este mai autentic în a denumi aºezãrile
rurale din Almãj ºi nu numai, decât cuvântul cel mai simplu ºi
curat românesc – SAT?

Monografiile satelor din Valea Almãjului reprezintã
contribuþii importante la istoria localã, regionalã ºi chiar naþionalã.
Autorii lor, fie cã sunt almãjeni nãscuþi sau asimilaþi, dovedesc
mult ataºament pentru istoria localã ºi comunitãþile din care
provin, deoarece monografiile nu sunt demersuri teoretice simple,
ci presupun abordãri interdisciplinare ºi documentare amplã ºi
„acestea sunt mai greu de realizat decât o lucrare de specialitate.
Munca este mult mai complexã ºi întotdeauna existã riscul,
asumat anticipat, ca sã fie scãpat ceva, chiar dacã este un
simplu amãnunt”.20Almãjul este una din zonele în care au fost
întocmite studii monografice abundent. Altele sunt în curs de
apariþie. Se observã tendinþa de a se realiza monografii ale
centrelor de comunã, în timp ce satele aparþinãtoare sunt puþin
ignorate. Existã temeiuri sã considerãm cã ºi aceste localitãþi
vor beneficia de studii monografice actualizate, cu atât mai mult
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cu cât, existã „puncte de pornire” – acele minimonografii nepublicate
în diferite arhive - care pot constitui punct de pornire într-un
asemenea demers ºtiinþific. De asemenea, studiile monografice
publicate sau nepublicate încã sunt temei ºi imbold pentru un
studiu monografic al Vãii Almãjului, proiect care a prins deja
contur. Dorim autorilor succes!

DAN OBERªTERESCU

 Octombrie, 2015
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Tradiþie ºi modernitateTradiþie ºi modernitateTradiþie ºi modernitateTradiþie ºi modernitateTradiþie ºi modernitate
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Înregistrarea video ca document
al tradiþiei

Începând de la banala contemplare a propriei imagini în
oglindã ºi sfârºind cu performanþele imaginii digitizate, fiinþa
umanã nu înceteazã sã caute noi substitute ale fiinþei îndepãrtate,
în timp sau în spaþiu, care sã poatã avea în primul rând o mare
putere de evocare. Datã fiind aceastã continuã preocupare pentru
imagini, pare de la sine înþeles necesitatea apariþiei în sânul
antropologiei a unei ramuri care sã adune informaþii ºi sã
studieze (prin intermediul imaginii) diferitele comunitãþi. Valoarea
ºtiinþificã a muncii documentare cu imaginea este încã serios
contestatã în cercurile academice, chiar ºi în zilele noastre.
Aceastã defavorizare a antropologiei vizuale se întemeiazã pe o
idee preconceputã, potrivit cãreia textele scrise posedã o mai
mare bogãþie informaþionalã decât imaginile.

În realitate, capacitãþile de observaþie ale etnologului nu
se referã doar la a vedea ºi a înþelege ceea ce vede, ci ºi de a-i
face ºi pe ceilalþi sã înþeleagã. 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 ºi o relaþie care implicã o altã activitate,
interpretarea sensului. Vorbind despre rolul pe care un astfel de
document l-ar avea în cadrul comunitãþii unde este el realizat,
este important de precizat un punct de vedere formulat de
David MacDougall ºi reluat de Nadine Wanono în lucrarea Cine-
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rituel de femmes dogon (CNRS, Paris, 1987, p. 18): „Cred cã
uneori oamenii se comportã mai natural fiind filmaþi, decât în
prezenþa unui observator oarecare. Un om echipat cu o camerã
are o ocupaþie evidentã ºi aceea este de a filma. Subiecþii sãi îl
înþeleg ºi îi permit sã-ºi facã treaba. El este mereu ocupat, pe
jumãtete ascuns în spatele aparatului, fericit cã e lãsat în pace,
pe când cineva fãrã o treabã anume trebuie sã fie tratat cu grijã
ºi distrat fie ca oaspete, fie ca prieten.”

Dacã practica epistolarã perpetueazã amintirile îndeosebi
în mediul urban, la þarã memoria circula mai ales pe cale oralã.
Dar de curând s-a dovedit cã perpetuarea memoriei se poate
face ºi prin mijloace mult mai eficiente: fotografia, videocaseta
ºi CD-ul. Memoria familialã cuprinde astãzi documente necunoscute
cu ceva timp în urmã ºi putem opera o diferenþiere între a
vedea, în sensul de a recepta pur ºi simplu imagini, ºi a privi,
ce ar presupune ºi interpretarea imaginilor vãzute. De altfel,
marea majoritate a celor care doresc imortalizarea video a unui
eveniment nu þin neapãrat la o rigoare esteticã, mai degrabã
sunt interesaþi de succesiunea momentelor ºi de includerea cât
mai multor participanþi.

Aºa cum am arãtat într-un articol anterior, preferinþa de
a filma în general nunta se datoreazã rolului crucial al acestui
eveniment în viaþa familiei ºi chiar în viaþa comunitãþii. Indiferent
de mediul din care provin, indiferent de statutul social al
beneficiarilor, succesiunea secvenþelor este aproape aceeaºi, fapt
datorat ºi stabilitãþii ºi unitãþii ceremonialului de nuntã, bineînþeles
existând ºi variabilitatea inerentã oricãrui fapt de culturã
tradiþionalã. Cei care aleg sã imortalizeze acest moment nu o
fac pentru a consemna importanþa lui etnograficã, ci, în primul
rând, importanþa afectivã. Filmul este al familiei, al celor
apropiaþi, de aceea operatorul nici nu se va arãta interesat de
fapte care nu au legãturã cu cei implicaþi în eveniment.

În final, putem formula ca o concluzie faptul cã antropologia
verbalã ºi cea vizualã nu sunt discipline concurente. Aducerea
la luminã a bogatului material de surse iconografice ale etnografiei
devine o prioritate a viitorului apropiat, atât pentru cã dispariþia
sau mutaþia culturilor tradiþionale fac din ce în ce mai aleatorie
observaþia directã, cât ºi pentru cã noile metode electronice de
arhivare permit folosirea simultanã a textului ºi a imaginii,
puse astfel pe picior de egalitate.

CARMEN APOSTU
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Identitate cãrãºeanãIdentitate cãrãºeanãIdentitate cãrãºeanãIdentitate cãrãºeanãIdentitate cãrãºeanã

���� !

Micã Enciclopedie Muzicalã
Cãrãºanã

Un dicþionar al personalitãþilor ºi culturii muzicale de
inspiraþie poporalã din Oraviþa ºi Þara Caraºului pânã la

anul 1950

¬ În 1884, Hasdeu, prietenul lui Mangiuca, a copiat la
Pesta o parte din Anonymus Lugoshiensis.1 El insista
sã afle compoziþii muzicale vechi, realizate în medii
româneºti sau de români.

______________________
1.M. M. DELEANU, Academicianul Simeon Mangiuca (1831-

1890), Reºiþa, Editura Timpul, 2002, p. 65

¬ Nu doar în medii religioase circulã Psalmii lui
ªtefan Fogarasi din Lugoj (1647, dupã Alstedius),
pentru reformismul bãnãþean, copia lui Ioan Vischi,
din 1697, în colecþia lui Gr. Silaºi, mai târziu,
traducerea dupã Albert Molnar de Szenez, de la
1605, catehismul lui G. Buitul de la 1635, dupã
Petru Canisius.1

_______________________
1. I. D. SUCIU, Monografia Mitropoliei Banatului, precuvântare

de Nicolae, Mitropolitul Banatului, Timiºoara, Editura Mitropoliei
Banatului, 1977, p. 101
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¬ Specialiºtii  au semnalat ºi manuscrisul incomplet,
databil în primii ani din secolul  XIX, cu 137 pagini
ºi 21 titluri, provenit din þinutul Oraviþei1 iar noi credem
cã nu e acelaºi cu celãlalt manuscris, menþionat
de Moses Gaster pentru aceeaºi perioadã. Ambele
insereazã variante cântate ale unor psalmi, balade,
cântece poporale.2

______________________________________

1. I.  B.  MUREªIANU, Despre  o  bibliografie a cãrþii vechi
româneºti din Banat, în „Renaºterea Bãnãþeanã”, 30 septembrie 1994

2. M. GASTER, Chrestomatie românã. Texte tipãrite ºi manuscrise
(secolele XVI-XIX), dialectale ºi populare, I-II, Leipzig-Bucureºti, 1891,
separatum

¬ În 1951, Leonora Cardaº dona Academiei Române
un miscelaneu de literaturã poporalã cu însemnãri
autografe din 1840, 1842, 1843, incluzând ºi cântece.1

__________________________
1. Biblioteca Academiei României, manuscrisul nr. 2071, 18,5 x

21,5 cm

¬ Sub  titlul „Manuscrisul de la Oraviþa”, noi am
denumit  un caiet de format 10 x 22 cm, descoperit
în urmã cu mai mult de douã decenii de profesorul
Nicolae Douca, muzeograf ºi custode la Teatrul Vechi,
cel care a oferit ºi o numerotare provizorie a filelor,
208 pagini, deºi  textul  general  nu se  terminã aici.
Ca încadrare cronologicã ne aflãm la mijlocul secolului
al XIX-lea.
O lecþiune a textului, la pagina 84, aratã: „În anul
1855, în aprilie soarele sã în / tunereca perzându-ºi
în zi / ºi razele sale.” Un pomelnic pe toatã lungimea
paginilor 96-97  împreunã, începe cu „Ioan Krenicean
s-au nãscut în / anul 1819, în fevruarie” ºi se încheie
cu „Ioan Krenicean mik s-au nãscut în anul 1875,
februarie 17 la jumãtate la 2 noptea.” Apoi, la pagina
145, aflãm scris „Oraviþa, în iiulie 22, 1862” de cãtre
cel ce semneazã mai jos „Ioann Krenicean” pentru ca
la pagina 167 sã fie semnatã „Sofia Crenicianu, la a.
1862”. În continuare, la pagina 171, într-un chenar, în
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dreapta jos, scrie: „în anul 1864”. În  fine, la pagina
75, cu slovã chirilicã, gãsim menþiunea „Mihai
Krenician” iar  la pagina 77 „a. 1888”.
Manuscrisul e un argument palpabil al prelungirii
acelui enciclopedism de sorginte iluministã, manifestat
printr-un cult excesiv al lecturii ºi dorinþa de a
„conspecta”, nota, sublinia, transcrie ºi comenta suma
lecturilor.1 Menþionãm, rezumând,  conþinutul: „Cântare
la nunþi” (p.7-16); „Cel fecior de înpãrat” (p. 16-19);
„Cântare de dor a omului strin”  (p. 20-23),  „Cântare
dumnezeiascã  de  slovã de limba romaneascã” (p. 23-
24); „Slavã ºi acum glas…” (p. 27-28); „Cântarea lui
Bunãparte”; (p. 31-35)2 „Istorie a sfântului Ioan
Bogoslov” (p. 35-62); „Cântãri dela naºterea
Dumnezeului Hs” (p. 63-66); „Cântãri dela Stea” (p.
66-67); „Kintare dela omul cel dorit” (p. 78-80);
„Deskrierea” (p. 81-86); „Brancovanu Kostandin” (p.
86-87); „Moisi au vãzut pre Domnul” (p. 98-105);
„Povesta lui Dumnezeu” (p. 12-128); „Înviind Iisus” (p.
129-130); „Cantare funebrale” (p. 130-131); „Celor în
Vinneri Mari” (p. 133-145); „Povestea  lui  Satanaiil”
(p. 146-167); „Cântare la  înpãraþi” (p. 168-171); „Doamne,
unde eºti” (p. 172-173); „Pashalie” (p. 174-186), în
continuare filele fiind rupte.

______________________
1. Cf. I. BOTA, „Manuscrisul de la Oraviþa”, în „Timpul”, V, nr.

54-1078, vineri 18 martie 1994, p. 4; vezi comentariul lui M. DUMA,
în „Timpul”, nr. din 25 februarie 1994, p. 4

2. Un comentariu la N. BOCªAN, M. DUMA, P. BONA, Franþa
ºi Banatul, 1789-1815, Reºiþa, Editura Banatica, 1994, passim

¬ Un „Mihai Giyka” (mai precis Giuca, nume des
întâlnit, din evul mediu încoace, în pãrþile Oraviþei),
apare la fila 225 verso, pe un miscelaneu cu datãrile
din 1868, parte din donaþiile fãcute de G. Strãin din
Bozovici, Academiei Române, la 29 septembrie 1900.
E  un  text scris cu cernealã neagrã, cu menþionarea
anului la f 19: „Di la facerea lumii 7313, iar di la
naºterea lui hristos 1806.” Provine din mediile
bufeneºti, probabil Ciclova Montanã, unde se uziteazã
ºi azi în graiul local „di” în loc „de”. Cã e vorba de
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zona Oraviþei stau mãrturie „Cântecele de stea” (f 1-
19, 58-64 verso, 116-119 verso) cu variantele
corespondente culegerii de mai târziu fãcutã de
învãþãtorul Iosif Novac sau „Ertãciuni la oameni
morþi” (f 219 verso-225 verso) cu pasaje regãsibile în
cuvântãrile preoþilor din Ciclova Montanã, Ioan ºi
urmaºul sãu Vasile Murgu. Manuscrisul mai conþine
fragmente din „Dosoftei, Psaltirea în versuri” (f 19-21
verso, 77-78 verso), „Viiaþa maicii noastre Theodorei,
carele au fost în chip bãrãbãtesc” (f 22-57 verso, 70
verso-76 verso), un fragment „Vicleimul” (f 65-70),
versuri religioase (7 79-115 verso, 120-127, 134-142
verso), reþete medicale ºi sfaturi gospodãreºti (f 128-
133 verso, 217-218 verso), un fragment din „Psaltire”
(f 143-153), rugãciune (f 153 verso-216 verso, 219
recto-verso, 226-228 verso).1

______________________
1. Manuscris 1868, 7,5 x 10 cm, 228 f, în G. ªTREMPEL,

Catalogul manuscriselor româneºti, separatum, p. 86

¬ Rapsodul Mircea Giuca din Ticvaniul Mic, de lângã
Oraviþa, e considerat de cãtre Nicolae Iorga un
„pãstrãtor de balade”.1

______________________
1. N. IORGA, Istoria literaturii româneºti contemporane, s. a. , p.

285
¬ Medicul  Friderich  Bach  avea  ºi  preocupãri  de

muzicã, literaturã, graficã. Poezia  sa  este  influenþatã
de Lenau ºi Rockert. El a adaptat „Das Beethovenhaus”,
scriind  mai  amplu (manuscris într-o colecþie de
familie din Oraviþa)  rolurile  directorului  de   teatru
Findig  ºi al reporterului Fuchsl. În 1839 tipãrea la
Leipzig volumul de versuri Die Sensitiven. Cert e cã
în Oraviþa a fost scris un alt volum de poezii, Ost und
Vest. Are la vila sa un Cerc Muzical-Literar.1

_____________________________
1. Informaþii în SIM. SAM. MOLDOVAN, Oraviþa de altãdatã ºi

teatrul cel mai vechiu din România, prefaþã de Ion Þeicu, Oraviþa,
Tipografiile orãviþene Felix Weiss (fosta C. Kehrer, fondatã 1863),
Progresul (fondatã 1907), Iosif Kaden (fosta C. Wunder, fondatã 1868),
1938, p. 33
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¬ Multe informaþii despre zonã, Bogdan-Petriceicu
Hasdeu (26 februarie 1838, Cristineºti, Hotin-23 august
1907, Câmpina) le fructificã în studiile sale. În nr. 1
din 1859 al „Romania”, Hasdeu publicã un „cântec
popular”, Craiul Marco în Þara Româneascã, iar în nr.
3 Cântecul muntencei. Doinã bãnãþeanã.1
În nr. 1 din 1874 al revistei „Columna lui Traian”,
Hasdeu publicã Ducatul Amlaº ºi Banatul de Severin.
În 1859 a realizat ºi editat Românii bãnãþeni din
punctul de vedere al conservatorismului dialectal ºi
teritorial.
Cu Mangiuca s-a întâlnit la Bucureºti, în 1880,2 deºi
dã târcoale zonei în 1868, ulterior când efectua o
cãlãtorie de studii în Viena, în 1871, apoi în alte douã
cãlãtorii la Pesta ºi la Belgrad.3 În  acel an, în
Cuvente den betrâni (Bucureºti, 1880, p. 706-716),
Hasdeu publicã bocetul Petrecerea mortului, trimisã
de Simeon Mangiuca având grijã sã menþioneze
precizarea  „de la d. avocat Simeon Mangiuca din
Oraviþa (…) împreunã cu câteva note, pline de
erudiþiune, de cari îl însoþeºte d. Mangiuca.”4 De la
savant a rãmas studiul Migraþiunile postume ale
sufletului dupã credinþa poporului român din Banat,
cercetare cunoscutã ºi de Mircea Eliade.
Simeon Mangiuca a anticipat pe Hasdeu. Între 20-21
august/1-2 septembrie 1878, la Biserica Albã, avea loc
manifestarea coordonatã de „Reuniunea Învãþãtorilor
Români de la ªcolele Confesionale Greco-Ortodoxe
din Diecesa Caransebesiului.” Aici, orãviþeanul susþine
o disertaþie despre melancolia ºi dorul românului.
În 1892, în „Doina”, Hasdeu publicã ºi el „Prelegeri
de etnopsichologiã”.5 O rupturã relativã o are cu
Aurelie Iana pe care Mangiuca îl acuza cã-i trimite
lui Hasdeu, pentru Chestionar…, cuvinte bãnãþene
care nu erau de originã latinã iar V. Babeº vrea sã
intermedieze între cei doi o împãcare, în anul 1887.6

Din Hasdeu va reproduce Mangiuca, în Daco-romanische,
capitolul XI, Circulationswerth der Wörter, textele
folclorice de care s-a folosit la  demonstrarea  teoriei
despre  circulaþia  cuvintelor. Hasdeu e entuziasmat
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ºi de proiectele lui Marienescu, în legãturã cu variantele
despre Novãceºti, culese în pãrþile Oraviþei.

