"CRONICA METEOROLOGICĂ" A FAMILIEI LUNGU
DIN BERLIŞTE (1861„ 1891 )*

Printre numeroasele însemnări manuscrise aflate pe călţile vechi din Banat, dintre care unele au format obiectul unor studii apmtel, un loc deosebit îl ocupă observaţiile meteorologice şi agrometeorologice ale lui Iosif şi George Lungu, parohi din
satul Berlişte2. Grupate pe XVII file adăugate la sfârşitul unui "Calendar pe şapte
planete" editat în anul 1858, ele constituie o veritabilă "Cronică mică" a evoluţiei
climei în cei treizeci de ani ai consemnărilor.
Observaţiile şi înscrirea lor, au avut probabil, iniţial, rolul de a compara mersul
real al vremii cu prezicerile aflate în calendar. Ele au depăşit însă acest cadiu,
adăugându-se notaţii de istorie politică, însemnări asupra evenimentelor locale şi mai
ales note cu caracter economic şi agricol, foaite interesante pentru studiul vieţii rurale
din Banatul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-iea.
Întmcât impo1tanţa fenomenelor meteorologice în viata de fiecare zi nu mai trebuie
demonstrată şi întrucât preocupările plivind evoluţia climatului se amplifică pe zi ce trece3,
considerăm utilă publicarea· acestui manuscris, pent.J.u a pune în circulaţie o nouă sursă de
date, utile atât meteorologiei cât şi unor domenii de cercetare socială şi economică.
Calendaiul în coperta căluia a fost inserat manuscrisul, este editat cu caractere
chirilice şi poaită data "1858", fără însc1ierea tipografiei sau a locului de imprimare.
Ediţia poate fi cea tipălită la Bucureşti în tipografia Naţională a lui I. Romanov, deşi
faţă de descrierea din lucrarea enciclopedică a lui G. şi N. Răduică4 apar mici diferenţe. Este ilustrată cu 20 gravuri între care şi Prognosticon, semnată de Ioan Zugraf5 .
În ce priveşte pe autorii Cronicii manuscrise, familia Lungu mai apare în
numeroase însemnări lăsate pe filele "Cazaniei" tipărite la Râmnic în anul 1748 6 ,
începând cu anul 1789, când Ştefan Lungovici era "magistru" (învăţător) în Berlişte
şi semna în acelaşi an cu cai·actere latine "ludi magister'' iar cu gotice "Schulmeister

* Nota

redacţiei

: plecarea definitivă din ţară a autorului nu a pennis publicarea
acestor contribuţii până în anul 1990.
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m Berliste".
În anul 1827, Iosif Lungovici era învăţător, în 1843 e menţionat ca preot, calitate în care semnează a doua notaţie din "Calendar" privind anul 1864.
Gheorghe, ca.re continuă însemnările, era preot în 1851 în Berlişte, iar în 1890
consilier eparhial, el este prezent în însemnări până în anul 1893. Alţi doi membri ai
familiei, Pavel şi Ioan sunt preoţi în 1843. Ioan care semna "Lungulesco" în 1860,
deţine şi funcţia de învăţător la şcoala din Berlişte. Aceasta avea în anul 1843, 60
de elevi7.
Însemnările, cu excepţia primelor cinci din 1861-1864, sciise de Iosif cu caractere de tranziţie, se datoresc preotului Gheorghe Lungu. Cup1ind anii 1865-1891 şi
sunt scrise cu cm·actere latine în mare grabă, "Spre aducere aminte ca să se pomenească" de cei ai familiei, sau de cei ce vor răsfoi Calendarul, căci spune tot el, că
"lumea va fi şi va rămânea, dar noi nu vom mai fi".
TEXTUL CRONICII 8
(fila I, recto, caractere de

tranziţie)

"Însămnarca Anurilor,

la

fieşcccarc

an cc Vreme

să află

pre anurile trecute."

"1861/2 au vin(i)t to(a)mna şi au ţănut pănă primăvara şi au fos(t) bmmă şi
n(a)u fost nici un strngur."
"1862 Maitie 1, au fost apa păn o au ieşit la Ioan Măiaiiu la gios şi vara n(-)au
mai ploiat pănă la Iona lui Dechemb1ie. To(a)mna au nins şi vai·a s(-)au copt strngurii
la Sf. Pehu. "29 iun./12 iul.)
(fila XVII r. caractere chirilice)
"La anul 1862 s(-)au tăiatu grâu în luna lui Jun(i)e cu 2e săptămâni (î)naintea S.
Pehu şi Pavel. Spre aducere aminte am supt scris acestia cuvinte în 30 iunie la
Sobrnul S. Celor 12 Apostoli şi stmgmii (au fost) co9ti la S. Petm şi s(-)au cules la
taeria Capu S. Ioan (29 august) Lungovits Georgie."
(fila I, r. slavone şi de tranziţie)
"1863 n(-)au mai ploiat, fără numai odată şi grâu au fost numai de un şuf 10,
s(-)au tăiat (î)nainte de sf(â)n(tu) Petru cu 18 zile, lantu 11 au dat numai 4, 6 şi pănă
la 12 fu1tae12 care au fost mai bun şi fân şi iarbă n(-)au fost, cucumzu [pmumbul]
nici de mâncare, nici o sulonel3 n(-)au fost la lanţi, fo(a)mete mare cât unii şi de
fo(a)me au muritu.
"(l )864" viile li(-)au bmmăit şi sttugurii n(-)au fost, grâu şi fân destul însă, pre
unele locuri piatră au fost însă n(-)au stricat nimica, grâu 25 şinegi14 la(n)ţu, săcară
25 şi 30, orziu 40 şi 50 cucmuzu."
(fila I, verso, caractere de tranziţie, alt scris)
La anul (1 )864 când au fost Pau 15 Muncianu Chinez [primar] au rodit grâul
20 de şinegc şi ovezul 29 de şinege şi cucumzu iară.~i 29 de şinege şi 1(-)au vândut
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ne ..

·c

~ (cu ) 2 · onru v.v. 16 ş1. de cucumz cu 70 cre1ţ an.)17.rnra- ne curaţ1t
-·
de grau
cu 1 fl(orin) v.v. şi cu vini [vita de vie] n(-)au fost nimica. Însemnat(-)am eu preotul
Iosif Lungo~ici, în luna lui Ianuaiie în 28. La anul (1)865 Iosif Lungovici, paroh."
(fila II, r. lat.)
"la (1 )865 Grâu, fân, cucu1udu destul, vin cam puţin au fostu".
"La 1866 Grâu destul, cucumdu puţin, fân puţin, cam seciete numa(i) vin mult.
Grâu s(-)au teiat cu 2e septemani (î)neintea Sf. Petm (29 iun.) şi multe betae au
avut lnperatul nostm cu praizu [Pmsia] şi cu Telianul [Italia] în luna lui l(u)nie şi
Iuliu (1)866. Si în 1a Noembrie 1866 luni no(a)ptia pela 9 ciasuri penă (la) 4 de
cătră dioă s(-)au fecut semne pre ceri, au chediut [căzut] câte 1000 sute 2000 sute
de stele pre cieri sus şi în ziosu şi au fostu un lucru de mirare."
(fila XV, v. lat.)
"Consemnare pentm semenetura grâului pre Anu ( 1)866
deo/lun(a)
Semenetoiiu
de la Va1el8
20/20
Ioan Mioc Pavelgapie
la Ogaşi
21/10
Pau Murgu, Iosif Negesiu
24/ IO
la Rusnic
Ioan Peteana
la Livade
25/10
Ioan Petiana
(fila II, v. lat.)
"în Anu(l) (1)867 au fost piatra de 2e on şi n(-)au fostu preste totu hotaiulu,
la noi dela Vale au bătutu 8 lanţea de n(-)au fostu nici o bo(a)bă de grâu, stmgu1i
iară nu au fostu crescutu a doua o(a)ră, iaiu cât au fostu numai n(-)au fostu." (pe
margine completare:) "au fost secu".
"în Anu lu ( 1)868 au fostu grâu, numai iai·ăşi au fostu piatra, numai viile li(- )au
vătematu pre jumătate, grâu nu 1(-)au başu [chiar] vătematu, ploi la vremia grâului
pria multe, înu câtu în 25 iunie au ieşitu apa câtu n(-)au mai fostu de cându îi
lumia aşa mare, au luatu pecieniile de grâu 19 dela oameni, fânu plasii au fostu în
apă, grâu (s-au) înpuţitu şi au eşit apa până la obraţiu20 dela Avram Corojora la
Spardoviţia2 1 şi au ţinutu ploile multu şi în 3 iulie iareşi au eşitu apa, numai (că)
n( -)au fostu aşia mai·e ca nainte."
(fila III, r. lat.)
"În Anulu CI )869 au . fostu cu d(-)a pnmavai·a brumă şi s(-)au uscatu viile.
După aceia cându s( -)au mai crescut lăstai·ii au lovitu piatra şi în utmă din piatra
aceia iaru pomisă de totu frumosu şi iaru au fost struguri şi în 11 Juniu la dioa
târgului siara pe la 7 ore au ruptu to tu, cucuruzu jumătate 1(-)au frântu şi la
lbirlontu22 la locu acolo au. mptu grâu din pământu. Slluguri, vre unul de mâncare
şi atâtu, vifmu au fostu câtu au luatu o jumătate de po( a)rtă şi(- )o au lăpădatu în
mizlocul avlii [cmţii]."
(fila III, v. l~t.)
"niaoa s(-)au aretatu încă la Octom(brie): în 20, însă n(-)au ţinutu şi după aceia
{!U ,ninsu iară în 31 octom: şi au fostu bătaie cătanile noastre cu croaţii."
ş1ruagu

