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Nedeia

Pledoarie pentru
identitate
CULTURA TRADIÞIONALÃ
Cultura tradiþionalã e tot ce ne reprezintã ca
români, în primul rând la modul general, apoi ca bãnãþeni
la modul particular. Practic, cultura tradiþionalã e cartea
noastrã de identitate pentru cã alãturi de limbã, portul
nostru tradiþional, muzica, jocurile, obiectele tradiþionale
sunt pe de-o parte hranã spiritualã, pe de altã parte,
identitatea noastrã ca locuitori ai României.
Cultura tradiþionalã e fundamentul culturii unui
popor pentru cã în cultura profesionistã, sã spun aºa,
marii creatori din toate timpurile au gãsit izvoare de
inspiraþie. Au cãutat în lada de zestre ºi au aflat, din
folclor s-au inspirat atât în domeniul muzical (ex. Enescu),
cât ºi în cel literar, plastic etc.
Cele douã culturi, sunt indispensabile, nu pot trãi
una fãrã cealaltã. Sigur, cultura tradiþionalã se adreseazã
unui public mai larg. În acest sens ar fi un câºtig
extraordinar pentru cultura tradiþionalã dacã în ºcoli sar preda obiceiurile, tradiþiile românilor sau jocurile
populare ca disciplinã obligatorie. În Turcia, de exemplu,
dansul popular face parte din programa ºcolarã. Asociaþia
Centrelor Culturale a fãcut în mai multe rânduri o
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serie de propuneri Ministerului Învãþãmântului pentru
acest lucru, dar, din pãcate...
Cultura tradiþionalã va rezista cât timp va exista
material uman interesat de acest segment. Mã refer la
instructori cu dragoste ºi dãruire pentru tradiþii ºi
obiceiuri, capabili sã instruiascã diverse formaþii ºi desigur
sã existe ºi sprijin din partea factorilor rãspunzãtori.
Cultura consumã, nu produce bani ºi orice activitate
necesitã susþinere financiarã.
În mod sigur va exista cultura tradiþionalã pentru
cã fiecare generaþie moºteneºte aceste valori spirituale
ºi practica ne demonstreazã acest lucru. Multe localitãþi
organizeazã o serie de evenimente care nu lasã aceste
valori sã moarã: Balurile Izmenelor, diverse festivaluri
în zonele-vãi ale judeþului, manifestãri pe care Instituþiile
de culturã le desfãºoarã, ocazii pentru promovarea ºi
conservarea culturii tradiþionale.
Un aspect pozitiv ºi un fapt îmbucurãtor este cã
ºcolile ºi grãdiniþele organizeazã manifestãri care adunã
un numãr impresionant de copii în cadrul unor festivaluri
care, la fel, îºi propun sã promoveze graiul bãnãþean,
muzica popularã vocalã, instrumentalã ºi jocurile populare
din Banat. Aº da ºi câteva exemple: Festivalul „Ciobãnaºul” (Bãuþar), Festivalul „Gugulan cu car cu mere”
(Caransebeº), „Mândru mi-s cã-s bãnãþan” (Reºiþa). Deopotrivã activitatea care promoveazã muzica coralã ºi
corurile are tradiþie în Banat – Festivalul „Lia Ponoran”
(Reºiþa), Festivalul „La ieslea minunatã” (Bozovici).
Acestea sunt doar o parte, existã foarte multe acþiuni.
ªcolile prezintã la manifestãri obiceiuri populare –
ºezãtoare, nuntã, mãsuratul oilor etc., Festivalul Vãii
Almãjului fiind un exemplu elocvent.
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directorul Centrului Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
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Nedeia