_______________________
1. M. M. DELEANU, Academicianul Simeon Mangiuca, (1831-

1890),  Reºiþa, Editura Timpul, 2002, p. 65
2. Ibidem
3. I. DATCU, S. C. STROESCU, Dicþionarul folcloriºtilor. Folclorul

literar românesc, cu o prefaþã de O. Bârlea, Bucureºti, Editura ªtiinþificã
ºi Enciclopedicã, 1979, p. 221-225

4. M. M. DELEANU, op. cit., p.  66
5. Ibidem, p. 31 ºi p. 34
6. Ibidem, p. 68-69

¬   Învãþãtorul  Iuliu  Birou (13 decembrie 1858, Cârnecea
– 3 martie 1934) a urmat  studii secundare în
Oraviþa, preparandia la Oradea, a lucrat ca învãþãtor
la Coºtei iar din 1881 la Ticvaniul Mare unde înfiinþeazã
Corul „Armonia”, la 19 martie 1882. Este  un  strãlucit
realizator de manuale, redactând Carte de compunere
pentru   ºcoalele  primare în doue cursuri concentrice.
Cursul I pentru bieniul II. Clasele III ºi IV (Oraviþa,
Tipografia Carol Wunder, 1902), Carte de compunere.
Cursul II. Pentru bieniul III, clasa V ºi VI elementarã
(Lugos, Tipografia „Heres”, 1902), apoi Liturghia
Sfântului Ioan Gurã de Aur (Arad, 1904), Liturghia
Sfântului Ioan Gurã de Aur (Leipzig, 1905), lucrãrile
Hora Coriºtilor (Ticvaniul Mare, Editura reuniunii
române de cântãri Armonia, 1907), Naºterea  lui
Christos. Misteriu sau dramã religioasã în versuri, în  5
acte cu choruri pentru 4 voci mixte / Prelucratã ºi
întocmitã dupã scrieri vechi ºi noi de…, Învãþãtor primar
ºi dirigentul chorului reuniunii române de cântãri
„Armonia” din Ticvaniul Mare, Textul fãrã muzicã
(Oraviþa, Tipografia „Progresul” S. P. A., 1910),
Dragoste încununatã. Potpuriu   de operã poporalã în 4
acte cu un prolog ºi un epilog alcãtuit din cântece ºi
melodii poporale, culese, prelucrate ºi armonizate pentru
una, douã ºi mai multe voci solo ºi cu cor mixt de…
Textul fãrã muzicã (Ticvaniul Mare-Oraviþa, Tipografia
Progresul S. P. A., 1914), 101 sentenþe sau macsime
morale scoase din experienþa vieþii ºi edate în versuri
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(Oraviþa, Tipografia Felix Weiss, 1933), Din istoricul
corului vocal al Reuniunii române de cânt ºi muzicã
„Armonia” (Oraviþa, 1933).
O lucrare de excepþie, din mai multe privinþe, este
studiul amintit, Dragostea încununatã, potpuriu de operã
poporalã în 4 acte cu un prolog ºi un epilog alcãtuit din
cântece ºi melodii poporale, culese, prelucrate ºi
armonizate pentru una, douã ºi mai multe voci solo ºi cu
cor mixt (...). Textul a fost executat  pe  hârtie velinã
matã, cu litere imprimate în sistemul tiparului adânc,
în iarna lui 1907. În „Prefaþa” (datatã „Ticvaniul-
Mare, septembrie 1914”), autorul subliniazã dorinþa
de a realiza „niºte opuri naþionale de o mai mare
valoare muzicalã”, deoarece „prin aceste opuri, aº
putea contribui ºi eu, mãcar cu un grãunte, la
cultivarea, promovarea ºi rãspândirea cel mai frumoase
arte, a muzicei noastre naþionale”, „(...) reservând
tipãrirea notelor muzicale, pentru timpuri mai
favorabile.” Singurã coperta nu îndeplineºte criteriul
calitãþii, fiind lucratã din coalã subþire (pergament
orange) de afiº, motiv pentru care, credem acum,
cartea nu a avut reclama ºi trecerea care i se
cuvenea.1

______________________
1. N. DANCIU-PETNICEANU, Iuliu Birou (1858-1934), în P.

CIOBANU (coordonator), Oameni ai acestor meleaguri, I, Reºiþa, Editura
Modus P. H., 1998, p. 78-82; N. IªFAN, Iuliu Birou – dascãl cãrãºan, în
volumul „Studii de Limbã, Literaturã ºi Folclor”, I, 1969; M. ºi M.
ALEXANDRU, Iuliu Birou, Timiºoara, Editura Marineasa, 2002;
Bibliografia româneascã modernã, 1831-1918, I, Bucureºti, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1984; T. CHIª, Iuliu Birou, în volumul V.
BITTE, T. CHIª, N. SÂRBU, Dicþionarul scriitorilor din Caraº-Severin,
Reºiþa, Editura Timpul, 1997, p. 29-30; M. ALEXANDRU, Iuliu Birou,
în  „Reflex”, II,  nr. 1-2-3  (4-5-6), ianuarie-februarie-martie 2001, p.
7-8

¬ Damian Izverniceanu (2 martie 1883, Ciclova
Montanã–29 martie 1935, Lipova), absolvã studii
primare în Ciclova Montanã, gimnaziale în Oraviþa,
liceale la Caransebeº, tot aici ªcoala Normalã, urmeazã
studiile universitare (filologie) la Cluj (1919). Învãþãtor
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în Sasca Montanã (1905-1913), Vrãniuþ (1913-1914), în
1914 este mobilizat ºi trimis pe front, în Italia.
Refugiat la Sibiu din Banat, e funcþionar al Consiliului
Dirigent, director la ªcoala Secundarã din Târgu
Mureº, apoi profesor cu douã catedre la liceul din
Oraviþa, director la Gimnaziul din Jimbolia (1925-
1932) ºi director la Gimnaziul din Lipova (1932-1935).

   S-a  remarcat  în  arta  scrisului  cu  un  fascinant
debut în „Tribuna Poporului”. El a înfiinþat în Oraviþa
„Junimea”, 1925-1926. Volumele Cântece din Banat,
apãrut la Vãlenii de Munte, în 1911, inconfundabilul
Adam Neamþu (1914), Icoane din Banat (1922), studiul
Banatul, Bucureºti (1934), Oltenii din Banat (1935), În
codrii Boºneagului (ediþie de I. Neaþã, Timiºoara,
Facla, 1986) îl înscriu pentru veºnicie în evoluþiile
literaturii cãrãºene interbelice.1 Damian Izverniceanu
publicã ºi el o Colecþiune de cântece de stea la naºterea
Domnului, Oraviþa  (1912), valorificând   tradiþii locale,
alãturându-se preocupãrilor dinainte de 1900 ale lui
Iosif Novac, Dimitrie Cioloca sau I. Neda, dupã 1900.

______________________
1. A. COSMA, Istoria presei române din Banat, Timiºoara, 1932;

N. IORGA, Oameni cari au fost, 1934-1935; GH. JURMA, Presa ºi viaþa
literarã în Caraº-Severin, Reºiþa, 1979; I. DATCU, S. C. STROESCU,
Dicþionarul folcloriºtilor. Folclorul literar românesc, cu o prefaþã de O.
Bârlea, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1979, p. 248;
V. VINTILESCU, Secvenþe literare. Repere literare bãnãþene (1880-1918);
I. CREÞU, în „Opinia Noastrã”, 25 decembrie 1931; FL. MOLDOVAN,
Un Agârbiceanu al Banatului, în „Semenicul”, 1976; I. BOTA, Un prozator
ºi o legendã, în „Caraº-Severinul Cultural-Artistic”, 3 martie 1987, p.
6; Idem, Damian Izverniceanu (1883-1935), în „Timpul”, IV, nr. 65
(832), sâmbãtã 3 aprilie 1993, p. 2; V. BITTE, Damian Izverniceanu,
în volumul V. BITTE, T. CHIª, N. SÂRBU, Dicþionarul scriitorilor din
Caraº-Severin, Reºiþa, Editura Timpul, 1997, p. 137-138; N. DOUCA,
Damian Izverniceanu (1883-1935), în „Foaia Oraviþei”, I, nr. 9, aprilie
1990, p. 1-2; D. SMÂNTÂNESCU, Miºcarea sãmãnãtoristã, prefaþã de
N. Iorga, 1933, passim

¬ Etapei acesteia i se încadreazã ºi zãbava lui
Athanasie Marian Marienescu (nãscut în 20 martie
1830, la Lipova, mort în 7 ianuarie 1915 la Sibiu) în
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Banatul Montan. Ea se include în intervalul cronologic
1869-1876 când, în calitate de asesor de tribunal, îl
gãsim stabilit în Oraviþa. Studiile primare le urmeazã
în Lipova, gimnaziale în Arad, liceale la Timiºoara,
universitare (Dreptul) la Pesta ºi Viena (1856). Din
1861 este „utriusque juris”, când ajunge  vicenotar  al
judeþului Caraº, apoi îndeplineºte funcþii juridice (asesor,
judecãtor, notar) în Lugoj, Oraviþa, Timiºoara,
Budapesta, Oradea iar din 13 septembrie 1877 va fi
corespondent al Academiei Române ºi membru activ
al acesteia din 26 martie 1881. Din 1900 s-a retras la
Sibiu.

    Înainte de aºezarea în Oraviþa tipãrea Spiritu Romaniei
cu ton de bucurie la începerea Literaturei Romane in
archi-gymnasiu temisian, datat „Temisoara, 12 mai
1851”, Învãþãtorul ºi poporul, publicat în 1858, Istoria
naþionalã pentru tinerimea românã, în 1861.1  Perioadei
orãviþene i se datoreazã Cultulu pãgânu ºi creºtinu,
tomulu I, Serberile si datinile romane vechi, (Bucuresci,
Ediþiunea Academiei Romane, 1864; altã ediþie la
Tipografia Academiei Române, 1884), culegerile de
folclor despre care vom vorbi la acel capitol al
dicþionarului nostru. Cu Al. Mocioni, el va colabora la
Almanachul Societãþii „Petru Maior”, la 40 de ani de
la întemeierea acesteia.2 Viaþa ºi operile lui Petru Maior
(Bucureºti, 1883), a fost discursul de recepþie la
alegerea ca membru activ al Academiei Române.3

    Lui Atanasie Marian Marienescu i se datoreazã  prima
culegere de colinde din Transilvania. Folclorul satelor
cãrãºene din preajma Oraviþei este, de asemenea, des
întâlnit în cãrþile ºi culegerile sale: Poesia popurala,
balade culese ºi corese de…, (Pesta, cu tiparul lui J.
Herz, 1859), Poesia popurala, brosiura II (Viena, Editura
autorului, 1867), Novãcescii, cinci ani înaintea Academiei
Romane (Timisiora, 1886), Steaua magilor sau cântece
la naºterea Domnului Isus Christos (Biserica Albã,
Tipografia J. Wunder, 1875). Secvenþa Argiru si Elena
e prezentã în I. U. Jarnik, Sprachliches aus rumänischen
Volksmärchen  (Wien, 1877). Marienescu e colaborator
la Chantes populaires des Roumains de Serbie publiés
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par Émile Picot, extrait du Récueil de textes et de
traductions publié par les professeurs de „l’Ecole des
Langues Orientales Vivants” (Paris, Editions Ernest
Leroux, 1889).4 În 1926, învãþãtorul Iosif Creþu din
Ciclova Montanã publicã varianta cãrãºanã de bazã a
Novãceºtilor.

____________________
1. T. LAÞIA, Cãrturari din Banat, Bucureºti, Editura Cartea

Româneascã, 1939; Dicþionarul literaturii române de la origini pânã la
1900; I. V. BOLDUREANU, Cultura româneascã în Banat, secolul al XIX-
lea, Timiºoara, Editura Helicon, 1994

2. E. SUCIU, Carmen Saeculare, (1862-1912). Memorialul jubilar
al Societãþii Academice „Petru Maior”, Budapesta, Tiparul Tipografiei
„Doina”, în Beiuº, 1912, p. 77; Trei colindi, în „Calendarul Românului”
pe anul de la Cristos 1904, (Caransebeº), 1903, p. 147-149; TR.
TOPLICEANU, Dr. Atanasie Marienescu (1830-1914), în „Analele
Banatului”, III, nr. 3, 1930, p. 1-14; N. STOICESCU, Athanasie Marian
Marienescu, în volumul ªT. ªTEFÃNESCU (coordonator), Enciclopedia
istoriografiei româneºti, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
1978, p. 209

3. I. DATCU, S. C. STROESCU, Dicþionarul folcloriºtilor. Folclorul
literar românesc, cu o prefaþã de O. Bârlea, Bucureºti, Editura ªtiinþificã
ºi Enciclopedicã, 1979, p. 276-279; A. COSMA, Bãnãþeni de altã datã,
I, 42 de figuri bãnãþene, biografii ºi fotografii, Timiºoara, Tipografia „Unirea
Românã”, 1933, p. 125-129

4. Novãceºtii, ediþie îngrijitã  de E. Blãjan, Bucureºti, Editura
Minerva, 1970; Poezii  populare  de  Transilvania, ediþie îngrijitã  de  E.
Blãjan, prefaþã  de  Ov. Bârlea, Bucureºti, Minerva, 1971; Bibliografia
generalã  a etnografiei ºi folclorului românesc, I, 1800-1891; OV. BÂRLEA,
Istoria  folcloristicii  româneºti; V. ENE, Folcloriºti   români, Timiºoara,
Editura Facla, 1977; R. VULCÃNESCU, Dicþionar de  etnologie, Bucureºti,
Editura Albatros, 1979; T. CHIª, Athanasie  Marian Marienescu, în
volumul V. BITTE, T. CHIª, N. SÂRBU, Dicþionarul scriitorilor din
Caraº-Severin, Reºiþa, Editura Timpul, 1997, p. 163-165

IONEL BOTA

(Va urma)
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Aspecte de la Festivalul Internaþional de Folclor
„Hercules“ -  Bãile Herculane 2015
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Formaþii ºi interpreþi din Caraº-Severin la Festivalul
Naþional al Tradiþiilor de la Sibiu, 2015



115

Cuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanãCuina bãnãþeanã

567689

COLEÃªÃ
Coleãºã este cuvântul întâlnit la cei nãscuþi ºi crescuþi în

Valea Almãjului pentru mãmãligã. Aici nu se foloseºte cuvântul
literar decât, eventual, în prezenþa unui oaspete venit de pe alte
meleaguri, ori vreun mare „domn” care, poate, nu ar ºti ce
înseamnã aceasta.

Eu, personal, când sunt la origini folosesc doar denumirea
încetãþenitã aici ºi asta, fãrã sã vreau, aºa-mi dicteazã simþirea.
La Reºiþa, unde locuiesc, conºtiinþa mã lasã sã aleg orice
variantã.

Ce are deosebit coleãºa noastrã faþã de mãmãliga altora?
Nu ºtiu. Eu o sã vã spun cum se face la noi ºi fiecare cititor
va afla diferenþa (dacã existã).

Se pune apã la fiert într-o cãldare de fontã (tuci) ºi
cantitatea variazã în funcþie de câþi vor servi masa, dar astfel
încât sã mai ºi rãmânã ceva (apa nu se mãsoarã, se pune „dupã
ochi”). Când fierbe se pune fãina de cucuruz în ploaie cu o mânã
iar cu cealaltã mânã se mestecã uºor cu o mâtcã (alþii folosesc
tel) ca sã se omogenizeze, sã se obþinã un scrob fãrã cocoloaºe.
Se pune apoi restul de fãinã necesar coleºei, pe mijloc, grãmadã,
cu un coleºer testându-se pe fundul cãldãrii câtã fãinã este
necesarã. De obicei se aproximeazã în minus fiindcã este mai
indicat sã pui ulterior decât sã iasã prea groasã. Se lasã sã
fiarbã vreo 10-15 min, în funcþie de mãrimea coleºei ºi apoi, cu
coleºerul, se mestecã cu cãldarea pe foc pânã se omogenizeazã,
mergându-se ºerpuitor, de la centru spre margini, de câte ori se
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poate. La un moment dat mestecatul cu o mânã se îngreuneazã,
se ia cãldarea de pe foc, se pune jos, de-o parte ºi de alta se pun
tocãlãile care permit picioarelor sã o fixeze ºi stând pe un scaun
pitic se mestecã în continuare cu amândouã mâinile, una þinutã
pe capãtul de sus ºi cealaltã la mijloc, rãsucesc coleºerul (ce are
o uºoarã curburã ce permite acest lucru) mergând tot ºerpuitor
mai atent spre lateral când sparge ºi ultimele cocoloaºe de
marginea cãldãrii. La terminare se ia un cuþit de lemn, cu care
se rade coleºerul ºi marginea cãldãrii pânã la fund. Se aºeazã
din nou pe foc, coleãºa se umflã uºor pânã ce iasã din ea aerul
acumulat (se zice cã pâsoane) ºi dupã asta, fãcând întâi câteva
balansãri, se toarnã pe sânie. Dacã nu s-ar pune sã pâsoanã,
coleãºa nu ar ieºi din cãldare, dar aºa o sã ne aparã ca un tort
galben auriu, aburind.