>.
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(fila XV, v. lat.)
"pentm semanatura grâului pre anu ( 1)869
la Livadă
27 opto:
lovanulu A vemescu şi sluga Ilia
dela Vale
28 opto:
Pau Cucu şi pricu23
la Ogaşiu
5 Noembrie, losifi Magariu şi Pau Vladu
în spati dela V ale
6 Noem:
loanu Miocu şi sluga."
(fila III, v. lat. continuai;e)
"(1)870. Au fostu Anulu bunu, numai înpăratu Franzuzescu cu Praizu au avutu
bătaie mai·e unu cu altu şi au pierdutu franţiuzu Împărăţia de totu, fiindu încă şi
prinsu franţiuzu Napoleomu şi robitu la Pt·aisieni, spre aducere aminte însemunezu
aceste puţine cuvinte. Georgiu Lungu preotu."
(fila IV, r. lat.)
"În Anulu (1~71. Totu au ploiatu, totu au ploiatu to(a)tă vara şi în 16 J(u)niu au
ieşitu apa în Ostm
şi au ţinutu 4t:rn dilie în câtu n(-)au mai fostu aşia de mare de
cându e lurnia, după spusu celmu bătrâni, livedilie li(-)au niecatu to(a)te, fânu 1(-)au dusu
totu din Livadă, n(-)au rămasu nici măcaiu se dau la unu viţielu, păsulia [fasolea], crumpei
[caitofii], şi to(a)te bucatele în Ostm n(a)au rămasu nimica. Stmgurii au fostu destui."
".c..l..IBll totu au ploiatu, cucuruzu s(-)au semănatu după înălţiarea Do:(rnnului) (3/16
mai) şi s(-)au făcutu cucumzu destulu (de) fiumosu şi sănătosu, că brumă to(a)rnna n(-)au
mai căzutu, nici iaina n(-)au fostu şi iaina caldu ca vaia. Niaou(ă) n(-)au fostu nici de cum."
(fila IV, v. lat.)
"(l )873 totu caldu au fostu iarna, adecă dela încieputu lu Ianuaiiu şi fără
plo(a)ie şi niauă nici de cumu, încâtu gândindu că va fii iaiu săcietă, însă după aceia
s(-)au pusu ploiile din 8 Apriliu (21 stil nou) din dioa de pascei şi totu au ploiatu,
to tu au ploiatu şi di oa şi no( a)ptea şi după ce s(-)au îngropatu cucurudiu nu au mai
ploiatu. Grâu, cucuruzu camu puţinu, viile li(-)au brumăitu cu neşte dile nainte de s.
Georgiu (23 apr.) în vre o 3 1 nopţi au şi îngeţiatu, fânu au fostu destulu şi bunu;
.
piatra iaiu au fostu la Ementi25 la ( l )873 ."
"1874. Au fostu niauă şi vântu fără niauă şi giem tare la 1!!. şi 2!!. şi 3!!., 4 şi
5 Maiu, au ninsu 5 dile de uricu26 şi au îngieţiatu, vinu carnu puţinu, de a doua
oară au prolăstăritu viile, cugietându că se va usca şi buciumu de gier şi la niemţi
nu au fostu nimica. Grâu au fostu destulu şi cucuruzu." (cu altă cerneală rând întrempt şi tăiat): "niaua mare d(-)aia nu s(-)au„."
(fila V, r. lat.)
"1875 de to(a)rnnă au ninsu şi au fostu (neaua) mare de totu şi au fostu totu gieru
până la luna lui Ianuaiiu 20, anu (1)876, şi grâu puţinu, cucumzu puţinu, numai stmgwu
în destulu şi (chim') pre multu, în câtu vinulu au fostu acovu27 cu 1 fl. de elimu28 şi cu
70 x29 80 x, daiu acovu de vinu s(-)au datu cu 1,.50 şi cu 2 fl. mai scumpu nu ca de
piimăvară (când era) săcietă, şi vara imu camu puţinu plo(a)ie. De niaua mare38.u s(-)au
făcutu grâu că 1(-)au bătugitu pământulu şi p1imăvara au fost plia multă plo(a)ie: "
(fila V, v. lat.)
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"(1)876, cu d(-)a pnmavara săcietă, şi niauă n(-)au fostu încă din fchruariu ci
lotu calciu în câtu au pornitu lăstrn"iu la vini, (care) au fostu la s. Georgiu (23 apr.)
(huni) de cârnitu vinilc, ci [dar] pre urmă au fostu camu f1igurosu şi în luna lui
Maiu în 9 şi 10 şi 11, au fostu brumă, în câtu în multe locuri au vătămatu (adăugat
între rânduri:) "biuma la noi de totu", însă nu prcstc to(a)te hotmde, că au fostu
niaoă în Austria şi în Ungaria, au îngietiatu lotu acolo şi grâu, .după aceia totu au
ploiatu, totu au ploiatu zi de di pâne în luna lui Iulie şi pre uimă n(-)au mai
ploiatu, grâu puţinu, cucurnzu puţinu, vinu la noi puţinu, păsule prin vini destulă."
(fila VI, r. lat.)
"bătaie au fostu Scrvia cu Turcu, şi înpăratu turciei au fostu omorâtu de osta.5ii
lui, în 23 octomhrie au ninsu şi au ţinut vre o 6sc scptem(âni) niaoa pre pământu şi
s(-)au topitu şi n(-)o mai ninsu până în luna lui fcbiuariu."
"(l )877. Grâu au fost destulu, cucurnzu au fostu de mijlociu, strnguri imă camu
puţini, au fostu hiuma cu de primăvara şi ce strngmi au mai remasu i(-)au ruptu
piatra. Niao to(a)mna au fostu şi pc la mişlocu ernii caldu, imu dela 1 Martiu au
fostu Niaoă şi au ninsu vre o două scptămâni de uricu31, bătaiă au fostu, România
cu Rusia au bătutu pre Turcia şi au luatu mai până la Constandinopole."
(fila VI, v. lat.)
.
"la Plevna au ţinutu bătaia vre o 31 lu(ni) sau mai multu, fost(-)au pcrdcti grozave
şi la unei şi la altulu dam la turcu mai multu, to(a)tă iruna s(-)au bătutu penă la
Sevărşitu lui farnu (fehiuruic), spre pomenire vcc(i)nică şi aduceria aminte în 20 Mrntiu
(1)878 şi au şi luvatu din tiru-a turcului până la Santu Stcfano32, Georgiu Lungu Pruuh.
"(] )878. În Anulu aiesta au bătutu piatra în luna lui Iunie în 7, miercmi
no(a)ptca spre joi. si după aceia au venitu apa în 14, vineri no(a)ptia, piatra au
vătămatu Picăturilc 3 3, 22. rânduii dincociă şi ncsce lanţiă de grâu şi (în) Ostrn,
fost(au) vătămată bucatele în grădină şi de piatră şi de apă, fânu la multi !(-)au dusu
apa, în luncă grâu mai la toţi jumătate tăciune."
(fila VII, r. lat.)
"(1")879. În Anulu aiesta niaoă camu puţină, ploi cu de pnmavara au fostu de
ajunsu. Grâu slabu şi în 21 Mai, adecă luni la Rusalc şi Constandin şi Elena au
fostu piatra preia vre o 4 ore după amniadicţi şi au rnptu viile dela Ogaşi 34 toate,
n(-)au remasu nici unu lăstari. Grânile la Ibirlontu la hotrn·u Cruciţii şi totu dela
hotarn Crutiţii la Rusnicu, toţi 1(-)au cositu, nimicu n(-)au rema'iu, cii li(-)au matu şi
au pusu cucurnzu, au fostu piatra ca oua de găină şi alta ca tmtele dela lcotiederu 35
tmtite, ca unu fundu de pruu de lată, pre satu au fostu camu puţină."
(fila VII, v. lat.)
"1880, (alături sunt înscrise cifrele: "83 .15 .4.8 .36").
În anulu aiesta au fostu grâu cam slabu, cucuruzu au fostu destulu, fânu dcstulu, slJ.uguri dcstuli, însă iama gero(a)să în câtu n(-)au fostu aşia de multu timpu."
"1881" (adăugat ulterior:) "şi (1 )882", În Anulu aiesta iarna n(-)au fostu
giero(a)să cii îm primăvară totu au ploiatu, lotu au ploiatu cumu au încieputu din
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luna lui fanru pana m luna lui Aprilie ,şi lotu au ploiatu şi pana m sfârşitulu lunii
lui Maiu şi au fostu piatra de vre o 3! mi. Stmgmii n(-)arn căpătatu nimica, grâu
pre une(le) locuri 1(-)au frântu pe jumătate şi totu au făcutu bo(a)lă în câtu imu au
datu lanţiu câte IO metia37 , b1uma imu au fostu cu de primăvara, în luna lui mai,
cându au fostu loza [viţa] de cârnitu şi grâu şi cucumzu ne bătutu de piatră au fostu
destulu şi bobatu [bulgării] pământulu(i) din (pm1ea de) josiu au fostu uscatu, numai
totu au fostu plo(a)ie, totu la 3-4 dile, şi au fostu bunu ca cenuşa de sepatu."
(fila VIII, r. lat.)
"(I )882, piatră au fostu şi st:mgmi n(-)au fostu nici de cumu, că au bătutu şi
în dioa de s.Petru (29 iun.) piatra. grâu au fost frântu în două, în câtu amu gânditu
că n(-)au fii nimica şi (i)arn au fostu câte 10 şi 12 şineghie38 la lanţi39 d(e)ălu
bătutu de piatră, cucmuzu destulu, grâu destulu, vântu destulu în câtu au luatu otava
to( a)tă şi nu se mai scie unde au dus(-)o."
"(] )883, iarăşi au fostu pe unele locuii piatră, la Rusova nouă şi Nicolinţi40
mai rcu, dmu la noi nu, cii plo(a)ie cu de primăvm·a au fostu pria multă, în câtu
unde au şezutu apa în locu (acela) n(-)au căpătatu cucuruzu, şi stmguri imu camu
puţini, ovăsu, grâu, fânu destulu."
"(1)884, în 18 şi 19 Junie au ieşitu apa, în câtu spunu cei mai bătrâni că aşia
de mare n(-)au mai fostu, în câtu to(a)te grădinile din Ostm41 nu s(-)om mai
văziutu de apă, şi livedile pline de apă au fostu până la Dmmu de fie1u42, în câtu
n(-)au mai fostu aşia marie."
(fila VIII, v. lat.)
"niaoă numai în vre(o) două dilie au fostu câta [puţină] şi imu s(-)a topitu, cu
de primăvara n(-)au ploiatu până după Rusalie43 în câtu cugeta oamenii că va fiie
secietă mare, daru pre urmă s(-)au pusu ploiile nepreruptu, în câtu n(-)am pututu nici