Ancheta revistei
CONCEPTUL DE CULTURÃ
TRADIÞIONALÃ
Ne-am propus la revista „Nedeia”, printre altele,
sã lãmurim ºi sã ne lãmurim câþiva termeni cu care sã
operãm pe parcurs noi ºi colaboratorii noºtri. Printre
ele conceptul de culturã tradiþionalã. Întrebarea: Ce
înþelegeþi prin conceptul de culturã tradiþionalã? am
adresat-o tuturor celor care, într-un fel sau altul, am
considerat cã îºi leagã preocupãrile de acest „termenumbrelã” ce s-a dovedit greu de definit.
Am stabilit iniþial un interval de zece zile (pânã
în 14 martie a.c.), pentru primirea rãspunsurilor. Unele
rãspunsuri s-au încadrat în acest interval (de la domnul
Erwin Josef Þigla, de exemplu, am primit textul cu
puþin înainte de ora 24.00, în ziua de 14 martie),
altele au venit ceva mai târziu, dupã cum ºi lista
iniþialã a devenit curând foarte fluctuantã. Oricum,
noi mai aºteptãm rãspunsuri, dar o parte din cele deja
primite le publicãm în acest numãr, restul în numãrul
viitor. Rãspunsurile le-am aºezat în ordinea în care
ne-au fost trimise. Mulþumim tuturor celor care ºi-au
luat din timpul lor pentru a ne scrie ºi a ne susþine
astfel în efortul nostru.
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DACIANA VUIA, muzeograf, Muzeul de Istorie
ºi Etnografie Lugoj:
Tradiþiile sunt intrinsec legate de identitate
În ciuda faptului cã societatea þãrãneascã, în sensul
tradiþional al cuvântului, a încetat de multã vreme sã
mai existe, cultura ºi spiritualitatea ei continuã sã dãinuie
în noi, ca o constantã a cotidianului. Cunoaºterea
trecutului în general, a tot ceea ce considerãm tradiþie
în special, este absolut necesarã oricãrei societãþi, în
contextul în care tradiþiile sunt intrinsec legate de
identitate, de o cãutare a identitãþii, pe care nu o
putem percepe decât raportându-ne la trecut. Datoria
noastrã este sã perpetuãm în timp ºi sã întreþinem
ecoul profundelor semnificaþii ale spiritualitãþii þãrãneºti.

ERWIN JOSEF ÞIGLA:
Conservarea moºtenirii culturale tradiþionale
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Pentru a rãspunde la întrebarea Dumneavoastrã,
în primul rând am dorit sã caut în DEX ce înseamnã de
fapt tradiþia. Iatã ce am gãsit:
„TRADÍÞIE, tradiþii, s.f. Ansamblu de concepþii,
de obiceiuri, de datini ºi de credinþe care se statornicesc
istoriceºte în cadrul unor grupuri sociale sau naþionale
ºi care se transmit (prin viu grai) din generaþie în
generaþie, constituind pentru fiecare grup social trãsãtura
lui specificã. ¬ Obicei, uzanþã; datinã, ¬ Informaþie
(realã sau legendarã) privitoare la fapte ori evenimente
din trecut, transmisã oral de-a lungul timpului. [Var.:
(înv.) tradiþiúne s. f.] - Din fr. tradition.”
Asociaþia Germanã de Culturã ºi Educaþie a
Adulþilor din Reºiþa, încã de la înfiinþare, la 19 septembrie
1987, a avut ca unul dintre þelurile primare conservarea