Elementul primordial al coleºei almãjene este acela cã nu
se pune sare în ea. De ce? Fiindcã, în general, brânzã nu
lipseºte la nici o masã ºi cum ea este destul de sãratã, coleãºa
devine un complement al acesteia ºi echilibreazã cantitatea
totalã de sare.

Calitatea acestui aliment depinde de multe elemente:
- Soiul porumbului (cucuruz - la noi): existã în zonã

un soi moºtenit din strãmoºi ce are o perioadã de maturaþie ºi
coacere mai scurtã (soi pripitor) având avantaj, faþã de celelalte,
în verile mai scurte sau secetoase.

- Calitatea fãinii, care pe lângã soiul de porumb, depinde
de moara ce-l macinã, de ciurul de cernut fãina.

- Recipientul în care se face, cãldarea de tuci fiind idealul.
Se mai folosesc vase din inox, emailate etc.

- Arta culinarã a celui ce o preparã. Aici intrã flerul ºi
experienþa în a stabili cantitatea de apã, fãinã, când ºi cât se
mestecã ºi cel mai important, câtã dragoste pune în ea. Cãci,
vorba lui Marin Preda, dacã dragoste nu e, nimic nu e.

 Prima mea coleãsã a ieºit crudã (nu am fiert-o destul),
dar pe parcurs am rezolvat situaþia. Când o laºi prea mult pe foc
iasã afumatã. O notã proastã este atunci când  conþine cocoloaºe,
adicã fãinã crudã învelitã în aluatul finit. ªtiu o soacrã care le
aduna pe toate, când era la masã, ºi le punea în faþa nurorii,
care o mestecase!!!
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Aspecte culinare ale nunþii în
Banat (II)

(Continuare din numãrul trecut)

Cocoºul

Din punct de vedere
simbolic, cocoºul este „uni-
versal recunoscut ca fiind
cel ce anunþã prin cântatul
lui sfârºitul nopþii zorii zilei.
Simbol al vigilenþei ºi al
re învier i i , º i dec i al
nemuririi sufletului, el era
consacrat lui Hermes, lui
Apollo, lui Esculap. (...) Musulmanii, la rândul lor, gândeau cã
un cocoº uriaº va fi acela care va deºtepta morþii în ziua
Judecãþii de Apoi. În schimb, pentru scandinavii din vechime,
un cocoº roºu avea sã anunþe sfârºitul lumii. (...) Unul dintre
cei mai vestiþi cocoºi este, fãrã îndoialã, cel al Patimilor (Lepãdarea
lui Petru n.n.). Foarte curând, însã, cocoºul a redevenit în
iconografia creºtinã simbolul reînvierii.”1

Dacã, în zilele noaste, pâinea a înlocuit în mare mãsurã
coleãºa, sunt totuºi mâncãruri care nu suportã decât prezenþa ei:
sarmalele, brânza friptã cu ouã, gãigana ºi cârnaþii, peºtele etc.

Coleãºa se consumã, cel mai bine, caldã, de abia fãcutã.
Sunt situaþii când eºti obligat sã o foloseºti ºi rece. În acest caz
am fost de multe ori ºi eu. Pot spune cã cea mai bunã coleãºã
rece cu brânzã am mâncat-o în copilãrie când mergeam cu
mama la cules murã ca sã facem bani. Obosiþi ºi flãmânzi ne
puneam la umbra unui fag ºi mama scotea ce avea în traistã,
nelipsite fiind cele de mai sus care ne fãceau chiar fericiþi.

IOSIF BADESCU

 Reºiþa, 5.10.2015
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În folclorul românesc cocoºul „dobândeºte” „funcþii” ºi
mai complexe, el devenind un fel de ordonator al structurilor
cosmice: „Mai mult decât atât, cocoºul nu este numai un
vestitor al luminii, ci ºi un aducãtor de ordine în însuºi
«imperiul» dezordinii – noaptea ºi întunericul. El se distinge,
între celelalte vieþuitoare care se manifestã acum, prin puterea
sa de a ritma scurgerea timpului, prin faptul cã, dând semnale
la intervale fixe (de la «cumpãna» nopþii pânã la ivirea zorilor,
funcþioneazã ca un «împãrþitor» al acesteia ºi ca un «ceasornic»
al sãtenilor.”2

Cocoºul are, de asemenea, un loc bine conturat în cadrul
anumitor ceremonialuri importante, cum ar fi cele funerare, de
pildã: „Mult mai bine conturate sunt rosturile ºi semnificaþiile
cocoºului în datinile funerare: aici el apare ca o pasãre psihopompã,
menitã sã conducã ºi sã apere pe cel plecat în lungul sãu drum
infernal: prin urmare, cocoºul ce se dã peste sãlaºul mortului de
sufletul acestuia însemneazã cã el în cealaltã lume va anunþa
sufletului orele, va înspãimânta ºi îndepãrta prin cântarea sa pe
diavoli ca sã facã oarece vicleºuguri; ºi, trecând sufletul peste
focul despre care am vorbit mai sus, el va zbura deasupra
focului, îl va stropi ºi rãcori cu apã ca sã poatã trece mai
departe.”3

În basmul românesc cocoºul are, de asemenea, o carierã
„prodigioasã”: „Cocoºul e adesea denunþãtor al celor rãi. Când
vine feciorul de împãrat la mama vitregã sã caute pe fata cãreia
i-a luat papucul drept semn, cocoºul, ºtiind cã fata a fost
ascunsã de maºterã în podul casei, dupã coº, strigã, bãtând din
aripi: « – Fârtate împãrate, fata moºului e în pod, dupã obod, þ-o
spune un cocoº cã e dupã coº!» Maºtera zvârle dupã el cu un
lemn din vatra focului, cocoºul strigã înainte, pânã ce oamenii
feciorului de împãrat se suie în pod” (Cãtanã, Vaca neagrã).
Într-o variantã cercetaºii sunt pe cale sã plece, condurul
nepotrivindu-se pe piciorul fetei babei («picior ca acela cerea nu
un condur, ci o piele de vacã întreagã ca sã fie încãlþat») când
cocoºul bate din aripi ºi strigã (T. Pamfile, Fata unchiaºului
cea fãrã noroc): «Cucurigu, ga, / Fecior, nu pleca, / Ci fã-te-a
cãta / Colo dupã uºã / În sac cu cenuºã.»”4

Dar poate cã cea mai edificatoare exemplificare în sensul
încãrcãturii de simbolisticã miticã, magicã ºi ritualã a cocoºului
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o constituie basmul Punguþa cu doi bani, variantã impusã de Ion
Creangã. Aici, cocoºul, dupã ce primeºte o bãtaie zdravãnã de la
moº (deoarece nu face ouã, precum
gãina [!!!!]), pleacã în lume. Pe drum,
gãseºte o punguþã cu doi bani.
Bucuros nevoie mare, el doreºte sã
o ducã acasã, la moºul lui, pentru
aplanarea conflictului.

Iatã însã cã pe drum se
întâlneºte cu un boier care, vãzând
punguþa din pliscul cocoºului, doreºte
sã o aibã, ºi i-o ia acestuia.

De aici începe întreaga
„pãtãranie”. Cocoºul aleargã dupã
caleaºcã, pentru a-ºi lua înapoi punguþa. Boierul încearcã sã
scape de el ºi îl aruncã, pe rând, în fântânã, în cuptor, în
cireada de boi ºi vaci, în haznaua cu galbeni. Cocoºul înghite,
devoreazã totul, dar nu se lasã: îºi cere punguþa înapoi. Scârbit,
rãmas sãrac lipit, boierul îi azvârle punguþa, iar cocoºul porneºte
spre casa moºului, mândru nevoie mare, urmat de tot pãsãretul
din ograda boierului hapsân.

De fapt, puþini cercetãtori (Vasile Lovinescu, de pildã), au
observat adevãratul conflict al „poveºtii”, ºi care este de sorginte
mitologicã ancestralã: totul porneºte de la refuzul babei de a-i
da ouã moºneagului (gãina babei oua douã ouã [!!!] în fiecare zi,
nici mai mult, nici mai puþin). Episodul este de naturã sã
intrige, deoarece acest lucru nu se întâmplã la þarã, în mediul
tradiþional. În primul rând, bãtrânii nu stau (stãteau) niciodatã
singuri. Nu existau azile, cãmine de bãtrâni etc., zenitul vieþii
gãsindu-i pe oameni în „neamul lor”, alãturi de copii, nepoþi etc.
ªi, în plus, zgârcenia nu este un apanaj al poporului român, ba
am putea spune cã, dimpotrivã (existã ºi astfel de cazuri, de
zgârie-brânzã, adicã, dar ele sunt marginale, ºi fac obiectul altor
producþii folclorice, ºi anume snoavele). ªi atunci, care sã fie
cauza? În opinia noastrã, este vorba de un conflict de naturã...
sexualã. Cei doi bãtrâni se aflã la sfârºitul vieþii biologice,
moment în care activitatea reproductivã tinde spre zero. Bãtaia
pe care moºul i-o administreazã cocoºului þine de un transfer de
putere vitalã, de la generaþia care pleacã înspre cea care vine.
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În Japonia, de pildã, cocoºii erau asimilaþi cu tinerii rãzboinici,
care aveau sã lupte mai departe pentru onoare, demnitate ºi
împãrat: „Nu numai în Japonia, ci ºi în celelalte þãri din
Orientul Îndepãrtat cocoºului i se atribuie ca virtute curajul; el
joacã un rol extrem de benefic; mai întâi pentru cã ideograma
care îl desemneazã în chinezã (ji) este omofonã cu aceea care
însemneazã de bun augur, favorabil; apoi pentru cã atât
înfãþiºarea, cât ºi comportamentul sãu îl fac apt sã simbolizeze
cele cinci virtuþi: cele civile, creasta conferindu-i aspect de
manadarin; virtuþile militare, datoritã pintenilor; curajul, în
virtutea comportamentului sãu în luptã (în þãri unde lupta de
cocoºi este foarte preþuitã); bunãtatea, pentru cã îºi împarte
mâncarea cu gãinile; încrederea, datoritã siguranþei cu care
anunþã rãsãritul soarelui.”5

În plus, ºi ceea ce este cel mai important, avem de-a face
cu o iniþiere în... sex. În societãþile tribale, primitive, „intrarea
în sex” nu era una întâmplãtoare, ce þinea de hazard. A fi bãiat
sau fatã presupunea apartenenþa la misterul fecundator al
Cosmosului. De aceea, bãieþii aveau un tip de iniþiere (erau
învãþaþi sã lupte, sã vâneze, erau închiºi în colibe zile ºi
sãptãmâni, învãþând sã supravieþuiascã), iar fetele un cu totul
altul (erau învãþate sã þese, sã gãteascã etc.). Cocoºul din
celebrul basm îºi descoperã apartenenþa la sexualitatea masculinã
(punguþa cu doi bani) ºi crede cã acest lucru este suficient. Dar
apartenenþa la masculinitate presupune anumite probe: cea a
apei (botezul iniþiatic), cea a focului (purificarea prin foc), asumarea
divinitãþii (zeul Mythra – aruncarea în cireada cu vaci ºi boi),
proba aurului (aurul ca manifestare izomorfã mineralierã a
Divinului). Numai dupã acest excurs
iniþiatic cocoºul îºi meritã punguþa
cu adevãrat, ºi se întoarce acasã
ca un veritabil cuceritor, învingãtor,
însoþit de orãtãniile din curte (un
veritabil alai de nuntã, altfel, dupã
cum „alaiul” care îl însoþeºte pe
Fãt-Frumos din basmul Tinereþe
fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte este unul eminamente funerar).

Oferim, în cele ce urmeazã (pour la bonne bouche), câteva
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reþete din Banatul de munte (zona Oraviþa) de preparare a
gãinii (puiului, cocoºului etc.)

Zamã de gãinã
În timp ce gãina fierbe, se spumuieºte zeama. Se pune

zarzavatul (morcov, pãtrunjel, ceapã, pãstârnac, ardei, usturoi,
þelinã). Dupã ce a fiert, zarzavatul se scoate. Nu se aruncã, din
el se poate face salatã „de boeuf” sau un sos. De pildã, sos de
roºii: prãjim patru-cinci linguri de fãinã în ulei (pentru cine nu
suportã, se recomandã ,,rântaºul rece”), se stinge cu ½ l. de
bulion (neapãrat de casã) ºi, dacã mai trebuie, puþinã apã. Se
condimenteazã cu sare ºi piper (boabe) ºi 1 foaie de dafin. Pe un
platou se aºeazã gãina desfãcutã în bucãþi (care între timp va fi
fiert foarte bine), cu zarzavaturile lângã, ºi 2-3 cartofi fierþi, iar
peste se pune sosul.

Supã de cocoº cu tãiþei
Din cocoº se face vestita „zamã cu tãiþei” bãnãþeanã.

Prima oarã punem cocoºul la fiert. Când a fiert, luãm spuma ºi
punem puþinã sare. Adãugãm ºi zarzavaturile (morcov, pãtrunjel,
ceapã întreagã). Între timp facem tãiþeii, dupã cum urmeazã:
amestecãm ouãle cu fãinã (cam 3 ouã la o oalã de supã pentru
un cocoº „sãnãtos”) cât cuprinde, ºi puþinã sare. Facem un aluat
tare, pe care îl întindem foarte subþire („babele”  zic cã trebuie
sã fie atât de subþire încât sã poþi citi ziarul prin el”), ºi care
se lasã puþin la uscat. Se ruleazã ºi se taie tãiþei subþiri.

Dupã ce a fiert cocoºul ºi au fiert ºi zarzavaturile se strecoarã
supa ºi se pun tãiþeii. Se mai fierb douã minute, cu tãiþeii. Când se
ia de pe foc se pun deasupra frunze de pãtrunjel tocate mãrunt.

Carne friptã de cocoº pe cartofi noi la tobã
Curãþãm cartofii, îi tãiem în patru ºi îi punem în tavã, unde îi

ºi codimentãm cu sare ºi piper. Peste, punem bucãþile din carne de
cocoº (fierte, desigur, în prealabil, aºa cum spuneam), codimentate,
în acelaºi fel, ºi ele. Mai adãugãm douã linguri de unturã ºi 1 canã
de apã, apoi introducem tava la cuptor.

Conf. dr. Gheorghe SECHEªAN
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Oameni ºi locuriOameni ºi locuriOameni ºi locuriOameni ºi locuriOameni ºi locuri
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S-a ridicat încet spre stele
ªi astãzi

Cântã oarnele-n bãgrini
Un cântec de jale
Care rãsunã peste sat
Peste întreaga Vale

Cã TAICA  ION  ne-a pãrãsit
Spre-ai întâlni pe cei plecaþi
În viaþa lumii de apoi
Cea fãr’ pãrinþi, copii ºi fraþi.

O moarte fulgerãtoare care ne-a surprins ºi ne-a îndurerat
pe toþi, pentru cã noi îl vedeam încã un om zdravãn, pe care-l
iubeam ºi de la care mai aºteptam multe.

Într-o emisiune televizatã dedicatã tadiþiei, la care a
participat ºi rãposatul, realizatorul Valentin Homescu spunea cã
„ne vom întâlni la Bãnia pentru cã Tata Ion Albu împlineºte
anul acesta 80 de ani”.

Ne întâlnim - dar cum?
Pe Dumnezeu cum sã-l întrebi
De ce ni l-a luat acum?
De ce-a plecat îndurerat
Spre veºnicia fãrã drum?

Chiar nu i-a pãrut rãu dupã copii, dupã nepoþi, dupã tot
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ce-a lãsat în urmã, mai ales cã simþea iubirea ºi preþuirea
tuturor.

Ne-am oprit în faþa cãminului ºi a ºcolii, pentru cã ºi
rãposatul a fost dascãl învãþând generaþii de copii, frumuseþea
cântecului fanfarei.

Acum
S-a ridicat încet spre stele
Cu doinele de pe pãmânt
Sorbind frumosul nemuririi
Din lacrimã, din dor ºi cânt.

Poate îl aºtepta acolo sus Taica Nicolae Craia sã îi predea
bagheta pentru a instrui ºi dirija bagheta îngerilor.

Aici pe pãmânt a fost un om deosebit. Nevoile vieþii l-au
învãþat sã preþuiascã munca, dreptatea ºi pe aproapele sãu.

A fost funcþionar la primãrie, iar dupã pensionare s-a
dedicat vieþii culturale, cu convingerea cã tradiþia este flacãra ce
mai pâlpâie încã, veghind la eternitatea neamului.

Dupã 1995 (acum 20 de ani), a avut curajul ca sub egida
ªcolii Populare de Artã din Reºiþa sã instruiascã mai multe
generaþii de elevi. Acest lucru i-a dus o recunoaºtere binemeritatã,
nu doar în zonã ºi în judeþ, ci ºi mai departe. A devenit un
reper al vieþii culturale ºi nu de puþine ori l-am auzit la radio
ºi l-am vãzut la televiziunea localã.  A fost preocupat de ceea ce
lasã în urma sa pentru a fi transmis mai departe. A avut
rãbdare ºi a consemnat în mai multe caiete toate activitãþile
fanfarei din ultimul sfert de veac. Pe baza acestor însemnãri, cu
ajutorul domnului Jurma ºi cu ajutorul financiar al domnului
director Þunea (prezent astãzi în mijlocul nostru), a tipãrit
cartea „CRONICA FANFAREI DIN BÃNIA”.

A scris multe poezii populare care reflectã frumuseþea
sufleteascã ºi preocupãrile din aceastã viaþã.