cucumzu se lu sape, nici viile şi grâu lotu cu necaz 1(-)au tăiatu şi treieratu, stmgur
nimica, cii numai unde, unde, câte unulu, din ce cauză D(umne)deu scie, că nu au
fostu brumă nici piatră44, fânu totu ce au fostu cosatu 1(-)au luvatu apa, imu celu ne
casatu au fostu totu neroitu. cai·e 1(-)au lăsatu până pre (la) postu s. Mariei (1-14
aug.) de 1(-)au cositu, acela au fostu bunu că s(-)au spălatu de ploi, cucumzu la unii
au fostu, la unii nu, de ploi multe, niaua s(-)a pusu toamna încă nainte
(fila IX, r. lat.)
de s. Arhangelu Mihailu şi Gavrilu (8 nov.) cu două septămâni (25 oct.) şi au
tinutu vre o 6 septemani, în câtu cugeta oamenii că nu voru mai semăna grâu şi
pre(- )uimă au fostu totu vântu şi uscătură. iarna cându au fost ca să fie tărimia iernii
şi pământulu iwu s(-)a cutremuratu la 2~ ore după mezu nopţii."
"(l )885. în anu lu (1 )885 au fostu grâu des tulu, cucuruzu destulu, strugurii negri
şi albi destui, roşie slabi, fânu destulu, b1umă au fostu numai (că) nu au başi văte
matu, piatră au fostu la alte hotară daru şi la noi au fostu, în„. (loc liber) Iulie, mercuru spre joi no(a)ptea la vreo 11 ore no(a)ptia şi la Spwtoviţia45 au 1uptu cucuruzu
şi viile cc au fostu pre acolo."
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(fila IX, v. lat.)
"în anulu (1)886, au fost apa eşită în zioa de s. Petm, în 29 (iunie) atâta de
ma.re în câtu au înecatu totu, şi Ostru46 şi livedi şi totu, şi bmma imu au stiicatu
viile, numai unde au fostu d(-)a niagră acolo au fostu stmguri, grâu au fostu micu cii
au fostu rodhitu, cucmuzu au fostu bunu unde n(-)au e~itu apa, dmu unde au eşitu au
fost slabu şi în vm·ă au fost săcete, tocma după ce au legatu cucumzu au ploiatu."
"1887, au fostu iarna de totu bună, n(-)au ploiatu cii au fostu pulbăm [praful]
ca vara, în dioa s. Botedi am mersu cu cmcia dela râu pre drumu mare (unde)
atâţia oameni şi mueri şi copii au fostu, în câtu nici vara la litie [liturghie] n(-)au
fostu atâţia şi n(-)au ninsu până în luna lui farnu şi atunci imu puţinu au ţinutu,
numai cu de toamnă au fostu ploi totu camu rm·ie."
(fila X, r. lat.)
"şi luna lui Decembrie (1 )886 (î)nainte de a.nulu nou (1 )887 au fostu persecii
înf101iţi, spre pomenire vecinică însemnez eu Georgiu Lungu Paroculu Berlisce(i) şi
spre aduceiia aminte ca să se pomeniască amu în semnatu, şi în 24 Januar (1)887
fiindu că s(-)au opritu biserica noastră s(-)a(u) dusu s. vesminte şi icoane şi antimisu
la (adăugat deasupra:) "în" sala de şco(a)lă, cu mm·e pompă în(tm) câtu au fostu
vreme bună. în câtu au m·su luminile [lumânările] până la loculu susu numitu de s.
Beserică cu mare pompă în câtu cugetu că preste 400 tm(!) sau 500 sute(!) de
perso(a)ne au fostu la petrecanie până s(-)au sânţitu sa.la şcolii unde au fostu spre
serviţiulu Ddecscu cu st(e)agur(i) şi cu făclii, ocolindu pre dela va.le de satu şi pre
drumulu mare, fiindu iam vreme bună, şi în 28, într(-)o sâmbătă no(a)pte spre
duminecă 1 mmtie, au urlatu în ceri şi au fulgeratu şi în mmtie imu au urlatu, şi în
3 maiu au bătutu piatra pre unele locuri, însă nu la noi."
(fila X, v. lat.)
"şi în 7 şi în 8 Maiu (1)887 într(-)o joi şi vineii au eşitu apa preste to(a)te locmile
din Ostm şi livedi47, şi pre mmă vm·a n(-)au mai ploiatu până în luna lu(i) septemb1ie
şi grâu au fostu destulu dam cucumzu au fostu de toiu slabu, într(-)o luni în 10
augustu au bătutu piatra la Cusisi48 ' la Lescoviţia49 ' si
la Zlatiţia.50 ' si
în mai multe
,
,
păiţi, în câtu au iuptu lotu şi în 11 Juliu într(-)o sânbătă la 6 ore după amniadieţiu au
fostu unu vifom atâta de mm·e în câtu au destiucatu ca.sile şi jiregile de grâu to(a)te
li(-)au spaitu şi li(-)au dusu şi grâu ne t.ra~u totu 1(-)au resfera.tu şi 1(-)au şi dusu şi
şiopm [şopronul] dintre di.şi 1(-)au luvatu atunci vântu dela valiă şi 1(-)au lăpădatu cu
corni5 l şi corda52 tocmai în mijlocul diurnului şi lemnie [copaci] gro(a.)se au scosu
din pământu şi atâta întunecime au fostu în câtu nu s(-)a mai vădiutu omu pre omu,
nici casâ nid diurnu, n(-)ai sciutu pre unu se mergi, au fostu ca unu potopu."
(fila XI, r. lat.)
"1888, cu de toamnă au fostu în lunile lui Octom(htie) şi Noemb1ie până în Decemb1ie
în 6: 1887 vremie bună şi din 6 Dec. până în sevăJ:şitulu lunii lui feVIuwie totu niaoă mmie
şi getu mwie, în câtu au crăpatu lemnile şi niaoa mwie de VIOO 3-4 şiufi5 3 au fostu, şi de
două ori au nin~u lotu uşia de mmie imnu şi după aceia au ploiatu şi au eşitu upa mmie de
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a
lotu în 1- Mw.tie (1)888. grâu s(-)a tăcutu deslulu. şi în 26 junie într(-)o duminecă au fostu
vifrnu mare cu piatră nu la noi cii pre la Vărădia54 Solciti<.55 Patrova56 B1usceni57 si în
'"t"""'
,
"
Almiiji58 în câtu la Mehadia, şi la Băile Heiculane au descopedtu casile tote înu câtu a
căzutu cu comi cu lotu actlJCl.emântul şi ciapa din pământu au zdrobit(-)o, au fostu 3 p(ie)tri
(la) unu chilu au trasu [în gieutate) de mare, lemnile li(-)au scosu din rădă(c)ină, gâsce, iepwi,
oii, ce au fnstu la cânpu li(-)au omorâtu, în câtu şi oameni unii au mudtu şi alţii capetile
spmte şi ucişi. Cucuruzu la alte locwi din pământu mptu_5g,,
(fila XI, r. lat)
"şi în 8 Julie imu au fostu piatra către Secalovăti60 şi pre(s)te Almăj. După
cumu şi mai nainte amu aretatu. Dumineca în 26 Junie vifomlu şi piatra au fostu ca
unu potopu la 3 ore după amniadieti. Şi în 9 Julie siara într(-)o sâmbătă au fostu
piatră preia Dubovăţi6 I, Vârciogaina62, Cusaci63, şi în totu ţinutulu ăla, în câtu cucurudiulu lotu 1(-)au derâmatu şi casile le(-)au destrucatu darn grâu 1(-)au fostu trasu, şi
prestă vară au fostu secită maiie, daru la noi au fostu grâu şi cucurudu destulu, daru
stmguri camu puţini că au fostu brumă cu de p1imăvară, G. Lungu, parocu."
"1889, în Anulu (1)889 în 18/30 Januaiie, întt{-)o meicwi, s(-)a puşcatu prinţipile de
comnă [coroană] arhiducele Rudolfu moştenito1iulu de Imnu alu Austtiei şi Ungruiei, cu mrue
întristate a fostu la toate porx"l(a)rele noaslle şi jale. Şi în 5 febmruie s(til) v(echi), întt{-)o
duminecă, au 1epaosat Ilusttietatea sa D. Episcopu Ioanu Popasu şi s(-)au înmormîntatu Maiţi
în 7 faom, sp1e jalnică aduce1ia aminte amu însemnatu eu Georgiu Lungu, Parocu."
(fila XII, r. lat.)
"1890, în 31 Junie au bătutu piatra la Cusi~i 64 şi în totu ţinutulu după
Biseiica-Albă65, la oraşi a fostu apa de 3 şiuf:i6, în 3m Junie s(-)au sânţitu cmcia şi
bolta dela bise1ica (ce)a maiie prinu Paroculu Georgiu Lungu şi preotulu Vicenţie
Balia din Rusava Veche67, şi Petm Dănescu cape(la)nu în Berlişte, spre aduceria
aminte că lumia va fii şi va i"ămânia, datu noi nu vomu mai fii. Georgiu Lungu,
Pai·ocu şi asesmu68. Şi în 20 Julie s(-)a sfintitu zvonu [clopotul] ăl mare prin mine
Georgiu Lungu pai-ocu şi asesoru şi biserica s~~a sfinţitu în 8 Septembrie (1)890 la
Nasceria Născătoai·e(i) de Ddieu. prin P.b.D.
Filipu Adam, plin George Lungu
parocu şi asesom şi Petm Dănescu preotu, preotul Jova Pavlovici, ~ichentie Balia,
Teodor Panciovan, Nicolae Popovici, şi Pavelu Popovici.
(fila XII, v. lat.)
"(1 )890 şi (18)91, la octombrie 1, au fostu niaoă şi la 14 octombrie, la
cuvio(a)sa Pai·aschiva, au fost niaoă şi f1igu, am încăldit cuptoriu la praznicu şi au
ţinutu şi nu s(-)a luvatu până la Zăpostatu de carnie70, în 24 famu 1891. Spre aduceria aminte am însemnatu. Şi în anu (1)890 au fost secetă mai·e şi totu vântu şi au
de mirere că s(-)a tăcutu prin aşia focu grâu, şi cucurudu ca şi în anii trecuţi."
"1891, au fost secetă mru·e vara, încâtu au secatu apa desp1e râu de n(-)au fost nici
se be(a) marva [vitele], dam şi fântânile au secatu multu, şi cu vântu mult, dar totu
s(-)au făcutu grâu şi cucmudi destul, şi grâu a fost cu preţi bun, suta de chil(e) cu 10 fl.
40 şi 50 x7r, dară vini.le s(-)a(u) uscatu şi suuguri p1ia vr(e)unulu a căpătatu de filo-
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xeră72 ,