A iubit în mod deosebit copiii satului, la fel ca pe nepoþii
sãi.  Toþi îi spuneau cu respect „MOª ION”  sau „TAICA ION”.
Astãzi Taica Ion nu mai este.

A auzit glasul pãmântului chemându-l ºi a plecat pentru a
se pierde în nemurire;

Uitat în lumea fãrã dor
ªi fãrã de iubire!
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Noi deocamdatã rãmânem aici încercând sã-i pãstrãm
amintirea ºi sã-l cinstim. Dar pânã când ?  -   Poate doar pânã
când vom pleca ºi noi sã-i întâlnim pe cei plecaþi.

Ne-a adus multe bucurii în suflet ºi multã mândrie prin
ceea ce a fãcut. Astãzi în loc de bucurie vedem doar lacrimi,
lacrimile durerii ºi ale neputinþei în faþa morþii. Îl conducem pe
ultimul sãu drum din aceastã lume, pentru cã:

Cine-a rãmas aici pe pãmânt ?
Mã-ntreabã un gând în tãcere;
Mi-e fricã sã spun, sã cuvânt,
Rãspunsul înseamnã durere.

Îl vom conduce acolo unde este liniºte deplinã:
În mormânt adânc ºi rece
Unde n-are cu cine-ºi petrece
Nu vede soare rãsãrind
N-aude pãsãri cântând.

Doar lacrimile cerului vor spãla din când în când mormântul,
iar vântul va mai stinge din când în când câte o lumânare:

Plâng lumânãri printre flori
Cu lacrimi de cearã curatã
Speranþe de vis, deseori
Se spalã-n þãrânã deodatã.

De azi înainte va fi în braþele pãmântului, cel care ne þine
ºi ne hrãneºte pe toþi. De aceea îl rugãm:

Pãmânte, pãmânte
De azi înainte
Tu sã-i fi pãrinte !
ªi sã nu grãbeºti
Ca sã-l putrezeºti !

Iar pe Tatãl Ceresc, cel care ne-a dat viaþa ºi ne-o ia
atunci când doreºte, sã-l rugãm sã-l ierte pentru greºelile din
aceastã viaþã, ºi sã-l rãsplãteascã pentru faptele bune.

DUMNEZEU SÃ-L IERTE !

 NICOLAE ANDREI
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O incursiune asupra istoriei
oltenilor din Banat

Teritoriul geografic situat în sud-vestul României, cuprinde
douã entitãþi puternic particularizate pe spaþiul  actual al
judeþelor Timiº ºi Caraº-Severin (în întregime) ºi judeþele Arad
ºi Mehedinþi (parþial). Pe de altã parte, graniþele statale actuale
nu constituie limite ferme (nici istoric, nici geografic), ci sunt
efectul evenimentelor din ultimele secole, spaþiile respective
prelungindu-se spre vest ºi sud-vest în Serbia ºi Ungaria de
astãzi. În aceeaºi mãsurã pot fi surprinse pulsaþii ale limitelor
diferitelor entitãþi statale sau zonale datorate istoriei dinamice
a spaþiului respectiv, în intervalul îndelungat al tranziþiei dintre
evul mediu ºi perioada modernã.

Banatul a fost întotdeauna o regiune aflatã la întretãierea
imperiilor, drumurilor de la nord la sud, de la est la vestul
Europei, unde numeroase curente culturale s-au întâlnit. Zona
Banatului istoric a avut o mare însemnãtate politicã ºi culturalã
de-a lungul timpului, diferitele culturi ce au ajuns aici în
diferite epoci, dând naºtere unui amalgam unic în felul sãu.

Corelând datele istorice cu cele de facturã antropologicã,
rezultã cã vechimea locuirii este îndelungatã, existã elemente
de continuitate, o cronologie foarte dinamicã a aºezãrii diferitelor
etnii, precum ºi a numeroase comunitãþi româneºti din alte
zone.

Datoritã influenþelor apãrute în evoluþia regiunii de-a
lungul veacurilor, toatã dezvoltarea economicã, socialã, culturalã,
trebuie studiatã alãturi ºi în comparaþie cu cea a vecinilor
regiunii. Deºi luatã ca sumã totalã, ea reprezintã la noi o
înflorire ºi este de o bogãþie-varietate fãrã analogie cu cele mai
multe din neamurile care ne înconjoarã, nu va putea fi perceputã
dacã o considerãm în chip izolat.

În acest context, Banatul se defineºte ca o zonã de
indentitate istoricã, socialã, culturalã, artisticã, lingvisticã ºi
demograficã, confirmatã prin cunoaºterea concretã ºi concep-
tualizarea alteritãþii etnice a zonelor limitrofe de altã naþionalitate,



127

referindu-ne aici la Serbia ºi Ungaria dar ºi a enclavelor etnice
din Banat.1

Unitatea etnologicã se identificã cu specificul etnic, echivalent
oarecum cu configuraþia culturalã sau cumulul de sensuri: reþea
– model – ansamblu – coerent, din etnologia francezã, apropiate
formal de pattern-ul antropologiei culturale nord-americane.2

Specificul etnic implicã ºi noþiunea de stil, rezultantã a unui
proces îndelungat de cristalizãri ºi distilãri ale comunitãþii
umane.

Depãºind perioadele preistorice, antice ºi medievale, într-un
context complicat ºi puþin controlat documentar, despre civilizaþia
regiunii bãnãþene, cele mai importante surse de informare
rãmân descoperirile arheologice, precum ºi unele relatãri din
operele lui Nicolaus Olahus, Giovan Andreea Gromo sau Filipo
Pigafeta.

În grupuri mai mici sau mai mari, oamenii se deplaseazã
dintr-un loc în altul, atraºi de condiþii mai bune de trai. În
trecut, lucrul acesta însemna pãmânt. Spre sfârºitul stãpânirii
turceºti în Banat, pãmântul se distribuia tuturor celor ce vroiau
sã-l lucreze (cu drept de proprietate), ceea ce era în mãsurã sã-i
atragã pe þãrani în satele de câmpie.

Valurile de colonizãri care s-au abãtut peste Banatul
rãscolit de rãzboaie, organizeazã ºi grupeazã locuitorii în paradigmã
administrativã impusã din exterior. Administraþia a hotãrât ºi a
ordonat teritoriul ºi nu invers. Tropica rãsturnatã se datoreazã
contextului în care Banatul, prin cele trei valuri de coloniºti
central-europeni, prin migrãrile sârbilor ºi prin miºcãrile de
români din Ardeal cãtre Banat, s-au ordonat, organizat ºi grupat
din exterior. Banatul este un teritoriu „construit” de administraþia
austriacã, sensibilã la ideile Enciclopediilor franceze ºi
Iluminismului german nuanþat ecomomic.3

Putem considera cã migrarea unor grupuri de populaþie a
fost determinatã de mai mulþi factori: politici - prin dezafectarea
satelor la colonizare; naþionali - prin gruparea din considerente
etnice ºi confesionale; sociali - emigranþi plecaþi din cauza
calamitãþilor naturale: inundaþii, boli, incendii; emigranþi economici.

Emigranþii din alte þinuturi româneºti sunt fie economici,
fie sezonieri (la strânsul recoltei, exploatãri forestiere), care
prin cãsãtorie s-au stabilit în Banat. Emigranþii economici veniþi



128

ºi stabiliþi aici prin transhumanþã din Mãrginimea Sibiului ºi
Haþeg, economici ºi sociali din Moldova ºi Criºana; emigranþi
economici, politici ºi sociali din Oltenia; emigranþi economici ºi
administrativi împroprietãriþi la sud de Mureº pentru servicii
grãnicereºti pe frontiera Tisa-Mureº; emigranþi politici dupã
Rãscoala lui Horea din Ardeal.4

Miºcãrile de mare amplitudine, imigrãrile în Banat din
Oltenia ºi Transilvania, au dat naºtere, în istoriografia maghiarã,
acelei teorii care trebuia sã justifice superioritatea numericã a
românilor din Banat prin acest fenomen. Punctul de vedere
critic, obiectiv faþã de aceastã teorie a fost formulat de istoricul
D. Prodan în urmãtorii termeni: „N-avem de gând sã negãm o
imigraþie româneascã în Banat. Dupã alungarea turcilor, Banatul,
cu pãmântul sãu fertil, cu ºesurile sale întinse, pustii în bunã
parte, constituia desigur o atracþie ºi pentru români, ºi-apoi aici
ispita cea mare pentru ei trebuia sã fie regimul deosebit al
pãmântului, lipsa proprietãþilor feudale ºi deci sarcinile
incomparabil mai reduse decât în iobãgia din þinuturile învecinate.
O cercetare sistematicã nu s-a fãcut încã, date ce pot cita multe
ºi o asemenea imigraþie n-ar fi decât un proces uºor de înþeles.
Aceastã imigraþie însã:

a. N-a fost de proporþii sã producã vreo schimbare mai
adâncã în compunerea populaþiei româneºti bãºtinaºe, care a
impus noilor veniþi particularitãþile sale etnice.

b. Nu vine numai dinspre Principate, ci cel puþin în
aceeaºi mãsurã dinspre Transilvania de unde þãranii fugeau de
iobãgie.”5

La sfârºitul secolului al XVII-lea ºi începutul secolului al
XVIII-lea vor fi mai multe valuri de emigranþi veniþi din
Oltenia. Primele aºezate au fost familii rãzleþe, venite prin anii
1641-1646. Fiind o zonã de colonizare, a funcþionat endogamia
zonalã, etnicã, economicã ºi confesionalã.

Nicolae Tincu Velia apreciazã chiar ºi numãrul imigranþilor
ca fiind de 13.000, aceºtia venind din Oltenia între 1641-1646,
din cauza vremurilor grele. Ei au lucrat aici ca tãietori de
lemne, cãrãuºi, cãrbunari ºi chiar mineri. O parte din cei veniþi
s-au aºezat ºi pe teritoriul actuatului sat Sasca Românã, pe
malul râului Nera, unde condiþiile de viaþã erau prielnice, iar
minele ºi pãdurile se gãseau în apropiere. În conscripþia fãcutã
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de veneþianul Luigi Marsigli în 1690, satul apare cu 28 de case
locuite de valahi, aceasta fiind probabil prima aºezare înfiinþatã
de olteni în Banat.

Bufean, denumire datã oltenilor care s-au aºezat în sudul
Banatului, provine de la termenul germanic buch - carte, paºaport,
necesar pentru trecerea graniþei, iar de la buch, prin pronunþare,
se ajunge la bufean - posesorul unei cãrþi de liberã trecere.

Cel de-al doilea val, cel al bufenilor, reprezintã un grup de
imigranþi economici ºi sociali, veniþi în Banat sã scape de
sãrãcie. S-au stabilit în zona direcþiei montanistice bãnãþene,
unde administraþia austriacã a început exploatarea minierã ºi
prelucrarea minereurilor feroase. Noile exploatãri necesitau un
numãr mare de oameni, aceºtia fiind aºezaþi într-o zonã înaltã,
neprielnicã ºi sãracã: ªtinãpari (1755) ºi Cãrbunari; 1785 –
Straja, Satu Nou ºi Sânmihai. La început, aceºtia fãceau mangal,
pe care îl vindeau, apoi au fost angajaþi la minele ºi topitoriile
din zonã. Alþii, veniþi din judeþele Gorj ºi Mehedinþi, s-au aºezat
lângã noile centre miniere: Oraviþa, Dognecea, Moldova, Sasca
ºi Anina ºi au format noi localitãþi: Moldova Veche – Moldova
Nouã; Sasca Românã – Sasca Montanã, Bocºa Românã – Bocºa
Montanã etc.

Despre bufeni, Nicolae Iorga afirma la rândul sãu: „Schimbul
de populaþie între judeþ ºi judeþ, între Banatul regelui strãin ºi
Banatul Domnului românesc, a fost totdeauna foarte viu. Partea
de sus a Gorjului mai ales e plinã de locuitori cari s’au coborît
din valea de sus a Jiului, dar în Mehedinþi trãiesc atîþia
bãnãþeni de naºtere, veniþi de la «unguri»; în schimb o întreagã
parte din populaþia Banatului e alcãtuitã din acei olteni ai
secolului al XVIII-lea, cari, de altfel, au trimes prisosul unei
lumi þerãneºti nãcãjite, pe valea Timocului, pãnã adînc în
Balcani. De pe la 1740 ei s’au aºezat, în numãr de «vre-o 15.000
de familii» în privilegiatele regiuni de colonisare ale Coroanei
habsburgice. ªi unul care-i cunoaºte, d. Damian Izverniceanu,
spunea la 1911, cã «au întemeiat sate, care, astãzi, prin frumuseþã,
buna rînduialã ºi curãþenie, au întrecut satele locuitorilor bãºtinaºi,
pe care bufanii» - cãci aºa li se zice – «i-au poreclit frãtuþi».
Vestitele coruri bãnãþene sînt ale lor mai ales, ale bufanilor,
cari au cele mai frumoase doine, cum au ºi case mai ospitaliere
decît ale oricãrii alte categorii de populaþie în provincie.”
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În decursul secolului al XVIII-lea ºi în Banatul de câmpie
au loc mai multe valuri de colonizãri. La Bucovãþ, în 1723, se
stabilesc mai multe familii din Oltenia, iar în anul 1734 este
întemeiatã localitatea Comloºul Mare, cu familii venite din zona
Craiovei, Slatinei ºi Polovracilor. O parte din ei se reîntorc în
Oltenia din cauza opresiunii habsburgice. La Boldur, în anul
1739, existau douã grupuri de români neaoºi de munteni ºi
bufeni veniþi din Oltenia. Urmãtorul val vine între anii 1810-
1812 din localitãþile: Vârciorova, Iloviþa, Baia, Mãnãstirea, ªcheiul
Cladovei, Izvor, Cireºu, Vladimireºti etc.

În Banat, datoritã condiþiilor socio-politice, numele are
urmãtoarele semnificaþii: marcã de identitate etnicã, confesionalã,
semn al apartenenþei la o familie ºi, uneori, porecla prin
individualizare.  Ceea ce este mai important este faptul cã, prin
nume, locuitorii se cunosc ºi se identificã.

Numele de familie al bufenilor aminteºte de satele lor de
baºtinã: Bãieº – Baia de Aramã; Bãleanu – Bãleni; Bobaºcu –
Bobeºti; Gropºineanu – Gropºeni; Tismãnaru – Tismana; Stroia
– Stroieºti; Izverniceanu – Izverna etc.

Dacã la început scopul bufenilor, dezrãdãcinaþi din pãmântul
strãmoºesc, rãspândiþi prin Banat în diferite localitãþi, într-un
mediu social, istoric, geografic nou, era de a se constitui în
enclave separate, în timp, se vor integra vieþii autohtone ºi îºi
vor aduce o contribuþie însemnatã la exploatarea zãcãmintelor
miniere.

În vecinãtatea nemþilor, bufenii vor prinde, prin avantajele
progresului, gustul traiului bun. Îºi trimit copiii la ºcoalã ºi
meserii, pentru ca aceºtia sã îºi poatã asigura cu mai multã
uºurinþã o calitate a vieþii la un standard mai ridicat. Astfel, nu
este deloc întâmplãtor faptul cã, din rândul lor, se vor ridica
oameni de seamã: Mihai Gropºianu, Paul Iorgovici, Corneliu
Diaconovici, Gheorghe Crãiniceanul, Damian Izverniceanu, etc.

Migrarea oltenilor spre Banat, în limbaj etnologic, poate fi
construitã din trei trepte: impact, acomodare, comunicare sau
eveniment  - interferenþã  -  convergenþã. Treptele sunt dispuse
ierarhic ºi nu la acelaºi nivel. Ele se definesc în timp prin
exerciþiu, prin deprindere ºi capacitatea de acumulare valoricã a
informaþiilor.

Treptat, valenþele sociale, etice ºi estetice vor determina
o convergenþã spre unitatea bãnãþeanã, într-un sens univoc.
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Lanþul muntos al Carpaþilor nu a fost niciodatã un zid impenetrabil
pentru influenþe. Schimburile de populaþie, comerþul, meºteºugurile
au permis întotdeauna o dinamicã a interferenþelor. Banatul
este o regiune care mereu a fost exploatatã de cãtre migratori
din diferite pãrþi, atât ale României cât ºi ale Europei, reuºind,
în concluzie, sã aibã o culturã popularã nealteratã, bine definitã,
ºi tocmai prin aceastã bogãþie a fenomenelor etnografice, a
devenit o regiune a cãrei caracteristicã definitorie este unitatea
în diversitate.