eu din trei ffutae [trei sfe1tuii] de
George Lungu, parocu."

lanţ

o cot01itie

[coş]

de stmgw-(i) am

căpătatu.

În afara textului cronicii, pe filele calendarului mai figurează unele însemnări
începând cu cea de pe forzaţul I, recto, care atestă cumpărarea şi e înscrisă cu caractere chirilice:
"Supt scriindu... Acest calendaiiu... preotul Georgie Lungu l-am cumpărat cu ... de
ai·gint, din Vârşet73 în anul (1)861 în luna (mai")tie spre pomenire vecinică, cine va
ceti să-şi aducă aminte de mine p1in aceste cuvinte căci fiu şi eu... în acea lume
trecătoare... înşelătoai·e ca ei... să-şi aducă aminte că... fi iară noi nu vom mai fi.
Berlişce 3 mai (1)861 (cu latine) Georgie ..."
(Ştampilă ovală cu textul: "Joseph Stoll Buchhandlung Werschetz")74
Celelalte însemnă.Ii plivind nume de cunoştinţe, însemnăli gospodăreşti, reţete pentrn medicamente, reţetă de prepararea săpunului, "Tatăl nostrn" pe ţigăneşte şi alte
însemnăJi măJunte care depăşesc cadiul prezentului mate1ial, au fost trecute în anexa 2.

*
*

*

În încheiere credem că putem rezuma cai·acteml climatic şi agrometeorologic al
anilor descrişi în cronică după cum urmează:
1861/2 - Bmmă, nu sunt stmgmi.
1861 - Inundaţii în maitie, apoi foaite cald ş1 secetă, grâul se seceră la 29 iunie,
dar strugurii sunt copţi la 12 iulie (!) şi se culeg la 29 august75
1863 - An excepţional de secetos (plouă o singură dată), foamete mai·e, mor
oameni.
1864 - An bun, cerealele dau recolte n01male; bmmă târzie primăvara, nu sunt
shuguri.
1865 - An bun.
1866 - An Clffi secetos, suferă pmumbul.
1867 - An secetos, cade g1indină.
1868 - An ploios, primăvara nmmală, vara ploioasă, ape mari în iunie şi iulie,
inundaţii.

- An rece, primăvara b1umă, care afecteazli viile, apoi giindină, ninge în octombrie.
- An bun.
- An foarte ploios, mari inundaţii în iunie.
- Primăvară ploioasă, toamna fără b1ume, iarna fmute caldă, fără zăpadă.
- Anul începe cald şi uscat, apoi primăvara e ploioasă cu brumă şi îngheţ târziu.
1874 - An rece, zăpadă mare şi ger, ninge foarte târziu în 13-18 mai, recolta de
ce1·eale bună, vin puţin.

1869
1870
1871
1872
1873
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1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

1887

1888

1890
1891

- Iarna cu zăpadă multă, pnmavara ploioasă, (?) vara secetoasă, toamna rece,
recolta de cereale slabă, vin mult. .
- Sfârşitul iernii şi primăvara secetă şi cald; rece şi brnmă în luna mai, apoi
timp ploios, ninge în octombrie, apoi iama e uscată, recoltele sunt slabe.
- Iarna cald. Timp rece şi ninsoare în martie apoi bmmă şi g1indine. Grâul c
hun, pommhul dă recolte medii, strugmi puţini.
- Grindină şi inundaţii.
- Zăpadă puţină, primăvara no1mală, gdndină deosebit de mare (ca oul de
găină), mor animale şi oameni.
- Prima paite a anului nmmală, iama este însă deosebit de rece.
- Iarna caldă, plimăvara fmute ploioasă, gdndine şi brnmă în mai.
- An nmmal, grindina afectează viile, vânt mare la sfârşitul veiii.
- Primăvara ploioa'>ă, recolte no1male, grindină şi strngud puţini.
- Zăpadă puţină şi primăvară uscată, apoi vara ploioasă cu mari inundaţii.
Ninge în octomhrie, dar iarna e secetoasă.
- An bun, grindină locală.
- Ape mari şi inundaţii primăvara şi la începutul velii, ,apoi secetă, recolte
normale. Iarna este excepţional de caldă şi uscată, înainte de Anul Nou 1887
înfloresc piersicii a doua oară.
- Începe cu vreme fmute bună, inundaţii în luna mai, apoi secetă până în
septembrie, pommb foarte slab. Fmtună deosebit de mare în iulie. Toamna
caldă. Iarna, ger şi zăpadă mare.
- Crapă lemnele de frig şi zăpada atinge aproape un m., p1imăvara frig, ploi
şi inundaţii, hrumă târzie. Furtuni mari, vara şi o grindină neobişnuită, care
ucide animale şi chiar oameni. La sfârşitul verii secetă. Cerealele dau recolte
normale, strnguri cam puţini.
- Grindină şi inundaţii în iulie, apoi o secetă mare şi vânturi puternice. Ninge
şi e frig în octomb1ie. Recoltele sunt totuşi nmmale.
- Secetă mare vara, seacă râmi şi fântâni. Vânturi puternice; viile suferă de
filoxeră.

*
*

*

În acest fel, observaţiile lui Iosif şi George
imensului patrimoniu de observaţii meteorologice
analizate critic, sistematizate, prelucrate şi folosite
prin cunoaşterea bună a evoluţiei climei în trecut,
succes evoluţia sa posibilă în viitor.
Timişoara,

1994

Lungu din Berlişte, se pot adăuga
populare, care mai trebuie culese,
în mod ştiinţific, deoarece numai
vom putea determina cu mai mult

ALEXANDRU ZĂNESCU
(CANADA)
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Anexa I.
DESCRIERE
Calendarnl cuprinde: 5 F + 182 p.; are fonnatul 11 x 18 cm şi păstrează o
paite din cope1ta originală de hâitic lipită pe lemn, legată cu pânză de culoai·e
neagră. Întrncât foaia subţire de lemn a cope1tei (1 j mm grosime) a crăpat pe ve1ticală, ia,r pfuţile desprinse din margine s-au pierdut, unul din proprieta1i a adăugat sub
restul copertei de lemn rămase, două foi de caiton gros, cusute cizmăreşte.
Pe fragmentul cope1tei originale se poate citi titlul scris în caractere de tranziţie:
CĂLINDAR
pe
140 de Ani

(IU)

alcătuit
şapte
Unnează

o

filă

de

forzaţ şi

pe
plane(te)

foaia de titlu (F. 1), care cuprinde

următorul

text:

"CĂLINDARIU"
aşezat

pe şapte planete, în cai·e să
cuprinde 140 de ani, începându(-)se dela
anul 1816 şi slujaşcc până la viitornl
an 1956.
Întrn cai·e să arată Timpmile fieşcfuuia an, precum şi ce Timp va fi în fieşcare
an făr de nici o schimbai·e, numai cetitoriu să cetească în trânsul cu bună luare
aminte, fiind că iaste a.5ezan acest Călindariu pc Clima învecinatelor Tări, în
cm·e să mai cuprinde şi anii dela Hs, Mîna anului, Crugul Lunii pentm tot<lcauna când să naşce Lumina, şi când să scirbiază Lumina, cum şi Sinăxaiiu celor
12 Lunii înpreună cu Sftrbătorile, şi Pashalia pe 140 ani, începută dela anul
1816,. din Gromovnic arată tunetele, fulge1ilc, cai·e după aciaia a.rată ce vriame
va ourma după aciaste siamne, mai ai·e şi alte multe întcresante lucmri, după
cum la sfâI-şit în scara lui să viade.
(fără editor şi loc <le apariţie)
1858
Apoi sunt tipă1ite în ordine:
(1) "Scmtă povestire hronologhicească" (f. 2-5); (2) "Sinăxariul celor XII luni"
p. 1-16; (3) "(Tablele anilor cu planetele lor)", p. 17-44; (4) "Aciastă tablă
învaţă pentru sti~tua ce să chiamă Tigâra, ca să se şeic în fieşce care lună, în ce
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z1, m care loc să află", p. 45-46; (5) "Arătare pcntm seminţe", p. 47-48; (6)
"spunere de casnici", p. 48-52; (7) "Începutul gromovnicului a1ui Iraclie Împărat,
pe 12 zodii, şi să începe de luna lui Mm1ie întm accsta5i chip", p. 53-69; (8)
"Pentm de asă şei, câte săptămâni sunt dintr' o zi mm·e pănă într' altă zi mare",
p. 69-70; (9) "Prognosticon sau mainainte şcire, pentm schimbarea văzduhului, şi
a luciurilor văzute, C<ffe în toate zilele să întâmplă, de unde fieşce cine poate să
cunoască, ce făliu de st<u-e va 1i a anului viitoriu, fmute folositoare la toţi
oamenii; im· mai vâ11os celor cu casă", p .71-92; (10) "Cmgul Lunii, penlm totdeauna, când să na5ce (şi să şcirhează) Luna (ziua sau noaptea şi la câte ceasuri)'', p. 93-100; (I I) "Stăpânirea celor Şapte Planele. (înpreună cu ciale 12
zodii, fieşce cm·e Planetă cu ce zodie slăpâniaşce, şi ce lucrare are)", p. 101119; (12) "Siamnclc a 7 Planete ce siamne au, să le cunoaşceţi", p. 119-121;
(13) "Trepiatnic pcntm siamnele omeneşci", p. 122-128; (14) "O aflare noao,
pcntm tămădui1ia de vătămătoaria hoală a ciumii", p. 129-131; (15) "(Căutmi.a în
cc Planetă tia.i născut)", p. 132-140; (16) "Inceputul Zodiilor ce spun omului
toate anume, viiaţa lui cum va pctriace şi ce primejdii va avia", p. 140-160;
(17) "lnvăţătură pentru înţelesul Pashalici'', p. 161; (l~) "(Pasha1ia)", p. 162-171;
(19) "Câteva curiosnicc allfo·i", p. 172-177; (20) "Omul şi anii vieţii lui", p.
177-181; (21) "Scmă pentru toate ciale cc să află înttu acest Călimdm"iu'', p.