                                                 MARIUS MATEI,
muzeograf – Muzeul Satului

                                                    Bãnãþean Timiºoara

Note:
1 Lidia Gaga, Norme sociale ºi atitudini individuale în obiceiurile
de familie din Banat, Editura Mirton, Timiºoara, 2003, p. 15
2 Tancred Bãnãþeanul, Prolegomene la o teorie a esteticii artei
populare, Editura Minerva, Bucureºti, 1985, p. 157
3 Lidia Gaga, op. cit., p. 14
4 Ibidem, p. 30
5 Simion Dãnilã, Miºcãri de populaþie în Banat, în „Analele
Banatului”, Timiºoara, 1984, p. 74
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„Tradiþiile noastre pier dacã nu
le ºtim pãstra”

ION PÃTRAªCU STAN MUZEU, PAGINI DE
JURNAL (II)

De la apariþia articolului Ion Pãtraºcu Stan Muzeu, pagini
de jurnal (I) în numãrul anterior al revistei Nedeia, în viaþa mea
s-au petrecut multe evenimente, ºi între cele mai de seamã
descoperirea dactilogramei interviului pe care în august 1984 i-l
solicitasem lui Ion Pãtraºcu Stan. Încã nu devenise ºi Muzeu,
adãugat doar dupã Revoluþie, vorba aceea ºi-a transformat
numele în renume. Îl reproduc în continuare, cu talaº de limbaj
de lemn între cuvinte, pentru cã aºa era stilul vremii, dar
personajul era autentic, puzderie de idei se ciocneau în capul
sãu, avea zvâc, mereu neliniºtit, mereu în miºcare. În comparaþie
cu replicile din filmul care avea sã fie realizat cu vreo douã
decenii mai târziu, aici se afla sub tensiunea microfonului ºi a
benzii de magnetofon care nu se oprea, curgea mai departe
plinã de curiozitate, ºi orice pauzã, orice respiraþie, orice cuvânt,
aºezat în ordine ori alandala devenea fapt de presã, se dãdea
publicitãþii. Fireºte cã în studio puneam foarfeca pentru a mai
peria din afirmaþii, a le face mai „comestibile”, dar ºi acolo erau
reguli legate de pãstrarea firescului discuþiei, o anumitã regie
în prezentarea faptelor care trebuiau respectate. Nu era vorba
de cenzurã ci de cosmetizarea stilisticã a dialogului, fluidizarea
lui, scoaterea bâlbelor, a pauzelor prea lungi. Apoi interviul,
aºezat în pagina emisiunii „Radiomagazin”, pe care o prezentam
împreunã cu actorul ºi bunul meu prieten Miron ªuvãgãu, de la
Teatrul Naþional din Timiºoara, urma sã fie ascultat de ºefi,
aprobat, dacã aveau amendamente le respectam punctele de
vedere, de multe ori judicioase, dar strict profesionale, apoi era
ascultat de cenzurã, un serviciu interesat doar sã nu vindem pe
doi lei secrete de stat, iar aici nu era cazul, în rest te lãsau în
pace. Acesta era laboratorul pregãtirii unei emisiuni la Radio
Timiºoara în acel an, dupã cum se vede nu era cine ºtie ce
presiune asupra redactorului, lucrurile decurgeau firesc, ceea ce
a ºi adus popularitatea acelui post de radio. Peste o jumãtate de
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an însã, în ianuarie 1985,  Studioul avea sã fie desfiinþat din
raþiuni nici pânã azi foarte clare, datoritã unor indicaþii superioare,
de partid ºi de stat, de la unul din Cabinete, probabil 2, din
moment ce ocupantul de la nr. 1 nu ºtia nici dupã altã jumãtate
de an acest lucru ºi vorbea de studiourile teritoriale într-una
din cuvântãrile sale. Probabil cã se dãduse ordin sã se mai
împuþineze numãrul de angajaþi din Radioteleviziunea Românã
ºi atunci bucureºtenii, „buni colegi”, au gãsit de cuviinþã sã
desfiinþeze studiourile teritoriale pentru a-ºi pãstra neatinse
posturile cãlduþe de la centru.

Ceea ce urmeazã este interviul brut, discuþia princeps,
nefonotecatã, aºa cum am copiat-o direct de pe banda repor-
tofonului. Deºi extrem de atent cu imaginea sa publicã, constat
cã în jurnalul sãu Ion Pãtraºcu Stan Muzeu nu a consemnt în
1984, august acest interviu. Îmi atrage atenþia însã o altã
notare, despre un eveniment pe care îl uitasem: 1984. Duminicã
7 Oct. Am fost în programul de radio Bucureºti Emisiunea satelor
cu un interviu luat de Vasile Bogdan de la Radio Timiºoara. Iatã cã
tot erau la ceva bune ºi studiourile teritoriale, ne solicitau
materiale din diferite zone ºi le difuzau pe postul central, ceea
ce era util pentru noi cã ne fãceam cunoscuþi cu oamenii noºtri,
pe de altã parte însã însemna o economie de timp ºi de bani
pentru colegii de la centru. Nu doresc sã fiu maliþios, dar
consider cã cei cinci ani în care am fost daþi afarã din meseria
noastrã a fost o perioadã pentru care cineva, cândva, va trebui
sã dea socotealã.

Rãzbunarea mea a constituit-o însã revenirea pe urmele
reporterului de radio în straie de realizator de filme documentare
producând, mult mai târziu, la Studioul TVR Timiºoara, unul
din filmele mele cele mai dragi ºi apreciate din întreaga mea
creaþie.

Deci început de august 1984, Zorlenþu Mare, în casa lui
Ion Pãtraºcu Stan.

- Dacã vã aflaþi la Zorlenþu Mare vã invitãm sã treceþi pragul
acestei case ospitaliere de la nr. 13. Este casa dumneavoastrã Ion
Pãtraºcu Stan, în care, printre aceste comori adevãrate ale simþirii
dumneavoastrã, ale mâinilor dumneavoastrã dãruite de frumos, aþi
reuºit sã adunaþi un adevãrat muzeu. Mi-e foarte greu sã vã propun
sã începem de undeva discuþia noastrã pentru cã sunteþi în acelaºi
timp poet-þãran, sculptor, pictor, colecþionar de monede, de timbre,
ba aveþi aici ºi piese de arheologie. Între atâtea preocupãri, cine
sunteþi dumneavoastrã Ion Pãtraºcu Stan?
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- Eu sunt un simplu þãran, nãscut în Zorlenþu Mare, ca
pregãtire am ºcoala primarã. M-am nãscut din familie de þãrani
sãraci, care am luat-o pe muierea mea Ilinca de la început de a ne
face ºi o micã casã, de la cãrãmidã pânã sus la þiglã am fãcut tot noi.
Dupã ce casa a fost gata am intrat în ea ºi am înfiinþat acest
micromuzeu.

- Suntem în acest micromuzeu, haideþi sã-l strãbatem ºi sã
ne descrieþi acele lucruri care vã sunt cele mai apropiate.

- Acum sã vã arãt ce am adunat eu în micromuzeu. Cum în
toate comunele din þarã ºi în alte þãri sunt obiceiuri ºi tradiþii, am
început sã adun folclor, am adunat scule vechi, folclor vechi, cioabe
din… avem un teren acolo unde sunt sãpãturi din epoca neoliticã,
ceva armament, ca pânã la urmã lucrând la poezie, picturã, sculpturã,
l-am împodobit cu lucrãri ale mele. Am început în primul rând cu
sculpturã.

- Vãd aici douã costume populare, de bãrbat ºi de femeie. De
aici sunt?

- Da, sunt de acia, sunt costume care au o vechime la 150 de
ani, port zorlenþan.

- De unde asemenea obiecte cu aºa de mare vechime?
- D-aici din sat de la noi. Pânã acum 50-60 de ani încã s-or

mai purtat. Când am fost copil mic am umblat în opincã, acum s-o
cam dus, e pe cale de dispariþie. Numai eu ce mai îmbrac costumul,
restul toþi s-au dat domni de oraº.

- Dar de unde aceste obiecte vechi? De unde le-aþi gãsit?
- De prin case vechi. Eu unde am vãzut cã e o casã veche am

cerut voie la proprietar ºi m-am urcat prin pod, a noastre vechituri
sunt în pod, sau haine prin lãzi, lãzi vechi de zestre, ºi am adunat
aºa, din fiecare câteceva ºi am încãrcat camera de lucru, muzeul cã
pânã la urmã nu încape, am început sã depun ºi în camerele în care
locuiesc eu.

- ªi monedele acestea?
- Monede am început sã colectez dup-în sat ºi chiar de pân

alte judeþe sau regiuni, cum am putut, cã banu, vorba aia, nu-i local.
Sunt membru al Societãþii Numismatice Române de vreo 15 ani ºi
mã ocup ºi cu treaba asta.

- Iar timbrele?
- Timbrele prea puþine am, tot aºa, le-am colectat de unde am

putut.
- Sã coborâm din acest micromuzeu ºi sã intrãm în aceastã

adevãratã galerie de artã în care se aflã lucrãrile dumneavoatrã de
pictor naiv. Care sunt subiectele de inspiraþie pentru pictura
dumneavoastrã?
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- Prima a fost ambiþia ºi al doilea am vrut sã-mi pãstrez
portul, pentru cã eu sigur cã lucrez ºi la aceste lucrãri de picturã,
sculpturã numai în obiceiuri ºi tradiþii. Nu am fãcut peisaje sau
altceva cu eroi, cu eroism, numai tradiþii ºi obiceiuri.

- De ce numai acest subiect?
- Una mi-a plãcut ºi alta ca sã nu se piardã. ªi la  fiecare le-

am pus câte o micã poezie dupã cum a fost tabloul.
- Ce aspecte ale acestor tradiþii cãutaþi sã pãstraþi pentru

oameni?
- Are valoare pentru cã dacã tradiþiile noastre ºi portul nostru

pier nu le vom mai avea. Dacã nu le ºtim pãstra nu le mai avem. Ca
sã le pãstrãm le putem pãstra în felul urmãtor: sã le scriem pe hârtie,
sã le arãtãm într-un tablou, ºi aºa se pot pãstra.

- ªi ce tehnicã utilizaþi, pentru cã vãd cã au un aspect aparte
aceste tablouri?

- Da, sunt la fel de deosebite ca ºi cu poezia, mi s-a spus cã
sunt foarte deosebit de ceilalþi colegi ai mei. Nu cã sunt specialist
dar sunt deosebite. La picturã ºi sculpturã eu lucrez în mai multe
feluri de tehnici. Fac picturã simplã pe o pânzã sau pe o tablã de
PFL în ulei, dar mai mult lucrez în relief.

- ªi cum obþineþi acest relief?
- Relieful acesta vine pus pe un material, pe PFL, care îl lucrez

în aracet, parafinã, sau cu hârtie igienicã. ªi alt tablou îl fac  direct
cu vopsea ºi altul cu sticlã pisatã. Cu cele din sticlã pisatã am fost în
câteva saloane naþionale de artã naivã ºi n-o avut nimeni aºa ceva,
nu cã ele sunt mai frumoase decât ale altora dar prin tehnica originalã
pe care am lucrat-o.

- Vãd aici în ºopron o statuie impresionantã. Ce reprezintã??
- Lucrez la o statuie care aºtept ºi sper cã la anul sã intre în

„Cântarea României”.
- Ce reprezintã ea?
- Reprezintã þãran la coasã. Eu am vizitat 180 de oraºe ºi 6

þãri ºi sigur cã în orice oraº ºi þarã unde m-am dus prima datã
m-am dus sã vãd un muzeu sau ceva de artã ºi culturã. Nu am
vãzut nicãieri o statuie de þãran, la coasã, acolo erau numai  ostaºi
cu arma în mânã, oameni de ºtiinþã, ºi atunci m-am gândit sã fac eu
o statuie de þãran la coasã. Cum un ostaº este cu arma în mânã, tot
aºa, un þãran este cu arma sa, cu coasa, Þãran la Coasã, la care eu
am adãugat o micã poezie care sunã în felul urmãtor:

Trage Ioane brazda mare
ªi bate coasa bine
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Cã de nu cât eºti de tare
Te va bate ea pe tine.

Nu te da, doboarã paiul
Pentru coasã plata-i bobul
Tu de jos asiguri traiul
Munca-i sfântã pe tot globul.

- ªi iatã o inspiratã trecere spre o mare vocaþie a dumnea-
voastrã, cea a poeziei. Ce înseamnã poezia pentru þãranul dar ºi
pentru atât de marele iubitor de satul natal care sunteþi?

- Poezia pentru þãrani înseamnã cã fiecare îºi cântã durerea
lui, dragostea lui faþã de sat, faþã de patrie. Fiecare care face poezie
o face în stilul lui.

- ªi când aveþi timp pentru poezie?
- Timp îmi fac chiar în timp când lucrez, pentru cã dacã eu

mi-aº face timp sã scriu numai poezie s-ar putea ca o lunã sã stau cu
creionul în mânã, dacã nu mi-a venit ideea nu am fãcut nimic. Altã
datã îmi vine ideea în timpul lucrului. Chiar spun într-o poemã de-
a le mele cã mergeam cu mortul în spate ºi mi-a venit o idee de a
scrie o poezie, ºi cum dracu sã arunc mortul ca sã scriu poezia?

- ªi care sunt temele de inspiraþie?
- Plãcerea, ambiþia omului. Dacã omul nu are plãcerea ºi

ambiþia de ceva nu poate face nimic… Aºa cã eu am avut plãcere ºi
ambiþie pentru treaba asta ºi eu de multe ori lucrez în deficit dar
lucrez cu plãcere. Lucrez pentru amintiri, eu nu lucrez pentru bani,
dupã cum am spus într-un mic interviu. Eu sunt un amator a mai
multor creaþii ºi eu nu lucrez pentru bani ci pentru urmaºi ºi
amintiri. Sã vã citesc ceva ce am scris.

Viaþa

Trei cãsuþe omul are;
una-n sânul mamei sale,
cea de-a doua pe pãmânt,
cea din urmã – în mormânt.

Dintr-un pic, dintr-un nimic,
în luminã te-ai ivit,
dar ce naºte ºi rãsare
se petrece-n veci ºi moare.
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Þãran

Eu mi-s din pãmânt ºi soare –
mi-s þãran ºi-o spun deschis;
de nu semãn, nu rãsare,
de nu strâng, nu-i nici în vis.

Mi-s þãran! ªtiu o socoatã;
multã trudã-i într-o pâine
Numai munca o sã poatã
albi-n ea, ziua de mâine.

- Volumul dumneavoastrã de debut se numeºte Cântec ºi
zbor, cel de-al doilea volum Sâmburi. Dar primul, mã întorc la el,
este într-un fel programatic. Ce înseamnã zborul pentru
dumneavoastrã, pentru cã vãd cã în poezie este o temã majorã a
creaþiei dumneavoastrã?

- Sigur am intitulat cartea Cântec ºi zbor fiind cã aºa dupã
cum s-ar zice am început sã zbor. Asta-i o datã ºi al doilea rând îi
vorba de aripi zburãtoare. Dar dintre toate sã vã spun poezia ce-i
legatã de acestea.

Cântec ºi zbor

Ai cânta. Cu bucurie.
Mâna tremurã când scrie…
Ai zbura. Þi-e greu ºi teamã,
lutul înapoi te cheamã.

- Frumoasã poezie dar ºi aceste machete care sunt în faþa
noastrã. Pentru dumneavoastrã zborul nu este numai o temã de
poezie ci este ºi o aspiraþie, o pasiune. Ce reprezintã macheta din
faþa noastrã?

- Aceasta este o machetã pentru a construi aripi zburãtoare.
Nu un avion, cum spun sãtenii mei cã fac un mic avion, alþii spun cã
fac elicopter, pânã la urmã altul din sat a zis cã fac navã cosmicã.
Nu, sunt simple aripi, cât o sã fie, cu care sper cã o sã zbor mânuite
de mâna omului, fãrã motor, prin forþã umanã. De fapt am mai
fãcut o pereche de aripi acum doi-trei ani, care s-au numit aripi tip
1, care au fost tot prin forþã umanã, au fost prea mici la volum, s-au
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îngreunat din cauza materialului necorespunzãtor ºi n-au sãltat.
Acestea la care lucrez acum sunt din material plastic, o sã aibã 9
metri lãþime, 4 metri lungime.

- ªi veþi zbura?
- Sper cã o sã zbor. Au o micã cabinã unde o sã fiu eu.
- ªi veþi conduce cu propriile mâini.
- Numai de la mâini, comenzile… chiar ºi cu corpul conduc,

cã nu-mi ajunge cu mâinile. Cu mâinile învârt elicea de sus tip
elicopter, cu picioarele mân elicea din faþã care nu o sã fie elice ci o
roatã de tip moarã de apã care sã mã înºurubeze în aer, o sã fie
foarte deosebitã faþã de altele care s-au mai construit.

- Aceastã zonã de dealuri îmi aminteºte de comuna Traian
Vuia, acolo unde s-a nãscut pionierul aviaþiei româneºti ºi mondiale.
Deci iatã-vã pe urmele sale.

- Eu o sã încerc sã calc pe urmele inventatorului Traian Vuia
însã eu nu vreau sã ajung la gradul acela, nu sper la gradul acela. ªi
la noi sunt dealuri ca pe acolo ºi eu o sã încerc din vale dacã mã
ridic tip elicopter, dacã nu mi-am ales un deal de unde sã plec, sã fiu
împins de cineva, tot de niºte oameni, pânã când îmi iau zborul.

- ªi de ce aceastã aspiraþie a zborului? Prin ce vã mulþumeºte
faptul cã vã veþi ridica înspre soare?

- Am ambiþie sã nu mã las bãtut pânã nu reuºesc fiindcã nu
cã aº fi un inventator, cã acestea s-au mai fãcut, numai cã vreau ºi
eu sã zbor cu o construcþie fãcutã de mine ºi, în felul în care nu
seamãnã cu al nimãnui, nu m-am luat dupã  principiul nimãnui.
Prin acest zbor vreau sã-mi privesc satul de sus. Eu mi-am ales un
deal dintr-o parte de sat ºi altul unde o sã mã reîntorc la pãmânt
jos, în altã parte de sat. Vreau sã traversez peste sat, vreau sã-mi
vãd satul meu de sus. Cã pânã acum l-am vãzut de jos ºi altã datã
n-o sã-l mai vãd deloc, ºi cu ambiþia aceasta totuºi vreau sã zbor cu
aripi zburãtoare fãcute de mine.

Povestea amãnunþitã a zborului filmat de mine, mulþi ani
mai târziu, rãmâne pe altã datã. Ca ºi alte pagini din jurnalul
sãu intim, pus la dispoziþie cu amabilitate de doamna Ilinca
Pãtraºcu Stan.

26 septembrie 2015

                                      VASILE BOGDAN
(Va urma)
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Croaþii într-o zi de ºezãtoare

Orice etnie îºi are propria istorie, reflectatã în
limba vorbitã, în obiceiuri, în ocupaþii, precum ºi în
portul popular. În rândurile acestea mã voi referi la
portul popular al etniei croate, din Banat, port care l-a
însoþit pe om, de-a lungul timpului de la naºtere, pânã
la moarte.

Înainte de 1989, femeia croatã era, în general,
casnicã, ei revenindu-i sarcina ºi plãcerea de a se ocupa
de îmbrãcãmintea (portul) familiei. Dar aceasta nu era
singura preocupare a femeii. Se ºtie cã ºi mama lui Ion
Creangã „nu-ºi vedea capul de atâta treabã”. Creºterea
ºi educarea copiilor, rãsfãþarea familiei cu bucate, îngrijirea
animalelor îi ocupau femeii aproape toatã ziua. Astfel
seara, dupã ce copiii se culcau ºi toate celelalte treburi
erau terminate, femeile organizau ºezãtoarea. Se adunau
3, 4, 5, fie vecinele, fie neamurile ºi puteau liniºtite sã
coase, sã toarcã, sã croºeteze.

Acesta era ºi un mod de-a socializa, pentru cã pe
atunci nu exista televizorul. Se ºtie cã societatea
evolueazã, de asemenea, rolul ºi poziþia femeii s-a schimbat
în ultimii ani. Unele obiceiuri ºi ocupaþii au dispãrut,
altele noi apar. Astfel, în încercarea de a ne prezenta
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cu ceea ce ne aparþine ºi ceea ce ne defineºte ca etnie,
a fost organizatã o expoziþie cu piese din portul popular
ºi o ºezãtoare la librãria „Semn de carte”. Pentru a
reda atmosfera ºezãtorii de altãdatã au fost invitate
câteva femei din localitatea Vodnic: Chicheº Petria,
(nr.52), Chicheº Maria (nr.121), Iovanac Ruja (nr.91).

Lor li s-a alãturat ºi o tânãrã domniºoarã, Bunea
Paula (nr.92), care, profitând de prezenþa femeilor mai
în vârstã, a încercat sã ,,fure“ tehnica torsului lânii de
la acestea. Într-un final satisfacþia a fost pe mãsurã,
aceasta reuºind sã  toarcã primul ei fuior de lânã. Ele
ar fi cele mai îndreptãþite sã vã vorbeascã despre lucrul
de mânã pe care l-au avut în mâinile lor la acea datã:

– V-am vãzut în data de 15 octombrie la o ºezãtoare
în Reºiþa.Vã rog sã prezentaþi cititorilor ce obiect aveþi
în lucru ºi pentru cine lucraþi aceast piesã?

– Lucrez o cãmaºã femeiascã pentru cã am un
nepot ºi pregãtesc un costum popular pentru viitoarea
lui soþie. Aºa este obiceiul: familia bãiatului  dãruieºte
miresei un costum popular pentru a-l îmbrãca la nuntã.
(Chicheº Petria)

– Am vãzut cã lucraþi la un costum pentru un
bãiat. Este pentru cineva din  familie sau pentru vânzare?

– Eu am cinci nepoþi, doi bãieþi ºi trei fete. Am
avut grijã ca fiecare sã aibã costume populare pentru a
fi în rândul lumii. Acum am un strãnepot ºi îi pregãtesc
ºi lui o cãmaºã pentru a o îmbrãca la prima spovedanie.
(Chicheº Maria)

– Cele douã femei lucreazã pentru nepoþi ºi
strãnepoþi, tu eºti mai tânãrã, vãd cã lucrezi la un
brâu. De la cine ai învãþat sã lucrezi?

– O mãtuºã de-a mea a lucrat acest detaliu al
portului popular la multã lume din zonã. Deoarece s-a
întâmplat sã nu poatã sã facã faþã solicitãrilor m-a
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implicat pe mine s-o ajut. Mi-a prins foarte bine pentru
cã ºi eu am copii ºi chiar îmi place cã ºtiu sã împodobesc
„cheþa” (brâul). (Iovanac Ruja)

– Având în vedere cã tu aparþii generaþiei tinere,
dacã s-ar mai organiza astfel de ºezãtori þi-ar plãcea sã
mai participi?

– Într-adevãr,  ºezãtorile îmi par un mod excelent
de a-þi petrece timpul cu prietenii, vecinii sau chiar cu
rudele, de a învãþa meºteºugurile, de a continua tradiþiile.
Fãcând parte din generaþia tânãrã, eu nu am prins
perioada când se organizau astfel de întâlniri, însã
mi-ar plãcea sã mai particip. (Bunea Paula)

Ca încheiere, aº avea câteva sfaturi pentru:
a)  pãrinþi ºi bunici:
 - învãþaþi-i pe copii ºi pe nepoþi sã iubeascã ºi sã

preþuiascã ce este al lor pentru cã acestea le sunt
rãdãcinile ºi, în acelaºi timp, sã respecte ceea ce aparþine
altor oameni;

b) copii:
- iubiþi ºi preþuiþi ceea ce aveþi de la pãrinþi ºi

bunici pentru cã în acele daruri e încorporatã multã
iubire ºi sudoare, care vã vor da puterea sã fiþi OAMENI!

Înv.VLAªICI MARIA
ªcoala Primarã VODNIC
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Femeile  cultivã
frumoasele tradiþii

populare cu care
etnia croatã îºi

pãstreazã identitatea
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Rostul vorbeiRostul vorbeiRostul vorbeiRostul vorbeiRostul vorbei

DEFEGH

Mi-s bãnãþean sau mis bãnãþean?

Întrebarea din titlu li se va pãrea multora
provocatoare , lãsându-ne atraº i de capcana
hipercorectitudinii, mulþi scriem mi-s, e greºit, corect
fiind mis. Nu este suficient sã afirmãm o asemenea
aserþiune, ea trebuie sã fie argumentatã.

Orice sintagmã scrisã sau vorbitã poate fi (uneori
trebuie, ca în cazul de faþã) analizatã morfologic ºi
sintactic. Mi-s, varianta socotitã de noi eronatã este
alcãtuitã din douã vocabule, respectiv mi ºi s. Sã le
supunem analizei gramaticale pe rând. Din punct de
vedere morfologic, mi este, de regulã, forma scurtã a
pronumelui personal eu, rezultat nu direct, ci prin faza,
de asemenea scurtã, îmi, având forma accentuatã
corespunzãtoare mie. Frecvent mi este dativul lui mie:
„Îmi trebuie argumente ca sã accept explicaþia”, apoi la
trecut, „Mi-a trebuit argumente…”; pentru a întãri cele
spuse folosim adesea ºi forma accentuatã: „Mie îmi trebuie
argumente …”. Celelalte persoane (singular ºi plural)
au, corespunzãtor, formele (accentuate ºi scurte:) þie, (îþi,
þi), lui sau ei, îi, i, apoi la plural, nouã (ne), vouã (vã) dar
ºi (ni,vi), apoi la persoana a treia plural, lor (le,li).
Exemplificãm cu câte un enunþ pentru fiecare caz, situaþie:
„Þie îþi lipseºte bunãvoiinþa”, „Þi-a trebuit timp ca sã
înþelegi”, „Nouã ne-ar trebui o sumã mai mare”, „Ni se
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cuvine mai mult”, „Lui (sau ei) îi ajunge cât i-am dat”.
Observaþi cã enunþul conþine toate formele (lui, îi ºi i).
„Nouã  ne-a trebuit timp sã înþelegem”; „Ni se cuvine
mai mult”, dar „Lui (ei) i-a trebuit …” În toate cazurile
pronumele în dativ formã neaccentuatã, dar ºi accentuatã,
sunt complemente indirecte, rãspunzând la întrebarea
cui. Niciodatã subiectul enunþurilor nu este la aceiaºi
persoanã cu pronumele complement indirect. De asemenea
ºi în cazul când în loc de subiect avem o subiectivã.
Adãugãm observaþia cã persoanele a doua ºi a treia
singular, precum ºi a treia plural nu suportã folosirea
pronumelui neaccentuat, precum nici a celui accentuat,
în dativ. Doar a întâia singular ºi a întâia plural,
precum ºi a doua plural: „Noi nis bãnãþeni”, „Voi vis
bãnãþeni”.

Deºi nu face parte din subiectul în discuþie, se
cuvine menþionat cã mi din „Din parte-mi poþi pleca”,
fiind întâlnit ºi cu alte substantive („Vina-mi este mare”,
„Patria-mi servesc” º.a.), de regulã în versuri de facturã
clasicã. În enunþuri ca „Vina-mi este de neiertat”, mi nu
este forma scurtã a lui mie, în dativ, ci are corespondentul
accentuat mea, adjectiv pronominal în genitiv, cu funcþia
de atribut. Formele scurte ale altor pronume de la
persoanele (unu, doi ºi trei plural), aflate în cazul
acuzativ au funcþia de complement direct, ca în exemplele:
„Ne-a vãzut”, „Vã aºteaptã”, „Îi criticã”, „Le-a criticat”,
„I-a criticat”.

Mi s-ar putea reproºa cã ignor existenþa formelor
reflexive ale verbelor, care se gãsesc în forma lor de
infinitiv: a-ºi procura sau a-ºi aduce aminte, dar ºi altele.
Într-o paradigmã completã, la toate persoanele, singular
ºi plural, ne întâlnim cu  (iau în calcul doar pe a-ºi
procura: „Eu îmi procur”, respectiv la un timp trecut,
„Eu mi-am procurat”, apoi „Tu îþi procuri”, „Tu þi-ai
procurat” s.a.m.d., observând formele el (ea) îºi (ºi-a),
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noi ne (ne-am), voi vã (v-aþi), ei (ele) îºi (ºi-au). Deci,
forme morfologice omonime cu cele de dinainte discutate.
Încercaþi sã analizaþi forma greºit folositã eu mi-s,
referindu-ne la funcþia sintacticã a lui mi-. Cãrei întrebãri
vom rãspunde? Lui cui? Este contrar oricãrei logici.
Astfel ajungem sã acceptãm cã este vorba de o influenþã
strãinã, respectiv cea a graiurilor sârbo-croate.

În privinþa lui s acesta este forma scurtã a verbului
a fi, copulativ sau cu sens de „a exista, a se afla, a se
gãsi”, ca în exemplul: „Nu-s acasã”; sau  copulativ: „Nu-s
cuminþi”, cu observaþia cã nu se foloseºte decât la
persoana întâi singular, la întâia ºi a treia plural: „Eu
nu-s acasã”, „Eu nu-s isteþ ca tine”; „Ei nu-s acasã”, „Ei
(ele) nu-s atente”.

Întrebarea este: „Cum se justificã variantele cu
mi-s, ni-s ºi vi-s”, sugerând cã ele sunt analizabile, ceea
ce nu e adevãrat, sau mis, nis, vis, variante specifice
graiurilor bãnãþene? Cu circa trei decenii în urmã,
cercetãtorul Eugen Beltechi a publicat un articol în
care pleda pentru variantele fãrã cratimã ºi explica
prezenþa lor în graiurile bãnãþene drept una din
numeroasele exemple ale influenþei limbii, respectiv ºi
a graiurilor sârbo-croate asupra graiurilor bãnãþene.
Articolul cu pricina era doar un semnal care viza efectul
hipercorectitudinii. Mai mult nu putem spune în absenþa
sursei, dar, în numãrul viitor, promitem sã revenim
asupra subiectului, dacã vom reuºi sã luãm legãtura cu
cercetãtorul clujean, sau mãcar cu cineva de la Institutul
de Lingvisticã ºi Istorie Literarã „Sextil Puºcariu” din
Cluj-Napoca.

                                        VASILE IONIÞÃ
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CLUPE

Clupea este un scaun din
lemn pe care pot sta mai multe
persoane, în funcþie de lungimea
lui. Este o bucatã de lemn
dreptunghiularã care poate avea
lungimea între 1 ºi 4 m, în medie,
cu câte doua picioare la capete,
mai apropiate sus decât jos
pentru stabilitate ºi la cele mai
lungi poate fi un picior la mijloc.
Lãþimea variazã între 15-40
cm,valori ce pot fi depãºite ca ºi
la lungime.

Prima clupe pe care mi-o
amintesc este cea din soba
(camera) bunicilor materni, la
care am crescut în primii 7 ani.
Aici aveau douã paturi aºezate
de-o parte ºi de alta, lângã  perete
ºi pe partea liberã era câte o
clupe lungã ca ºi patul. Ca în
majoritatea caselor almãjene,
aceastã sobã era bunã la toate:
tors fuiorul sau lâna, citit ziarul

sau biblia, cusut la maºinã sau cu
mâna, fãcut cipca (dantelã), servit
masa, iar seara deseori veneau
vecinii la ºezãtoare ori clacã, se
servea un vin sau o rãchie, se juca
câte o partidã de ºepticã, se mai
discuta ºi politicã ºi câte nu se
mai fãceau. Aici clupile aveau rol
esenþial fiindcã permiteau mai
multor persoane sã se aºeze, decât
dacã erau scaune.

La casa pãrinteascã am gãsit
lângã patul în care dormeam o
clupe specialã (de reþinut cã în
sobe-camere, locul clupei era
totdeauna de-a lungul patului!).
Avea un spãtar care poseda la
capete un mecanism prin care putea
fi trecut de cealaltã parte a clupei
(la bunici clupele nu aveau spãtar).
La ce folosea acesta? Paturile nu
erau aºa late ºi atunci când pe
lângã doi adulþi mai trebuia sã
doarmã ºi un copil se lãrgea patul

Dicþionar almãjan pe sãrite

Aceastã rubricã vrea sã aducã în faþa cititorului cuvinte
cu semnificaþie deosebitã pentru Valea Almãjului, obiceiuri,
locuri ºi oameni. Nu se vrea o analizã ºtiinþificã a acestora
ci privite de un om al locului, trecute prin simþãmintele sale,
prin experienþa ºi impactul produs asupra sa, deci, cernute de
personalitatea autorului.

Întâmplãrile mai amuzante sau mai triste vor da o mai
mare înþelegere a acestora.

De ce pe sãrite? Pentru cã nu se iau într-o ordine
alfabeticã, cum ar presupune un dicþionar, ci pur ºi simplu,
aleatoriu.

 Iosif Badescu

(Continuare în pag. 163)
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¬La chanson de la fanfare.
Repères monographiques.
La fanfare de  Lãpuºnicu
Mare, Editura Tim, Reºiþa,
2014

     În anul 2014 a apãrut la
Editura TIM Reºiþa, cartea La
chanson de la fanfare. Repères
monographiques. La fanfare de
Lãpuºnicu Mare, a profesorului
Gheorghe Þunea, directorul
Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Caraº-
Severin. Aceasta reprezintã
traducerea în limba francezã –
realizatã de profesoara Angelica
Herac, redactor-ºef al apreciatei
reviste „Nedeia“  – a cãrþii
Cântecul fanfarei. Repere
monografice - Fanfara din
Lãpuºnicu Mare, scr i sã de
acelaºi autor ºi apãrutã în
colecþia Caiete de culturologie.
Seria „Pro Memoria“ , la Editura
Hestia, Reºiþa, 1995. Scopul
traducerii, efectuatã cu multã
mãiestrie, este sã facã sã fie

cunoscut unui public cât mai
larg, fenomenul cultural al
cântecului de fanfarã. Orchestra
de fanfarã  din Lãpuºnicu Mare
face parte dintre fanfarele de
mare tradiþie din România.
Traducerea în francezã, clarã
ºi corectã, respectã litera dar
ºi spiritul textului din limba
românã.
  Cartea prezintã date impor-
tante etnografice ºi etnofolclorice
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specifice localitãþii Lãpuºnicu
Mare. Denumirea localitãþii îºi
are originea în cuvântul de
origine slavã lãpuº = brusture
(fr. bardane). În carte se îm-
pletesc logic secvenþe textuale
de tip informativ cu cele de tip
narativ, descriptiv ºi explicativ,
ca de exemplu cele referitoare
la portul lãpuºnicenilor ºi la
elementele specifice melosului
ºi dansurilor din Almãj. Aceste
pasaje solicitã din plin com-
petenþa traducãtoarei care
trebuie sã redea termeni specifici
precum: opincã, gumari, obiele,
pui, brãciri, cioareci, pieptar,
cotrenþã, chiþãlili etc. Pentru
înþelegerea corectã a termenilor,
traducãtoarea introduce explicaþii
suplimentare în numeroase note
de subsol. Aceeaºi grijã pentru
redarea exactã în limba francezã
a elementelor specifice melosului
ºi dansurilor din Þara Almãjului
o regãsim ºi în secvenþele
textuale referitoare la brâuri,
hore, ardelene ºi doiuri care
surprind anumite caracteristici
ale jocului popular lãpuºnicean.
Portretul comunei Lãpuºnicu
Mare este completat prin
secvenþe textuale narative,
referitoare la istoricul ºcolii, al
bisericii ºi al Cãminului cultural.
Lãpuºnicenii, iubitori de libertate
ºi de învãþãturã au þinut la
limba moºtenitã din moºi
strãmoºi, la credinþa ortodoxã
ºi la obiceiurile locului. Un rol
de frunte l-au avut învãþãtorii

ºi preoþii, adevãraþi luminãtori
ai satului tradiþional românesc.
Douã treimi din carte cuprind
istoricul fanfarei din Lãpuºnicu
Mare, înfiinþatã în anul 1911 de
un grup de þãrani talentaþi ºi
inimoºi. La început, cântecele
erau interpretate ºi armonizate
dupã ureche, prin referire la
melodia principalã jucatã de
primaºi. De-a lungul timpului,
fanfara ºi-a propus sã participe
la toate sãrbãtorile satului, sã
pãstreze ºi sã dezvolte obiceiurile
ºi tradiþiile locale, sã participe
la evenimente precum nunþi,
botezuri, înmormântãri, sã
primeascã cum se cuvine
personalitãþi ale vieþii politice
ºi culturale. Se organizeazã
repetiþii  regulate, iar  fanfariºtii
sunt învãþaþi sã interpreteze
dupã partituri. Dupã razboi,
fanfara din Lãpuºnicu Mare îºi
reia activitatea muzicalã ºi
competiþionalã sub îndrumarea
tânãrului Ilie Chera Iucu.
Participarea la concursuri ºi
festivaluri regionale ºi naþionale
este intensã, bogatã ºi meritorie.
Fanfara din Lãpuºnicu Mare
primeºte numeroase premii ºi
distincþii, diplome comemorative
ºi aniversare, toate menþionate
cu grijã în carte. Monografia
Fanfarei din Lãpuºnicu Mare
este o cronicã obiectivã, o
relatare minuþioasa a eveni-
mentelor, dar ºi o înregistrare
exhaustivã a unor documente
autentice, care completeazã
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tabloul realizat de autorul cãrþii
prin biografia unor dirijori ºi
publicarea unor fragmente din
corespondenþa dirijorului fanfarei,
Ilie Chera Iucu cu o parte dintre
colaboratori. Traducerea în
francezã transmite cu fidelitate
toate aceste informaþii, dar redã
ºi fiorul trãirii sincere a
fanfariºtilor, acel fior al con-
fuziunii totale dintre om cu viaþa
sa personalã ºi fanfarist dedicat
crezului sãu artistic.