182;
Ilustraţii

ale planetelor se gftsesc la: p. 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 101, 103,

105, 108, 112, 115, 117

şi

132, 133, 134, 135, 136, 137, 139.
Ilustraţii ale zodiacelor ia: p. 48, 49(2), 50(3), 51(3), 52(3), 56, 57, 58, 59, 60,
()1, 62, 64, 65, 66, 67, 68 şi 141, 143, 145, 147, 149, 150, 152, 153, 154,
156, 157, 159.
Prognosticon semnat de Ioan Zograf la p. 72.
Urmează cele· XVII lile ale însemnărilor, cronica propriu-zisă fiind înscrisă pe
primele Xll rik, fila XIII este albă, L XIV şi XV, însemnări diverse, inclusiv consemnarea semănatului; fila XVI, a fost ruptă, rămânând un rest indescifrabil în paitea
de sus, iar fila XVII, însemnări din anul 1862 şi notaţii diverse. Fila XVII constituie
şi forzaţul după cmc vine copc1ta cu care se încheie calendm11l.
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Ane~a

2

CELELALTE ÎNSEMNĂRI DE PE CALENDAR
(Cope1ta interioară, caractere latine, creion)
" la pro ta [i:>rotopop] pre biru 76 face la O nea
5 f. 34(x) 77
78
şi Sidoxia. face
3 f. 9l(x)
Sumu
9 f. 25(x)
la Petru biru 2 f. 64(x) sidoxia l(f) 95(x) ".
(forzaţ 1, verso, lat.)
(creion negm)
"Omu care facie tigle, Costandin !zvonari din Oraveţia".
"Toma ălu dela Cruciţia79 e Ia Dall:x)şcti80 laitnandu~O ".
(cerneală neagră)
(creion albastru)
"Amn visatu de f1iguri e bunu de cunpăratu Virdem Craitu82 ".
(cerneală neagră)
"Dascălu dela Sârbova83 Gaitinu Stoichescu, Epitropu84 Iochera
Vichenta au trimisu epistola în 28 maiu ( 1)886".
(cerneală violetă)
"Sacoşu Sârbâscu85 " (Încercare de peniţă ?)
(creion ncgm)
"Advocatu din Bisericalbă86 Selesi Isfanu şi din Oravetia Doctom
Fiti".
(cerneală neagră, o adunare pe ve1ticală) "l fl. 20 (+) 10 (+) 12 (+) 18 (+) 10 (=)
1 f. 70(x)".
(Foaia de titlu, lat., creion negru, scris mămnt, parţial şters)
"P(avel) Murgu„(şters - ilizibil)„în 22 Fevmaric 1876".
(F. IV. recto, lat., cerneală violetă) "N. 414, Pavel Murgu din Ie1tofu87, în 1 Martie,
N. 157".
(p. 3, lat., creion negm)
(scris în dreptul datei de 17 oct.) "Semă(n) grâu de la Vale8 8"
(idem, 21 oct.) "Rusnic".
(idem, 22 oct.) "Ogaşi".
(p. 4. lat., creion alba'itm, sc1is în dreptul zilelor de 29-30 nov .)
"aşa(- )i iama ca la plating9„. (În faţa textului tipăiit, un semn
compus din cerc şi cruce la mijloc)
(p. 8. lat., creion negm, în dreptul datei de 9 febr. în stînga text)
"fătat scro(a)fa" (repetat cu cerneală) "fătat scro(a)fa 18 f."
(p. 9. lat., cerneală, în dreptul datei de 12 febr. în stânga text)
"s(-)a(- )n(-)bătatu sero(a)fa în tei".
(p. 182. lat., creion, în josul paginii) "Pavel Murgu scriitorul de nume90"
(f. I. v. lat., cerneală neagră): (desen - caricatură de cap bărbătesc cu pană la pălărie iar
alături scris şi subliniat "Copi,Iu mieu studentu", mai jos, pe trei Iindmi sînt însciise):
i-~
"Balsamu Copainu191".
"Tu şi legş~u92„.
"Ai gi lila - ".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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94
în josul paginii) "pcntm a a via glasu bunu scumpina
şi
cunicelc95 fie11e bine şi numai se clătfrri [clăteşti] gura, dmu se
AU bei că(-)i vătămătoare, pcntrn că nu e bunu c.le băutu, sfeclie
cu rotche9 6 fe11e şi se bea apă c.lc aia".
(f. XIV, v. lat., cerneală) "1872, .Tuliu 31 - de frigmi e hunu Scoferu gaislu97 dela
potichcr9 8 de IO x99 doeă [două] lingmi buczu IOO şi docă de
Vinu Carei lefclu IO I_ G. Lungovits, preotu".
"Cupai Balsamu 102 c bunu pcntrn tripâlu 103 cîndu c vătămatu
(bolnav) omu lu".
"Tatăl nostm ţigănescc,
/\. maro dade.lei, ko sinjal am.Ic troten, osmdo tovcltro then se
odaj, anke tevcl lu upornpli pot;.ţj Jamaro sako di-viL:no maro
totadirc preostin amare grihi kcrdengi taj malomen andolia mircb,
ncskcro davavibe loj muk amcnole liac vcniav. Amcn ..."
(f. XV r. lat., cerneală) "În'iemnarc cum trebuie să se facă soponul, la o ocal04 de
jumarcţi 105 unu funtu 106 de laugenu 107 dela Ornveţia, funtu cu 10
cm:(ceri)IOR şi 2 olbel09 de apă din râu şi sare câtu vrei şi se
fiarbă numai unu ciasu în tâni [întâi] se puni jumm·cţi apoi delocu
[îndată] apa cunpărată şi la~i cu jumarcţii şi cu apa cunrărată se
fiarbă pânu pcm [dispar] jumarcţii, apoi atunci măsori la t• •· 1 ica de
jumareţi 2 olhe de apă şi atuncia încă mai nainte se ferf-.L. ..ipa din
râu ca să fie gata cându îţi trehă şi dacă ai multu jumarcti atunci
tllrni odată jumătate şi altă c.lată jumătate şi la..'iă se fouhă pînă se
alcgie soponu, atunci se lu prohcscu [încerci] p1inu o după şi dacă
pa'ie [trece] prinu cfupă cfmdu o scurgi ca tăcţii, atunci îi hunu".
(f. XV v. lat., cerneală) "în obligaţii 1037 bani gata 1772"
"pentru pecingin(e )a pre omu sau cum de găină 11 O c hun frnndie
[frunză] c.le nucu fou1ă şi unsâ, că(- )i trec ie".
(f. XVII r. lat., cerneală) "pentru de regoril l I l i<L'itc hun a luva cicla apotcccr 112
Spcrmancet 113 mestecat cu cuier negrn 114 şi cu d(-)al galhin 115
se fiarbă în lapte".
'\le urechi (e) bun mfutduJa oloii 16, SC Întinc CU pamnic [palma]
şi se bade [bagă] în urech ie".
(f. XVll v. lat., cerneală) "Duminică în 18 Iunie s(-)au gonitu vaca (1)889".
(urmează o listă Je socoteli scrisă cu creionul, text şters, ilizibil).
(Pa11ca interioară a ultimei cope11e, lat., creion) "care vrc(a) se ia finu pre anu
(1 )889i, Pau 117 alu Trăilă Creţiu, Pau Bîzu, Pau alu fova Bcfana,
Pavclu Chccheşu, Ilia alu Tanitioiul 18".
(f.