Prof. univ. dr. Eugenia
Arjoca Ieremia

Universitatea de Vest,
Timiºoara

¬ O carte despre
coregrafii Banatului
Montan

Banatul Montan moºte-
neºte o mare varietate de jocuri
populare diversificate în funcþie
de zonele etnofolclorice în care
sunt jucate.

Dacã „cãluºarul” a fost
jucat încã de pe vremea dacilor,
fiind considerat un dans
rãzboinic „kolavrismos”, astãzi
fiind unul din cele mai vechi
dansuri (muzica Banul mãrãcine
- de Anton Paner), astãzi în
Banatul Montan se joacã pe
muzicã de brâu-horã-ardeleanã-
doi, atât jocurile tradiþionale

cât ºi cele contemporane.
Multe din jocuri sunt

cunoscute în folclor cu diverse
denumiri date de regulã de cel
care le-a consacrat în rândul
jucãtorilor, astfel în patrimoniul
coregrafic existã: „Brâul lui
Snop”, „Brâul lui Muia”, „Brâul
lui Paica”, „Brâul lui Stan” etc.

Alte jocuri poartã nume
de localitãþi: „Hora de la

Oraviþa”, „Brâul de la Ciclova”,
„Brâul de la Rudãria”, „Ar-
deleana de la Marga”, „Doiul
de la Timiºoara” etc.

Alte jocuri au primit
denumiri dupã muzicanþii din
Banat, fiind jucate pe melodiile
acestora: „Doiul lui Florea”,
„Doiul lui Craiu” etc.

Sigur, jocurile populare
nu ar fi fost cunoscute fãrã
coregrafii care ºi-au adus o
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contribuþie importantã în perpe-
tuarea acestora ºi în instruirea
generaþiilor de tineri. Ioan
Muntean ºi Afilon Laþcu au
îmbogãþit literatura de speciali-
tate cu douã volume „Folclor
coregrafic” lãsând moºtenire o
serie de jocuri notate.

Nu mi-am propus însã sã
fac o analizã a jocurilor din
Banatul Montan, dar trebuie
subliniat faptul cã dacã nu ar
fi existat aceºti inimoºi coregrafi
nu am fi avut ansambluri de
cântece ºi dansuri, ansambluri
de dansuri ºi de obiceiuri, pentru
cã fiecare din coregrafii cuprinºi
în acest ghid, au instruit ºi
instruiesc colective artistice
semnând coregrafia jocurilor
aduse în atenþia publicului.

Se simþea nevoia unei
publicaþii care sã consemneze
activitatea unor oameni care
ºi-au dedicat viaþa ºi activitatea
promovãrii ºi afirmãrii identitãþii
acestui colþ de þarã, fãcând
cunoscutã cultura tradiþionalã
în România ºi în afara ei, pentru
cã o serie de coregrafi au montat
dansuri ºi în þari ca: Olanda,
Danemarca, Franþa, etc.

Sigur, o parte din persona-
litãþile cuprinse în aceastã
publicaþie îºi deruleazã activita-
tea în judeþul Timiº, însã ei
aparþin judeþului Caraº-Severin
prin faptul cã aici s-au nãscut,
ºi unii chiar au început sã se
formeze aici. Astãzi conduc

colective artistice deosebite:
„Timiºul”, „Doina Timiºului”,
„Banatul” din Timiºoara, promo-
vând jocurile Banatului Montan
cu aceeaºi dragoste ºi pasiune
ca pe cele ale Pustei Banatului.

Alãturi de alte publicaþii
apãrute în literatura de specia-
litate, considerãm cã prin acest
ghid al coregrafilor de ieri ºi de
azi, Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Caraº-Seve-
rin, aduce o contribuþie în
conservarea unei activitãþi fãrã
de care folclorul românesc ar fi
fost sãrac, iar în Banatul Montan
nu ar fi existat miºcare artisticã.

Gheorghe Þunea

Încã un volum se adaugã
proiectelor editoriale ale
Mariei Mândroane, de la

Muzeul Satului Bãnãþean,
prin care pune în valoare

cultura cãrãºeanã.
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¬ „Pe-o frunzã de
cearã îþi scriu“

Scrisori de la Ciclova
Românã - Nicolae Irimia în
dialog cu Angelica Herac,
Editura TIM Reºiþa, 2015

„– Cine sau ce þi-a marcat
existenþa?

– Îþi voi rãspunde de data
asta telegrafic: satul, Reºiþa,
Cenaclul literar Semenicul” (pag.
96)

Didactic aº putea afirma
cã Nicolae Irimia îºi circumscrie
viaþa rememoratã în aceastã
carte celor trei spaþii: satul –
Reºiþa – Semenicul. Dacã ar
avea glas cele trei spaþii, ar
avea ºi ele multe de povestit
despre Nae. ªi tot trei sunt
oamenii care au realizat cartea:
Nicolae Irimia, autor, subiect,
personaj, editorul ºi prietenul
apropiat lui, Gheorghe Jurma,
ºi cea care l-a provocat subtil
ºi insistent sã-ºi rememoreze
drumul strãbãtut, Angelica
Herac.

Volumul a apãrut cu
sprijinul Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale
Caraº- Severin, director prof.
Gheorghe Þunea. De remarcat
emoþionanta evocare a poetului-
gazetar  realizatã în prefaþã de
Gheorghe Jurma.

Întrebãrile concise ºi

subtil enunþate, împãrþirea pe
capitole, marcând etape ale
vieþii lui Nae, sunt firul roºu
al cãrþii. Între cei doi, nu numai
fiindcã îºi declarã admiraþie
reciprocã, se realizeazã o legã-
turã sincerã ºi deschisã, nece-
sarã unei confesiuni. (pag.9)

Cartea nu poate fi poves-
titã. Ea trebuie cititã, încet ºi
cu liniºte. Mulþi pot gãsi în ea
decorul propriei vieþi, sau copi-
lãriei petrecute la sat. Mulþi
pot exclama: ºi eu am trãit
aceste evenimente; ºi eu i-am
cunoscut pe oamenii evocaþi de
Nae!

Nae, ºugubãþ ºi optimist,
îºi face uneori reproºuri, cum
cã se pierde în amãnunte, dar
tocmai aceste amãnunte sunt
condimentele folosite de un
bun povestitor. El înþelege
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lumea satului, o evocã din
interior, cu cãldurã ºi nostalgie.
Tot el este ºi martorul
îndurerat al dispariþiei unei
lumi atât de aºezate, de plinã
de omenie ºi echilibru. Reºiþa
este spaþiul în care Irimia ºi-
a realizat proiectele literare ºi
culturale, ºi-a trãit maturitatea,
a muncit ºi a legat atâtea
prietenii. Reºiþa ºi Cenaclul „Se-
menicul“, Reºiþa ºi ziarul
„Timpul“ (sau „Sud-Vestul“) sunt
legate ombilical de Nicolae
Irimia.

De remarcat oralitatea
stilului, bogãþia de toponime
din Banatul evocat, pigmentarea
evocãrilor cu regionalisme ex-
plicate în contextul unor scurte,
dar lãmuritoare întâmplãri:
corasta, coleaºa, la comandã,
cântecul sau jocul–pomanã la
morþii tineri etc.

Nicolae Irimia este ºi un
bun portretist. Taica Cola – un
adevãrat mentor al sãu –
întruchipeazã de fapt pe þãranul
(paurele), care are ce transmite
ºi cui sã transmitã învãþãtura,
omenia, munca, supravieþuirea..

Portretul lui Irimia, ºi nu
mã refer la fotografiile care
îmbogãþesc cartea, se creioneazã
printr-un joc de lumini, multe
lumini ºi umbre, umor fin,
preþuire pentru carte, cuvânt,
înaintaºi.Relevantã este o altã
întrebare ºi un alt rãspuns, prin
care se evidenþiazã un crez de
viaþã:

„– În cine crezi cel mai
mult?

– Nu mi-a mai rãmas
decât sã cred în Cel de Sus, în
familia mea, în prieteni, ºi,
poate nu-þi vine sã crezi!, în
acel «abur divin», rãmas încã
în oameni.“ (pag.122)

Reºiþa, 05. 11. 2015
              Ana Kremm

O foarte bunã carte despre
un mare poet scrie Mircea
Bârsilã: Vârsta de Fier în
lirica lui Al. Philippide (Ed.
Tracus Arte, 2014). Deschisã
în profunzime unui orizont
mitologic ºi filosofic, cercetarea
lui Mircea Bârsilã e o binevenitã
contribuþie la dovedirea ideii
cã Al. Philippide se aflã „între
cei mai importanþi poeþi ai
secolului al XX-lea.“
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EvenimenteEvenimenteEvenimenteEvenimenteEvenimente

Acþiunile lunii iulie
2015:

- Festivalul Internaþional
de Folclor „Hercules”, ediþia 45
- 6-11 iulie 2015, Bãile-
Herculane

- Tabãrã de icoane pe
sticlã, ediþia a VI-a – 29 iunie-
5 iulie 2015, Râul Alb

- Întâlnire cu fiii satului
– 20 iulie 2015, Valea Timiºului
(Buchin)

Acþiunile lunii august
2015:

- Întâlnire cu fiii satului
– 2 august 2015, Lescoviþa
(Naidãº)

- Zilele Culturii Rãcãº-
dene, ediþia XII-a – 15 august
2015, Rãcãºdia

- Întâlnire cu fiii satului
– 16-17 august 2015, Prisian
(Buchin), Gârliºte

Acþiunile lunii sep-
tembrie 2015:

- Întâlnire cu fiii satului
– 8 septembrie 2015, Sadova
Nouã (Slatina Timiº)

- Întâlnire cu fiii satului
– 8 septembrie 2015, Bãnia

- Întâlnire cu fiii satului
– 9-10 septembrie 2015, Buchin

Acþiunile lunii octom-
brie 2015:

 -  Întâlnire cu fiii satului
– 6-7 oct. 2015, ªopotu Nou

- Festivalul Comunitãþilor
Etnice din Banat, ediþia XV-a –
9 oct. 2015, Caransebeº

- Festivalul de muzicã
uºoarã „Ritmuri în mileniul III”,
ediþia XVI-a – 15-16 oct. 2015,
Berzasca

- Festivalul Folcloric
„Afilon Laþcu ºi Ion Munteanu”,
ediþia 2015 – 22 oct. 2015,
Glimboca

- Întâlnire cu fiii satului
– 26 oct. 2015, Teregova

- Întâlnire cu fiii
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satului – 26-27 oct. 2015, Feneº
(Armeniº)

- Festivalul „Gugulan cu
car cu mere” – 30 oct. 2015,
Caransebeº

- „Miss Piranda” – 30 oct.
2015, Greoni

- „Festivalul Doinelor”,
ediþia I – 30 oct. 2015, Oþelu
Roºu

Acþiunile lunii noiem-
brie 2015:

- Festivalul creatorilor ºi
interpreþilor de poezie în grai
„Tata Oancea”, ediþia XXXIX –
6-7 noiemb. 2015, Bocºa

- Întâlnire cu fiii satului
– 11 noiemb. 2015, Ravensca
(ªopotu Nou)

- Întâlnirea directorilor de
Festivaluri Internaþionale ºi ale

colaboratorilor – 10-12 noiemb.
2015, Bãile Herculane

- Festivalul „George
Motoia Craiu” – 17-18 noiemb.
2015, Oraviþa

- Spectacol de caritate
pentru interpretul Iosif Ciocloda
– 19 noiemb. 2015, Reºiþa

Acþiunile lunii decem-
brie 2015:

- Reuniunea de cântãri ºi
muzicã „Iosif Velceanu” – 6 dec.
2015, Reºiþa

- Festivalul „Lângã ieslea
minunatã” – 13 dec. 2015,
Bozovici

- Manifestãri complexe
dedicate sãrbãtorilor de iarnã
– 24 decembrie, 2015 – Reºiþa/
judeþ

Prezenþe cãrãºene la Sibiu
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F E S T I V A L U L
INTERNAÞIONAL DE
FOLCLOR „HERCULES”,
EDIÞIA 45

Perioada 6-11 iulie 2015
a reunit în localitatea Bãile
Herculane colective artistice din
10 þãri care timp de cinci zile
au evoluat pe scena din Parcul
Vicol în faþa unui public numeros
venit din toate zonele þãrii.

Deschiderea oficialã a
avut loc în 6 iulie 2015 la
orele 19.00 dupã tradiþionala
paradã a formaþiilor artistice
participante. Au rostit alocuþiuni:
Ilie Iova (vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Caraº-
Severin), Gore Domilescu
(viceprimar Bãile Herculane),
Aleksandra Panici (membru
Consiliul Executiv, Primãria
Vârºeþ-Serbia), Gheorghe Þunea
(manager CJCPCT Caraº-
Severin) ºi Liubiþa Raichici
(director executiv DCPCN
Caraº-Severin).

În prima zi a Festivalului
pe scena din Parcul Vicol au
evoluat:

- Fanfara Rãcãºdia a
Primãriei Rãcãºdia

- Ansamblul „Ballet
Folklorico del Norte” - Mexic

- Ansamblul „Fundacio
Columbia Folklore” – Columbia

- Ansamblul „Esbart
Marboleny” – Spania

- Ansamblul „Vermeºana”
al Casei Culturale Vermeº

- Ansamblul „Bocºana” al
Casei Orãºeneºti de Culturã
„Tata  Oancea”- Bocºa

- Ansamblul „Satul meu
Ramna” al Casei Culturale
Ramna

Spectacolele s-au derulat
în fiecare zi începând cu orele
19.00 publicul fiind plãcut
impresionat de cal itatea
prestaþiei artistice. Fiind o ediþie
jubiliarã, organizatorii au gândit
realizarea unui album foto. În
acest sens au fost invitaþi din
þarã un numãr de cinci fotografi
profesioniºti care au imortalizat
momentele importante ale
manifestãrii.

Dacã ar fi sã caracterizãm
aceastã ediþie am putea spune
cã s-a impus prin tinereþea dar
ºi calitatea artisticã, o parte
din formaþii fiind profesioniste,
lucru demonstrat prin evoluþiile
avute.

Ca în fiecare an la aceastã
ediþie a fost prezentã ºi doamna
Oana Petrica, director adjunct
la Institutul Naþional al
Patrimoniului.

În cadrul ediþiei nr. 45
ºi-au dat mâna pe scena
Festivalului colectivele artistice:

- Ansamblul „Vargovcan”
– Hanusovce – Slovacia

- Ansamblul „Bârzava” al
Consiliului Local ºi al Primãriei
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Reºiþa
- Ansamblul „Almãjana”

al Casei Culturale Bozovici
- Ansamblul „Mãrgãritare

Basarabene” -Corºova –Republica
Moldova

- Ansamblu l „Hora
Caraºului” al Casei de Culturã
Oraviþa

- Ansamblul „Rromales”
al Casei de Cultura Greoni

- Ansamblul „Reºiþeana”
al ªcolii Populare de Arte ºi
Meserii „Ion Românu”- Reºiþa

- Ansamblul „ORO” al
Centru lu i Cul tura l a l
Studenþilor – Niº, Serbia

-Ansamblul „Kremikovche”
– Bulgaria

- Ansamblul „Mirche
Açev” - Skopje, Macedonia

- Ansamblul „Iedera” al
Casei de Culturã Oþelu Roºu

- Fanfara de copii Bãnia
a Casei Culturale Bãnia

- Ansamblul „Semenicul”
al Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea

Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin

- Ansamblul „Kud
Majdanpeck” - Serbia

- Ansamblu l
„WICI” Song and Dancer
Theater– SUA

- Ansamblu l
„Datina” – Ghiroda-
Timiº

- Ansamblu l
„Armeniºana” al Casei Culturale
Armeniº

- Ansamblul „Zestrea
Gugulanilor” de pe lângã
Muzeul de Etnografie ºi al
Regimentului de Graniþã –
Caransebeº

S-au legat prietenii ºi
promisiuni de revedere, artiºtii
participanþi simþindu-se bine în
diversele locaþii din Bãile
Herculane unde condiþiile de
cazare ºi masã au fost excelente.

La finalul ediþiei organiza-
torii s-au declarat foarte
mulþumiþi de felul cum s-a
derulat cea mai importantã
manifestare din cultura nescrisã
a judeþului Caraº-Severin,
Festivalul Internaþional de
Folclor „Hercules” fiind una din
activitãþile cele mai longevive
nu numai din Banat dar ºi din
þarã.

Festivalul s-a încheiat
într-o notã de armonie, prietenie
ºi regrete ale despãrþirii dar ºi
speranþa întâlnirilor în 2016 în
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F e s t i v a l u l
Comunitãþilor Etnice din
Banat

Festivalul Comunitãþilor
Etnice din Banat, proiect cultural
iniþiat de domnul prof. Gheorghe
Þunea, directorul Centrului
Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin din anul 2000,
ajuns în acest an la ediþia XV-a,
s-a derulat la Caransebeº în
cadrul evenimentului „Toamna
la gugulani”. Organizatã de
Consiliul Judeþean Caraº-
Severin, Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Caraº-
Severin cu sprijinul Primãriei
ºi Consiliului Local Caransebeº
ºi a Casei de Culturã „George

Suru” Caransebeº, manifestarea
a avut loc în data de 9 octombrie
2015 ºi a reunit ansambluri ºi
formaþii ale comunitãþilor etnice
din Banat, în numãr de zece.

- Fanfara Asociaþiei
Culturale „Voinþa” din localitatea
Rãcãºdia

- Ansamblul „Zestrea Gu-
gulanilor” de pe lângã Muzeul
de Etnografie ºi al Regimentului
de Graniþã Caransebeº

- Ansamblul  „Karasevska
Zora” al Uniunii Croaþilor din
România din local i tatea
Caraºova

- Ansamblul „Stenca
Liubcova” din localitatea
Liubcova al ªcolii Gimnaziale
Berzasca

- Formaþia de dansuri
româneºti a ªcolii Gimnaziale
Berzasca

- Ansamblul „Enzian” al
Forumului Democrat German
Caraº-Severin

- Ansamblul  „Rromales”
al Casei de Culturã „Ion Stoia
Udrea” din localitatea Greoni

- Ansamblul  de dansuri
ucrainene „Barvinok” din
localitatea Cornuþel - Pãltiniº

- Ansamblul „Soko” al
ªcolii Gimnaziale „Sf. Sava” din
localitatea Socol

- Corul „Glasul ucraine-
nilor” din Caransebeº

Aceastã ediþie atent
realizatã de Titian Puichiþã,

cadrul ediþiei 46 care se va
derula în perioada 4-9 iulie.

Pânã atunci însã CJCPCT
Caraº-Severin mulþumeºte ºi
prin intermediul revistei
„Nedeia” tuturor celor care ºi-au
adus contribuþia la reuºita
ediþiei cu numãrul 45 ºi ureazã
tuturor colaboratorilor multã
sãnãtate, împliniri ºi succese
în tot ceea ce întreprind.

Reºiþa, 28 noiembrie 2015
   Dir. Festivalului

Hercules –
prof. Gheorghe ÞUNEA
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Festivalul Vãii Almã-
jului, ediþia XX

Sâmbãtã, 6 iunie 2015 ºi
duminicã, 7 iunie 2015, în
localitatea ªopotu Nou a avut
loc cea de-a XX-a ediþie a
Festivalului „VÃII ALMÃJU-
LUI” organizat de Consiliul
Judeþean Caraº-Severin, Centrul
Judeþean pentru Conservarea
º i Promovarea Cul tur i i
Tradiþionale Caraº-Severin,
Primãria ªopotu Nou ºi
Societatea Culturalã „Þara
Almãjului” din Timiºoara.

Prima zi a debutat cu
Simpozionul „Despre Almãj,

almãjeni ºi faptele lor”. Dupã
cuvântul de salut adresat
participanþilor de cãtre domnul
prof. Gheorghe Þunea, direc-
torul Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Caraº-
Severin ºi primarul comunei,
domnul Pãun Baba, a urmat o
scurtã rugãciune susþinutã de
domnii pãrinte protopop Petru
Berbentia ºi pãrintele preot
Samuel ªendroni, parohul
bisericii ortodoxe din ªopotu
Nou.

În continuare, prof.dr.ing.
Alimpie Ignea, care a fost ºi
moderatorul simpozionului, a
prezentat lucrarea: „Câteva date
din trecutul zonei Buceaua”. Iatã
ºi lista celorlalte comunicãri,
toate de un înalt nivel ºtiinþific:

- prof.dr. Anton Lazãr -
Potopul din Valea Almãjului,
1910,

- prof. Iosif Bãcilã -
Veliºcu Ion Boldea,

- prof. Pavel Panduru -
Protopopul Gheorghe Þunea, fiu
al acestor meleaguri,

- prof. Dãnilã Sitaru -
„Alcãtuirea tainicã de rãu
cugetãtori”, Eftimie Murgu,

- prof. Dan Oberºterescu
- Despre bisericã, preoþi,
învãþãtori ºi eroi din ªopotu
Nou,

- dr. Iosif Bãdescu -
Mircea Mei lã º i Valea

referent de special i tate /
minoritãþi din cadrul CJCPCT
CS, a constituit, ca de fiecare
datã, o punte de legãturã între
majoritate ºi minoritãþile
conlocuitoare. Acestora le-au
fost conferite diplome pentru
participare ºi pentru prestaþia
artisticã deosebitã.

Publicul numeros s-a
bucurat de bogãþ ia º i
frumuseþea portului, cântecului
ºi dansului specific fiecãrei
comunitãþi iar CJCPCT CS a
realizat încã o ediþie reuºitã a
acestui Festival care reprezintã
ºi o relaþionare interumanã, nu
doar culturalã.

Angelica Herac



159

Almãjului,
- Carmen Neumann -

Generalul Aron Bihoi,
-  F lor ina Fara -

Cercetãrile etnografice ale Vãii
Almãjului,

- prof. Gheorghe Rancu -
Taraful de lãutari din Moceriº,

- Lavinia Diana Micu -
Informaþii inedite despre
localitatea ªopotu Nou; Colecþia
Cotoºman, Arhiva Timiºoara.

Dupã comunicãr i l e
ºtiinþifice, care au fost urmãrite
cu mult interes de cãtre
participanþi, au fost prezentate
câteva publicaþii apãrute în 2015
în care se prezintã aspecte
legate de Valea Almãjului.

Programul a continuat cu
o deplasare în localitatea
Stãncilova, aparþinãtoare de
comuna ªopotu Nou, unde s-a

fãcut dezvelirea plãcii comemo-
rative a preotului protopop
iconom stavrofor Gheorghe
Þunea, plasatã pe casa în care
s-a nãscut. Cei doi preoþi, pre-
zenþi la eveniment, au fãcut o
slujbã de pomenire ºi sfinþire a
plãcii.

Manifestarea s-a terminat
cu o masã festivã datã de
primãrie pentru toþi participanþii
la simpozion.

În cea de-a doua zi, de
dimineaþã, au început sã
soseascã la ªcoala Gimnazialã
din ªopotu Nou colectivele
artistice din întreaga Vale a
Almãjului.

Festivalul a fost deschis
printr-o paradã a portului
popular almãjean, urmatã de o
mare horã. Fiecare comunã din
Valea Almãjului a fost repre-
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zentatã de formaþii artistice,
fanfare, formaþii instrumentale,
dansatori ºi soliºti vocali. Ca
element inedit, bucevinþii au
venit cu douã cãruþe, având în
faþã un cãlãreþ.

Având parte de o zi
însoritã, pe platoul dintre
Biserica Ortodoxã ºi ªcoala
Gimnazialã, au fost prezenþi
oameni de seamã ai Þãrii
Almãjului, primarii comunelor
almãjene, reprezentanþi de la
judeþ ºi ai mass-media bãnãþene,
invitaþi ºi localnici. Dupã
cuvântul de salut al primarului
Pãun Baba ºi alte scurte
intervenþii, au fost acordate o
serie de diplome ºi titluri de
cetãþean de onoare mai multor
personalitãþi , din partea
primãriei ºi a Centrului
Judeþean pentru Conservarea
º i Promovarea Cul tur i i
Tradiþionale a judeþului Caraº
Severin. Societatea Culturalã
„Þara Almãjului” din Timiºoara
a acordat peste 40 de Diplome
de excelenþã ºi premii în bani,
pentru primãriile, formaþiile ºi
organizaþiile care, de-a lungul
celor 20 de ediþii ale festivalului,
s-au implicat în organizarea
acestuia ºi care au avut o bogatã
activitate de promovare a
valorilor tradiþionale almãjene.

 A urmat un spectacol la
care au participat toate
formaþiile prezente, spectacol

moderat de doamna Angelica
Herac, reprezentanta Centrului
Judeþean pentru Conservarea
º i Promovarea Cul tur i i
Tradiþionale a judeþului Caraº-
Severin. Prin aceasta, Valea
Almãjului a arãtat cã are încã
resurse, cã obiceiurile ºi
tradiþiile locale, inclusiv
minunatele costume populare,
se pãstreazã ºi cã reprezintã o
garanþie a unor evenimente
culturale viitoare de înalt nivel.

Trebuie apreciat efortul
autoritãþilor locale pentru buna
desfãºurare a acestui eveniment,
inclusiv ospitalitatea tuturor
celor implicaþi în organizarea
acestei manifestãri. Iatã ºi douã
declaraþii referitoare la festival:

„A devenit deja o tradiþie
ca fiecare localitate din Valea
Almãjului, o datã la ºapte ani,
sã organizeze o nouã ediþie a
acestui festival. Acum a fost
rândul nostru ºi sper cã ne-am
ridicat la nivelul aºteptãrilor.
Tot cu acest prilej a fost dezvelitã
ºi o placã comemorativã, în satul
Stãncilova, în memoria celui care
a fost Gheorghe Þunea, fost
protopop în Valea Almãjului”, a
afirmat primarul comunei ªopotu
Nou, Pãun Baba.

„Cu aceastã ocazie se
încheie, practic, un ciclu
organizatoric, pentru cã, în
organizarea acestui festival sunt
angrenate ºapte localitãþi din
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Valea Almãjului, urmând ca
ediþia cu numãrul XXI sã se
deruleze în localitatea Bozovici.
Ca o noutate faþã de celelalte
ediþii, dacã pânã acum avea loc
în luna octombrie, în acest an
s-a organizat în luna iunie, astfel
încât sã se poatã derula în aer
liber. ªi alegerea cred cã a fost
una bunã, având în vedere cã
vremea a þinut cu noi, peisajul
aici, în Valea Almãjului, este
unul de excepþ ie ,  iar
organizarea a fost pe mãsurã”,
a declarat pentru Agerpres,
Gheorghe Þunea, directorul
Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Caraº-
Severin.

Seara, dupã încheierea
festivalului, a fost organizat un
bal la care au participat atât
gazdele, adicã locuitorii comunei
ªopotu Nou, cât ºi invitaþii ºi
participanþii din judeþele Caraº-
Severin ºi Timiº.

Prof.dr.ing. Alimpie
Ignea

Prezenþã cãrãºanã la
Festivalul Naþional al
Tradiþiilor, Sibiu, 2015

Douã instituþii importante
ale judeþului, Centrul Judeþean
pentru Conservarea º i
Promovarea Culturii Tradiþionale

Caraº-Severin ºi Muzeul de
Etnografie ºi al Regimentului
de Graniþã Caransebeº au fost
impl icate pr in Consi l iu l
Judeþean Caraº-Severin într-un
proiect cultural deosebit de
important: Festivalul Naþional
al Tradiþiilor. Ajuns la cea de-a
XIII-a ediþie, acest eveniment
s-a desfãºurat la Sibiu în
perioada 15-17 august 2015, iar
instituþiile menþionate au fost
invitate sã participe cu trei
colective artistice reprezentative:
Fanfara din Bãnia, „Cununiþa”
d in Bãnia º i „Zes trea
Gugulanilor” din Caransebeº.

Spectacolul prezentat de
cãrãºeni a fost un real success
în Mãrginime, publicul prezent
la Muzeul Astra fiind încântat
de varietatea ºi complexitatea
programului artistic în sine, dar
mai ales de dãruirea artiºtilor.

Alãturi de cele trei
colective artistice, cãrãºenii au
fost însoþiþi de doi reprezentanþi
ai melosului bãnãþean, doinitorul
de excepþie al Vãii Cãraºului,
Traian Jurchela ºi tânãrul
almãjan, Alin Turculescu.

Alãturi de colegii din
Argeº, Covasna, Ucraina ºi
cãrãºenii au contribuit la
pãstrarea identitãþii naþionale
prin artã ºi culturã la aceastã
ultimã ediþie a proiectului
Festivalul Naþional al Tradiþiilor
de la Sibiu.
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Tabãra Naþionalã de
icoane pictate pe lemn ºi
sticlã, mãºti veneþiene ºi artã
textilã Râul-Alb

Scurt istoric

Tabãra este organizatã de
Direcþia Judeþeanã pentru Sport
ºi Tineret Caraº-Severin, Minis-
terul Tineretului ºi Sportului,
cu sprijinul Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin ºi este adresatã
tinerilor cu vârsta minimã de
12 ani.

Anul acesta, 2015, a avut
loc ediþia a V-a, unde au par-
ticipat 75 de tineri din Anina,
Reºiþa, Bocºa, Timiºoara,
Craiova, Bucureºti, Topliþa, Sibiu,
Murfatlar-Constanþa, Buzãu.

Aceastã activitate urmãreºte
valor i f icarea tradiþ i i lor,
obiceiurilor ºi meºteºugurilor
populare, ca o alternativã de
educaþie nonformalã, dezvoltare
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 ºi mãºti
tradiþionale veneþiene, se adre-
seazã  tinerilor care au interes
de cunoaºtere în tematica
tradiþiilor, obiceiurilor ºi meº-
teºugurilor, care au înclinaþii
ºi abilitãþi de îndemânare în
domeniul artelor plastice, sã-ºi
experimenteze cunoºtinþele ºi
deprinderile practice, sã-ºi

dezvolte comporta-
mentul responsabil,
îndemânarea, crea-
tivitatea, încrederea în
capac i tã þ i l e de
exprimare prin formã
ºi culoare.

Tiner i i part i -
cipanþi au ales atelierul
la care au vrut sã
participe. Lector la
atelierul de icoane pe
lemn, responsabil a fost
domnul Adrian Garoiu,
la atelierul de icoane
pe sticlã, domnul Ioan
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Tomi Radcu ºi la atelierul de
mãºti tradiþionale veneþiene,
Ecaterina Tudor.

Indiferent de atelierul la
care au luat parte, tinerii
participanþi ºi-au descoperit o
nouã plãcere, o nouã vocaþie ºi
un set de valori la care se vor
putea întoarce oricând, ca hobby,
sau ca o metodã de dezvoltare
personalã. Am avut parte de
zile speciale petrecute alãturi
de tinerii participanþi ºi la rândul
nostru, noi lectorii, am avut
de învãþat de la aceºti mici
artiºti. Vernisajul expoziþiei de
final de tabãrã a fost un succes,
cu lucrãri excepþionale.

     Ecaterina Tudor,
Referent specialitate,

C.J.C.P.C.T. CS

cu ajutorul clupei. Ea se lãsa pe
loc lângã pat ºi doar se trecea
spãtarul în partea opusã, mãrin-
du-se locul de dormit cu lãþimea
clupei. Bineînþeles cã se puneau
pe ea obiecte cu rol de saltea ºi
culcuºul pentru copil era gata. De
obicei tatãl dormea lângã perete,
mama la mijloc, copilul la
margine, din diverse considerente!!

Nu exista casã almãjanã sã
nu aibã cel puþin o clupe. Micile,

dar ºi marile evenimente ale
satului nu se pot lipsi de acest
obiect. La nunþi sau botezuri, de
exemplu, cu lume multã ºi mese
lungi, clupile salvau situaþia pentru
cã nu-þi trebuiau atâtea scaune
(care de multe ori nu erau) ºi în
plus intrau mai multe persoane
la masã. (Aceste evenimente se
fãceau ºi încã se mai fac la
cãminul cultural, curtea ori
grãdina gazdei).

Dar statutul special al clupei
este cel de suport material ºezãtor
al zborâºtilor. Seara, iar în zilele
de sãrbãtoare ºi peste zi, plãcerea
cea mai mare a þãranului almãjan
este sã stea pe clupea din faþa
casei la zborât cu vecinii. Vis-à-
vis de casa pãrinþilor mei stau
doi pensionari cãrora timpul liber
le prisoseºte mai ales cã nu au
copii sau nepoþi. Când mã duc
acolo în vizitã rareori nu-i gãsesc
afarã, pe clupe. Dacã se întâmplã
acest lucru, mã îngrijorez la gândul
cã poate li s-a întâmplat ceva
rãu ºi nu mã liniºtesc pânã când
mama (pe care totdeauna o gãsesc
în faþa porþii aºteptându-mã ºi
când nu o anunþ cã vin) îmi spune
cã sunt bine, dar au ceva de lucru.

ªi soþia mea, almãjancã de
la Rudãria, îmi spune deseori, cã
îi este dor de copilãrie, când, seara,
se punea pe clupe între mama ei
ºi o vecinã, se încãlzea ºi asculta
ultimele ºtiri.

  Iosif Badescu

Reºiþa 05.10.15

Clupe

(Urmare din pag. 146)
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