XlV, r. lat.,

cerneală,

93

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE
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1 N. Iorga, Observatii si probleme hănătcne, Inprimcria Naţională, Bucureşti,
1940; I.B. Mureşianu, Circulatia că1tii vechi româncsti în Banat si mesajul ci, mss.
2 Berliste, Berlistyc, Bârlişte, com. în jud. Caraş-Severin, veche localitate
românească situată în apropierea frontierei cu R.S.F. Iugoslavia, pe malul pârâului
Vicinic, afluent al Caraşului. În fişele manuscrise pregătite de N. Ilieşiu pentru o
monografic a Banatului figurează ca amintită documentar la 1378, dar data e nesigură
cf. N. Iliesiu, mss, Muzeul Banatului, Timisoara.
În Jiqionaml lui C. Suciu, care pr~ia informalii de la Pesty Frigyes, Krass6
Varmegye Tl.)11enete, II/I., Budap„ 1884, p. 39, Berlişte apare pentm prima oară întro diplomă transilvăneană din 1611, cr. C.Suciu, Diqionar istoric al localită1i!or din
Transilvania, I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1967, p. 74. Localitatea apare în primele
hă11i hănăiene întocmite de administratia austriacă (1723-25, Ha1ta "Mcrcy'') ca
"Berlist", cf. I. Szentklaray, Szaz ev Dcl-Magvarorszag, Temesvar, 1897, H<u1a "/\.".
Într-un manuscris semnat Je I.I. Sacahcnt în 1792, cuprinzânt.1 lista bisericilor care se
găseau în zonă la plecarea turcilor din Banat, Bcrlişte figurează cu un Ioc de biserică, un preot, avea 108 casc şi 498 suflete, mss. copiat de Ioan Boroş, Dosar
Monumente istorice pe anul 1930, Muzeul Banatului Timişmu-a.
~coala este atestată de la 1776, iar primul învătător cunoscut este un mcmbm
din familia cronicarilor, respectiv Ştefan Lungovid, care apare în 1785, cf. P. Radu,
D. Onciulcscu, Conl!ihutii la istoria învăţământului Jin Banat până la 1800, Ed.
Litera, Bucureşti, 1977, p. 252.
La 1855, lkrlişte g;:izduieşte rcşedinta unei suhdireqii miniere, cf. I. Lotreanu,
Monografia Banatului, Timişliara, 1935, p. 63.
La începui de secol XX, localitatea avea peste 1000 de locuitori, cf. S.
Moldovm1, N. Togan, Dictionaml numirilor de localităti cu poporaţiune română din ·
Transilvania, Banat, Crisana si M aramurcs, Tir. Libertatea Orăştie, Sibiu, 1919, p. 15,
care dau 1144 locuitori, <..lin c~U'e 1106 români, restul germani. După anul 1920
numfuul scade, C. Mai1inovici şi N. !strat i, cr. Dictionarul Transilvaniei, Banatului si
celorlalte tinuturi alipite, Inst. Je /\rtc grafice /\r(calul, Cluj, 1921, p.19, dau,
folosind statistica din 1910, un total Je I 150 locuitori şi 880 în 1921, din care 877
români. În Bcrlişte erau 268 casc.
Denumiri de locuri în hotar, Spanlovitia sau Spaitoviţia, Ogaş, Rovinc, De la
Vale, Rusnic, Dealul Vrani, Poieni, Livade sau Live<li, Ihrilontu, Crucita sau Crutila,
Picături, Ementi('!) şi pusta Breslova (după localitatea Jisrfuută semnalată de Pcsty
f-rigyes, op. cit„ II/I., p. 47).
3 · Al. Zănescu, Pagini din istoria climei, comunicai·e la Simpozionul dedicat
"7.ilci Meteorologici", Tg. Mureş, 23.03.1978; iucm, Keine Eiszeit zu e1wmten, Neue
Banatcr Zeitung, Timişoai·a, scrie 12Jl9.-03.I0.1979; D. Lăzărescu, 'valorificarea
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vechilor informalii asupra fenomenelor hidrometeorologice rare ... , în Lucr. Sesiunii
Stiintirice a Ins!. de Meteorologic si HiJrologie, Buc., 1979, p. 19-22: Al. Zănescu,
Vechi ohservatii meteorologice în Banal, Comunicare la Sesiunea Ştiinţifică a I.M.H.
l~ucureşti, 12-13.05.1981; idem, Istoria climei - o nouă sliintă, Almanah Românja Pitorească, Bucureşti, 1982, p. 85-89: idem, Hochwasser, Dune und grimige Kăltc,
N .B .Z. Timişoara, seric 20J) 1.-03 Jl2.I 982.
4 (I. RăJuică, N. Răduică, CalcnJare si Almanahuri Românesli 1731-1918, Ed.
ŞI. şi enciclop., Buc., 1981, p. 420, Nr. 1108/1858, vezi şi M. Tomcscu, Calendarele
Românesli (1733-1830), Ed, Didactică şi Pedag., Buc„ 1957, p. 51, unde calendaml
Jin 1858 figurează după ediţia IX, (a X-a?).
5 Calcndaml se gfo;cşle în posesia automlui acestor rânduri şi penim a uşura
idcntilicarca ediţiei, dăm în anexa I descrierea sa detaliată.
6 Fondul de carte veche al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Cuanscbcşului, colele
I LJ .809 şi 19 .822.
7 Informatic primită de la I.B. Murcşianu, căruia îi aducem şi pc această cale
cele mai călduroase mulţumiri.
8 A fost reprodus în limbajul original, pentru interesul pe care îl prezintă, cu
excepţia adăug:Irii semnului la "ă" şi unor semne de punctuaţie menite a uşura lectura. Completfu·ilc au fost cuprinse între paranteze curhe ( ), iar explicaţiile scm1c
între paranteze drepte [ ] . Informaţiile au fost ordonate cronologic.
9 Nu am găsit explicaţia diferenţei de timp între coacerea şi culegerea
sl mgurilor.
10 "şur' sau "şuc", de la Schuch, măsură de lungime constituind a şasea pai1c
dintr-un stânjen, avea 0,316 m., cL N. Sloiccscu, Cum mftsurau strămosii, Ed.
Ştiinţirică, Buc., 1971, p. 70. Pentm Banal, dimensiunea a variat între 28-30 cm., cf.
N. I-foru, Alte Masscinheitcn und Mengcnangahcn, în Handwcrk und Brauchlum, Ed.
Facla, Tim., 1975, p. 71-72. În sudul Banatului se mai spune "şuc" lungimii obţinute
din mi:irimca pumnului strâns, cu degetul marc ridicat, având cca. 17-18 cm.
Informator Ion Imhrescu, n. 1927, din corn. Eftimie Murgu (Rudfuia) Nr. 348 Jud.
Caraş-Severin.

I J ·'Lanl" sau "jugăr", mfo;ură de suprafaţă care poate avea !ie valoarea oficială
de jugăr cadastral cu o suprafaţă de O„"i7546 ha, fie jugărnl unguresc cu o suprafaţă de
0,43117 ha, cr. L. Wagm.:r, Einfache und comhini11e Rcduclionstabellen der ()ste11"eichischcn, ungarischcn, deulschen, englischen unu Metrischen Maise und Cicwichte, verl.
B. Nagcl, Budupest, 187.5, p. 13 şi 24. Vezi şi N. Stoiccscu, op. cit., p. 128.
J 2 "furtae" sau ferdelă, de la Vic11cl sau Verii, adică sfc1t, măsură de capacitate pentru cereale cu valomea variahilă după regiune între 25 ,4 1, 20 I şi chiar IO 1
cf. N. Sloicescu, op. cil.. p. 237-238. Pentrn Banat, N. Horn, op. cit., p. 78, dă valoarea de 12 „'5 kg.
J 3 "Sulone", ştiulete de pnrumh. Informator Ion lmhrescu, vezi, supra, nota JO.
14 "şineag", şineghic sau şinic, m[1sură Je capacitate pcntm cereale vai·iind
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Jupă

regiuni şi epoci, echivalează în greutate Je la 12 la 50 kg. cf. Dictionaml
Limhii Române (D.L.R.), XI/I, 1978, p. 1399.
15 "Pau", este prohahil nume de botez, după cum poate proveni dintr-o prescurtare de la Pavel-Paul (?). CrcJcm puţin prohabilă varianta prescurtării de la paurpaure, adică ţăran, cf. D.L.R., VIII/I, p. 208, întmcât ţăranii bănăţeni nu-şi adresau
între ei această denumire.
16 "florin V .V.", monede de aur şi argint care au circulat în Banat până la
sffu-şitul sec. XIX, cf. Dictionaml Explicativ al Limhii Române CDEX), p. 341, vezi
şi C. Diaconovich, Enciclopedia Română, voi. II, Tip. W.. Krafft, Sibiu, 1900, p. 425
suh "fiorin". Sigla "V.V." inJică aşa zisa Valoare Vieneză, "Wiencr Wahrnng" stahilită după conventia monetară din 1857, cf. I. Conrad şi alţii, Handwfatcrhueh der
Staatswisscnschaltcn, V, Jena, 1900, p. 928-931.
17 "Creiţar" sau crucer, notai deseori cu "x" era o monedă mică de argint, mai
târziu Je aramă, care a circulat în Banat până la sfftrşitul sec. XIX, valorând în
perioada însemnărilor a suta pai1e dintr-un florin, cf. DEX, p. 207, vezi şi C.
Diaconovich, op. cit., p. 55.
18 Toate amplasamentele c<u-e urmează sunt microtoponimc în hotarul comunei
Berlişte.

19 "peccnii", cruci formate Jin snopi de grâu, Inf. Ion lmbrescu, vezi, supra,
nota 10.
20 "Obrnţiu", obraţ, cărare printre hnlJe, sau dmm de câmp printre ogoare, cf.
D.L.R., Vll/2, 1%9, p. 55.
21 Microtoponim în hol<uul comunei.
22 "lbirlont" de la LJherlamJ, în hotmul corn. Jkrlişte: "() zonă cu teren arabil
şi păşune", cf. Diqionar Toponimic al României, Banatul, Lit. F-K, Universit.
Timişoara, 1982, p. 121. Penliu LJhcrland, vezi 1. Clrimm şi N. Grimm, Deutsches
Wiirterbuch, XI Bd., Hirzcl Verlag-Leipzig, 1956, p. 362.
23 "pricu", a.re sensul Je cel mic - copilul, de unde vine şi prichindel, adică
mic de statură, cL DEX, p. 742/a. Nu putem exclude nici prescu11arca de la pricopsit, cu amhek sensuri îmhogălit sau învăţat, d. DEX, p. 742/h sau eventual prcscu1tarea de la Piicopie-Procopie, dar acestea sunt mai puţin probabile.
24 Suprafo\ă situată la N-1: de comună, cuprinsă între p. Vicinic şi Canalu!
morii.
25 Vezi supra, nota 21.
26 "de uric" arc de obicei înţelesul: pentru totdeauna, de veci (Ex: "dau cuiva
ceva de uric"), cf. H. Tiktin, Dictionar Român-(lerman, Ill, Bucureşti, 1924, p. 1692,
vezi şi DEX, p. 1000. Aici me însă înţelesul de: neîntrerupt, ncsfftrşit, inte1minabil.
27 "acov", măsură de capacitate pentm lichiJe variind între 52 şi 56.,_9 I, cf. N.
Stoiccscu, op.cit., p. 170.
28 "Je elimu", neidentificat; după grafia manuscrisului s-a analizat şi varianta
"cliuc", ceea cc rămâne din struguri după tescuire, cr. D.L.R., III, 1913, p. )N), dar
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contextul nu pare potrivit.
29 Vezi supra, nota 17.
30 Contradicţie în textul original între: "de primăvara săcietă'" şi "primăvara au
fost pna multă ploaie".
31 Vczi supra, nota 26.
32 Pacea de la San Stefano, tratatul iuso-turc încheiat la 19 febJ3 mait. 1878,
fără paiticiparca ţării noastre, prin care se recunoaşte independenta României, vezi, Const
C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, lsto1ia României, Ed. Albatros, Buc., 1975, p. 637.
33 Vezi supra, nota 21.
34 V czi supra, nota 18.
35 "leotiedcru" vine poate de la denumirea unei instalaţii casnice de extras ulei
comestibil, de la care, în uima presării pot rămâne nişte tmte mici, aici având un
~iametrn de 6-8 cm, cât este diametrnl unui par la capătul de sus unde se loveşte cu
maiul. Uleiul se putea extrage fie din floai·ea soarelui, (Helianthus), fie din Răchiţele
sau Sălcioară (Elaeagnus angustifolia L.), cf. Valer Butură, Enciclopedia de etnobotanică românească. Ed. Şt. şi Enciclopedică, Buc., I 979, p. 197. În ce priveşte grindina
deosebit de mare, ea este confirmată de o însemnare cu caractere chi1ilice, aflată pe o
Psaltire din localitatea apropiată Nicolinţ: "În 21 mai 1879 au bătut piatra de tot
cumplit, mai gata tot hotam nostru, ba şi alte holară şi au. ţinut preste 3/4 de oră
încât au trebuit să are oamenii holdele de grâu bătut", cf. I.B. Mureşianu, op.cit., mss.
36 Sensul cifrelor nu a fost identificat.
37 "metie", metz sau baniţă, avea 50 kg, cf. N. Horn, op.cit., p. 76.
38 Vezi supra, nota 14.
39 Vezi supra, nota I I .
40 Rusova Nouă, sat între corn. Berlişte şi Nicolinţ, sat în corn. Ciuchici,
ambele în jud. Cai·aş-Severin, situate la sud de Berlişte, cf. I. Iordan ş.a., Indicatornl
localitătilor din România.
4 I Vezi supra, nota 2 I .
42 Calea ferată Oraviţa„T;un, tronson al primei linii ferate realizate în Banat
(Oraviţa-Baziaş), deschisă la l.XI.1856, cf. D. Karolyi, Constrnctia de căi ferate în
Banat, (1856-1914), în Banatica, II, Reşiţa, 1973, p. 206 şi 212.
43 Rusaliile au căzut în anul 1884 la 27 mai.
44 Poate că este vorba despre primul atac de filoxeră la Berlişte. S. Borovszki
mentionează <.:ă primele atacuri în Banat s-au produs în anii următ01i după 1880, iar
însemnarea din cronică apmţinc anului 1884. La Vrfac, în zona apropiată, primele 17
ha. din noile plantaţii de vie au început să producă în 1887, cf. S. Borovszki, Temes
V armegye, Budap., (1914 ), p. I 71 şi 444. Vezi şi C. Diaconovich, op.cit., III, 1904,
p. 589 sub Phylloxcra, cai·e menţionează atacurile din Austria 1872, Ungaria 1875,
Italia 1879, Serbia 1882, România 1883 şi Bulgaria 1884.
45 Vezi supra, nota 21 .
46 Vezi supra, nota 24.
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47 Vezi, supra nota 21.
48 Azi, Kusici, În R.S.F.Iugoslavia, cf. M. Marcovic, Geografsko-Istorijski
imenik na<;e)ja Voivodine, Novi Sad, 1966, p. 102.
49 Lcscoviţa, sat corn. Naidăş, jud. Caraş-Severin, este situat la sud de Berlişte,
cf. I. Iordan, op.cil., p. 166.
50. Zlatiţa, sat corn. Socot, jud. C.S., cf. I. Iordan, op.cit., p. 276.
51 "Corni", coarne sau căpriori, grinzile înclinate ale acoperişului, cf. D.L.R.
III, 1913, p. 797.
52 "Cordă" sau coardă este grinda orizontală de la baza şarpantei, ca.re
fmmează tavanul, cf. D.L.R., III, 1913, p. 594.
53 Vezi supra, nota 10.
54 Vărădia, comună în jud. C.S., cf. I. Iordan, op.cit., p. 65.
55 Azi Socica, în R.S.FJ., cf. M. Marcovic, op.cit., p. 162.
56 "Patrova" sau Petrovac, azi Greoni, sat în corn. Grădimui, Jud. C.S., cf. I.
Iordan, op.cit., p. 150.
În c.licţionaml lui C. Suciu, op.cit., I, p. 270, denumirea nu figurează, apar
numai Greovăţ, Greovac şi Gerfa:, dar în hăltile militare, sc. 1:75.000, zona 25, col.
XXV, din seria anului 1884, sub denumirea oficială "Gcrikz" apare în paranteză
"Petrovac". Este posibilă fie contopirea a două sate, Greoni şi Petrovacz, care la
1793 să fi dat numele de Greovăţ, cum afirmă I. Lotreanu, op.cit., p. 203, sau e
posibilă existenţa unei denumiri locale, paralele cu cea oficială.
57 Broşteni, sat apmţinând oraşului Oraviţa, cf. I. Iordan, op.cit., p. 92.
58 Ţara Almăjului, numită şi depresiunea Bozovici.
59 Această grindină excepţională este confomată de însemnarea găsită pe un
Antologhion din Vă.rădia: "a bătut piatra atât de marc în cât a omorât tot şi caselor
a spai1. ţigla, numai lăteţii şi cornii au rămas'', cf. l.B. Mureşianu, op.cit., mss, p.
140 şi e c.lescrisă plao;tic de Va<;ile Popovici: "a bătut o piatră ca ouăle de găină şi
s-au nimicit toate bucatele, pomii, casele, s-au omorât vite şi multe pa.seri", cf. V.
Popovici, Monografia Comunei Pătas, Caransebeş, 1914, p. 27 şi 101. Ar fi interesant
de verificat, dacă în registrele pm·ohiale se găsesc într-adevăr consemnate şi decese de
pe mma grindinei.
60 Azi corn. Socol în jud. C.S., cf. · 1. Iordan, op.cit., p. 62.
61 Azi Dubovac pe Dunăre, în R.S.FJ., cf. M. Marcovic, op.cit., p. 58.
62 Azi Vracev Gaj, în R.S.FJ., cf. M. Marcovic, op.cit., p. 196.
63 Vezi supra, nota 48.
64 Ibidem.
65 Azi oraşul Bela Crkva, în R.S.FJ., cf. M. Marcovic, op.cit., p. 38.
66 Vezi supra, nota IO.
67 Rusova Veche, sat corn. Berlişte, cf. I. Iordan, op.cit., p. 222.
68 Asesor, persoană alăturată, supleant în consistoriul eparhial, cf. D.L.R. 1/1,
1913, p. 304, respectiv în organul administrativ şi disciplinai· care conduce o biserică.
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cf. DEX, p. 187.
69 "P.h.D." este prohahil prescmtarea de la "Prea hunul Domn". (?)
70 Începutul Postului mare, cîml se găteşte fără came, vezi DEX, p. 726.
71 Vezi supra, nota 17.
72 Filoxera a apămt probahil cu câtiva ani înainte, vezi supra, nota 44, dar e
posibil ca nu toate viile să fi fost atacate şi distruse concomitent(?). De data acea<;ta
cronicaml ştie despre cc fel de atac este vorba.
73 Azi oraşul Vrsac din R.S.F.J„ cf. M. Marcovic, op.cit., p. 197.
74 Ibidem.
75 Vezi supra, nota 9.
76 Contributia materială a preotului penltu protopop.
77 Vezi supra, notele 16 şi 17.
78 Contribuţia preotului pentm episcop.
79 Vezi supra, nota 21, aici probabil este vorba de o fermă sau de un sălaş
constmit în hotarnl respectiv.
•
80 Dalhoşet, corn. în jud. C.S„ cf. I. Iordan, op.cit„ p. 50.
81 "laitnaml", Leutenant, Lieutenant sau sublocotenent, cf. D.L.R., II/2, fose. 2,
p. 146., suh "Legman".
82 "Virdcru Craitu", vine probabil de la "Fiehcrkraut", (E1ythraea Centaurium
Persoon), plantă folosită sub fmmă de ceai şi considerată un excelent medicament
împotriva fehrci, cf. A.P. Dinand, Taschenhuch der HeilpD<l.':lzen, Verl. IF. Schreiber,
Esslingcn und Mi.inchen, I, 1935, p. 81. Se foloseşte şi în medicina noastră populară
sub numele de Floare de friguri, Frigurică, Cintaură, Potroacă, sub fmmă de infuzie
sau praf, contra frigurilor, cr. V. Butură, op.cit„ p. 68. Planta a figurat ca medicament şi în farmacopeea oficială austriacă sub numele de "Herba Centamii minores
florida", cf. Adolf Weinbergcr, Compendium der Arzneimittellehre nach der neuesten
iisteneichischen Phaimakopoe vom .Jahre 1855, Verl. von Carl Gerold's Sohn, Wien,
1855, p. 232.
83 Sârbova, sat corn. Racoviţa, jud. Timiş, cf. I. Iordan, op.cit., p. 232.
84 Tutore, curator, administrator de bunmi bisericeşti, cf. Dictionarul Limbii
Române Literare Contemporane, II, p. 216, vezi şi DEX. p. 303.
85 C. Suciu, op.cit., p. 92, menţionează numai două localităti cu numele de
Sacoş: S<Lcosu Mare, care s-a mai numit Sacoşu Unguresc, la 1851 "Magyar Szakos",
sau Sacoşu Românesc şi Sacosu Turcesc, la 1851 "Torok Szakos". Nu am găsit date
despre un "Sacoş Sârhcsc".
86 Vezi supra, nota 65.
87 Iertof, sat corn. Vrani, Jud. C.S„ cf. I. Iordan, op.cit„ p. 159.
88 Vezi supra, nota 18.
89 "iarna ca la platin", este poate o transcriere fonetică a expresiei ge1mane
"Wie in Blat", ca la ca.I1c - în sensul de ia.I·nă temeinică, ia.I·nă grea. Nu este poate
exclusă nici varianta - a-şi lua plata, a-şi primi pedeapsa, având acelaşi înţeles.
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90 Prohabil "cel ce scrie" numele pc crncea decedaţilor.
91 "Balsamum Copaivae", preparat farmaceutic uleios folosit ca medicament
extern împotriva durerilor fizice, cf. D.L.R. VI, 1913, p. 462, dar utilizat în trecut şi
ca dezinfectant pcnlrn tratarea infecţiei căilor urinare, cf. M. Zettkin şi al., Wi11terhuch
der Mcdizin, Berlin, 1964, p. 102, vezi C. Diaconovich, op.cit., I, p. 378 şi R.
Weinberger, op.cit., p. 80-81, care îl recomandă pcntrn boli genitale, blenoragii, etc.
92 "Tu si legonm", probahil Tussilago, (fossilago farfara L.) denumită popular
Podbeal, plantă folosită în stare proaspătă ca dezinfectant pe tăieturi şi abcese, cf. V.
Butură, op.cit., p. 191 şi ca expectorant contra tusei, cf. Ludwig Krocber, Das
Ncuzeitliche Krăuterhuch, Hippocratcs-Verlag, Stul1gait-Lcipzig, 1934, p. 180. Vezi şi
R. Weinhcrgcr, op.cit., p. 200, caI·e îl recomandă pcntm catare, blenoragii, etc.
93 "ai gi lila", respectiv "aiu (sau usturoiul) de lila", este fie usturoiul comun
(Allium sativum L.), fie cel sălbatic (Allium rotundum L.), ambele din familia
Liliaceelor, frecvent folosite în medicina populară, se aplică pe buboaie, la indigec;tii,
contra tusci, a bătăturilor, etc., cf. V. Butură, op.cit,, p. 26 şi 244, R. Weinberger,
op.cit., p. 88, îl numeşte "Bulbus Alii", dar menţionează şi un "Bulbus Scilae", (Scilla
Mmitima L.), ambele din fam. Liliacee, în cm·c mai intră şi "Die lichte Aloe"(?),
Ibidem, p. 30-31, folosită pcntm blenoragii, fehră, etc. Este fomte posibil ca cele trei
medicamente incluse sub notele 91 , 92 şi 93 să se, constituie într-o reţetă unitm·ă.
94 "scumpi na", poate li "Syringa Vulgaris", c;f. N. Tiktin, op.cit., III, p. 1397,
respectiv liliac sau jorgovan, din florile căruia se extrage uleiul ete1ic folosit în parfumerie şi caI·e me multiple folosinţe în medicina populară, cf. V. Butură, op.cit., p.
134, dm· decocţia acestuia nu e "vătămătoare" cum scrie cronicarnl. De aceea este
posibilă varianta "scumpie" (Rhus eotinus), cf. H. Tiktin, op.cit., III, p. 1397, vezi şi
Iuliu Prodan, Flora mică ilustrată a României, ed. II, Cluj, 1939, p. 314 sau şi mai
.c;igur: Scumpia, respectiv Oţetaiul (Cotinus cogygria scop.), UI·bust al cărni decoct de
rămurele se folosea ca dezinfectant, cf. V. Butură, op.cit., p. 212.
95 "cunicele", cunycelc sau cuişom·c (Caryophyllus Aromaticus), cf. H. Tiktin,
op.cit., I, p. 450 şi V. Butură, op.cit., p. 83.
96 "rotche'', rotcă sau ridiche (Raphanus sativus), cf. D.L.R., IX, p. 567, era
folosită ca leac obişnuit împotriva tusei, cf. V. Butură, op.cit., p. 198.
97 "Seoferu gaistu" vine probabil de la "Seifen geist" (Spititus saponatus),
medicament folosit în contuzii, hematoarne, lucsatii, entorse, etc., cf. A. Weinberger,
op.cit., p. 406.
98 potil:hcr, apotccer, Apothckcr sau farmacist, cf. Noul Atlas Lingvistic
Român, (N.A.L.R.), Banat, I, 1980, 145/24.
99 Vezi supra, nota 17.
100 Pentm "buczu'', H. Tiktin, op.cit., I, p. 248, dă sub denumirea de Bucsaiu,
Bucsău echivalentul Typha Latifolia, care corespunde papurei, cf. I. Prodan, op.cit., p.
16 şi cm folosită în medicina populară, cf. V. Butură, op.cit., p. 177. Întrncât însă
cronicarnl preia mujoritatea denumirilor de plm1te ml!dicinale, prin intermediul forma-

100
https://biblioteca-digitala.ro

ciştilor,

din l. germană, credem că aici este mai probabilă varianta "Buchs" sau
Wilder Buchs (Arhutus uva ursi L.) folosită mai ales în vindecarea bolilor de tinichi,
vezică şi boli de nervi, cf. A.P. Dinand, op.cit„ p. 29. Planta a fost mult folosită în
trecut contra diareii şi a bolilor apm·atului urinar, apărând în tratatul lui Adam
Lonicems, Kreuterbuch încă din 1557, cf. Baltha'iar Ehrhart, Vollstandiges KreuterBuch, in Veri. Ioseph Wolssische Buchhandl. Augsburg 1783, p. 71, care constituie
de altfel ultima ediţie a lui Lonicems. În lucrarea lui R. Weinberger, op.cit., p. 8485, nu apar decât denumiri legate de Benzi.ic, (Benzi.ieharz, Resina Benzi.iei, Asa dulcis), prafuri (Bcnzi.iepulver) extrase din lemnul unui arhore (Styrax Benzoin D1iand),
din Sumatra şi Borneo, folosite în bronşite, laringite, catm·e bronşitice, etc. fără a se
potrivi contextul din cronică.
IO1 "Vinu Cafei lefelu", reprezintă tot o transcriere fonetică a unui termen
medical şi se poate refeti fie la uleiul bmn care se extrage din cafea, cu denumirea
de Cafcon, frecvent utilizat pe atunci în fdgurile tifoide, cf. C. Diaconovich, op.cit.,
I, 1896, p. 660, sau poate fi vorba de Vinum Chinae Sulfmicum, extras din "Coajă
de china", de fapt "Quina", nume dat copacului cm·e conţine Chinina (Chinchona
Cuprea), folosit atât pentru combaterea febrei cât şi ca întăritor pentm anemie, cf. C.
Diaconovich, op.cit., I, p. 809, vezi şi B. Ehrhai1, op.cit., p. 148-149. Nu putem
exclude nici varianta transcderii lui "V crdi.innte chlorkupfcr", folosit în sifilis, epilepsie, rahitism, etc. cf. A. Weinberger, op.cit., p. 136.
102 Vezi supra, nota 91.
I03 "tripâlu" de la getm. "tripper", blenoragie sau gonoree, cf. Meyers Neues
Lexicon, (M.N.L.), VIII, Leipzig, 1964, p. 152; vezi şi I.A. Candrea, Folclorul medical român comparat, Ed. Ca'ia Şcoalelor, Bucureşti, 1944, p. 222.
104 Ocaua penhu materii uscate, avea probabil valoarea semnalată în Banat
încă <lin sec. XVIII, de 2 funţi 1/4, adică 1,260 kg., cf. N. Stoicescu, op.cit., p. 281.
Mai este cunoscută măsura de lemn cu care se lua vama la cazanele de ţuică, deci
pentrn lichide, având 1,650 I, cf. V. Şerban şi Colab., Glosar dialectual cu specială
privire la Banat, (G.0.), specimen III, Universit. Tim., 1981, p. 18.
105 Bucăţile de grăsime de porc din cai·e se stoai·ce untura, cf. D.L.R., 11/2,
fasc. 1, p. 51.
106 "funt" sau Pfund, aici probabil "Apotheker Pfund" sau Pfund de fatmacie,
având 0,420045 kg; se mai folosea şi mărimea vieneză, "Wiener Pfund", de
0,560060 kg, cf. L. Wagner, op.cit., p. 14 şi N. Stoicescu, op.cit., p. 282 şi 293.'
I 07 "laugenu", din getm. "Lauge" este Hidroxidul de nahiu (NaOH) sau soda
caustică, cf. M.N.L., V, 1964, p. 298, vezi şi Dictionar de neologisme (D.N.), ed. III,
Buc., 1978, p. 1002.
I 08 Vezi supra, nota 17.
109 Pentru "olbă", echivalenţa ar fi sticlă, clondir, cf. V. Şerban, S. Otincu şi
Colab., G.D., spec. IV, Univ. Tim., 1982, p. 85. fără specificarea mărimii. Din compararea reţetelor casnice actuale de săpun, cu cca din manuscris rezultă că olba, deşi
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are o etimologie provenind din Halbă/Halbe, jumătate, cf. D.N., p.5 13, avea aici o
capacitate de cca. I 1, (0,935 l).
110 pecingine sau cur-de-găină, nume populare date mai multor boli contagioase, cf. I.A. Candrea, op.cit., p. 223 şi 384.
111 Este vorba probabil de reţeta unei alifii răco1itoare.
112 Vezi supra, nota 28.
113 "Spermancet", spe1manţet sau spe1maceti, cf. H. Tiktin, op.cit., III, p. 1469,
este echivalentul steminei, vezi DEX, p. 890. Aici credem însă că e vorba de "substanţa grasă, obţinută din craniul de balenă, caşalot, sau delfin, folosită în cosmetică",
cf. DEX, p. 882 şi D.N., p. 1010. Vezi şi A. Weinberger sub "Spe1ma ceti"
(Cetaceum), op.cit., p. 112, care menţionează folosirea sa în emulsie cu gălbenuş de
ou în prepai·area reţetelor cosmetice.
114 Se referă tot la cuişoare, vezi supra, nota 95, folosite aici pentru aromă.
115 Probabil gălbenuş de ou, vezi şi supra, nota 113.
116 Ulei de migdale, cf. D.L.R., Vl/2a, p. 81. Vezi şi A. Weinberger, sub
"Oleum Amygdalmum" sau "Emulsio Olei Amigdalarum'', op.cit., p. 305 şi 152-153.
117 Vezi supra, nota 15.
118 Este vorba de o lum·e în arendă sau penhu cosit în pru1e.

THE "METEOROLOG/CAL CHRONICLE" OF THE
LUNGU FAMILY FROM BERLIŞTE
1861-1891
Summary

The paper deals with hand-written notes on an 1858 printed calendru·, concerning meteorological observations recorded between 1861-1891.
· These notes can be considered as a real meteorological chronicle of the
climate evolution during the 2nd half of the 19th century in Banat.
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