6

https://biblioteca-digitala.ro

ºi transpunerea în viitor a tot ceea ce înseamnã
moºtenirea culturalã tradiþionalã a etniei germane în
Banatul Montan. Dacã am reuºit, nu pot sã-mi exprim
aici ºi acum pãrerea. Prin întregul demers de-a lungul
celor 26 de ani, pot sã certific însã cã am pus bazele
unor premise edificatoare în acest sens. Am reorganizat
diferite manifestãri tradiþionale, care pãreau sã-ºi gãseascã
sfârºitul în perioada anilor ‘80 ºi ‘90 ai secolului trecut,
am încercat sã aducem îmbunãtãþiri în ceea ce priveºte
cadrul de desfãºurare a unor acþiuni de promovare a
tradiþiilor. Sãrbãtorile de „Kirchweih” (echivalentul rugii
bãnãþene ortodoxe, la noi hramul bisericilor romanocatolice), perioada de fãºang, obiceiurile din jurul
sãrbãtorilor religioase de Sfintele Paºti sau de Advent
ºi Crãciun, pãstrarea dansului ºi portului popular german
prin formaþiile de dansuri populare germane de pe
întreg teritoriul Banatului Montan (active fiind cele
din Reºiþa, Bocºa, Oraviþa, Steierdorf - Anina ºi Orºova),
a cântecului tradiþional prin corul german „Franz Stürmer”
din Reºiþa ºi cu ajutorul formaþiilor muzicale din Reºiþa
(„Banater Bergland”) ºi Steierdorf - Anina (fanfara), ºi
nu în ultimul rând publicarea unor materiale în acest
sens în publicaþia noastrã lunarã „Echo der Vortragsreihe“
(„Ecoul Asociaþiei“) sau în cãrþile publicate de noi, mai
nou ºi prin pagina web www.dfbb.ro, au condus la
realizarea punþilor de legãturã între trecut ºi viitor,
printr-un prezent deosebit de activ.
Prin toate demersurile noastre am scris CULTURA
TRADIÞIONALÃ cu litere mari. În acest sens am avut
sprijinul membrilor comunitãþii, dar ºi cel al autoritãþilor
guvernamentale, judeþene ºi locale. Fãrã implicarea
tuturora în cultura tradiþionalã germanã, Banatul Montan ar fi astãzi mult mai sãrac. Pentru aceasta, mulþumesc!
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ADA D. CRUCEANU:
Cultura „tradiþionalã” este un fenomen viu
Fie ºi sumar abordatã, mai degrabã sub forma
unei „aproximãri” decât a unei definiri, noþiunea de
culturã tradiþionalã are, în opinia mea, de a face cu
atitudini/ credinþe, reprezentãri, acþiuni/ activitãþi ºi
produse specifice unei colectivitãþi umane relativ bine
determinate printr-o istorie comunã, extinsã pe durata
a cel puþin patru-ºase generaþii (100–150 ani), manifestate,
realizate ºi transmise „din generaþie în generaþie”, quasiexclusiv printr-un mecanism intern de comunicare. Dacã
am duce pânã la capãt un astfel de raþionament, am
putea ajunge la concluzia cã numai colectivitãþile „izolate”
ar trebui luate în considerare, orice contact cu exteriorul
(cu un alt sistem de comunicare, de pildã) constituindu-se
într-o „agresiune”, într-un factor mutant, implicit într-o
alterare a culturii genuine a grupurilor respective. Or,
lucrurile ar putea sta astfel doar în cazul unor eventuale
comunitãþi tribale sau, in extremis, al unor colectivitãþi
aflate la foarte mari distanþe de altele (fie ele distanþe
natural-geografice, fie distanþe rezultate prin „ghetoizare”
/ enclavizare în urma unor fenomene sociale, politice,
ori de tipul „asanãrii” unei colectivitãþi prin îndepãrtarea
alteia – consideratã ca indezirabilã sau periculoasã nu
doar pe motive „etnice”). Cum astfel de fenomene sunt
rare, cel puþin la nivelul Europei, ar urma sã concedem
cã (aºa cum se întâmplã cu orice alte element/ dimensiune
a vieþii), cultura „tradiþionalã” este un fenomen viu, în
care stratul de profunzime (bagajul cultural al primelor
generaþii) se aflã în relaþii dinamice cu un strat nou,
creat ºi aparþinând generaþiilor târzii (eventual, celor
contemporane la momentul analizãrii culturii respective). Ce roluri ar juca aceste straturi ºi cum anume se
raporteazã unul la celãlalt ar fi o chestiune de interes
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pentru cercetãtor, cu atât mai mult pentru un „formator”
de indivizi ºi grupuri dedicate conservãrii culturii
tradiþionale. ªi pentru a nu depãºi un spaþiu rezonabil
al intervenþiei noastre, sã punem în discuþie, cu titlu de
exemplu, cazul unei piese de costum femeiesc din Vrani,
localitate consideratã „de pustã”, dar situatã în Banatul
de munte: fota. O piesã intratã în portul local dupã
„modelele” tipãrite sub auspiciile Reginei Maria, în jurul
anului 1927, întâlnitã numai în aceastã localitate ca
piesã „curentã” (persoane de vârstã medie) ºi în localitatea
alãturatã, Vãrãdia, rar ºi doar ca piesã „de sãrbãtoare”
(cf. cercetãrilor din anii 1980-81, pe urmele Institutului
Social Banat-Criºana). Este sau nu fota de Vrani o
piesã „tradiþionalã“? Evident, un rãspuns argumentat ar
trebui sã analizeze costumul anterior circulaþiei modelelor
„regale”, modul în care, prin „Reuniunea de cântãri”
localã, sub autoritatea doamnelor din „intelighenþia”
satului, piesa a fost „impusã” pentru costumul de scenã
ºi a intrat apoi în cotidian, ca, dupã anii ’50-’60 ai
secolului trecut sã-ºi piardã din „prestigiu” (din motive
variate, între care ºi „unicitatea” în complexul costumului
bãnãþean, fapt ce a putut genera „reculul” ºi revenirea
la piesele vechi – cotreanþa ºi „ºurþa” –, dar ºi datoritã
fenomenelor exterioare evoluþiei în sine a costumului –
cum au fost anatemizarea regalitãþii ori „bãrãgãnizarea”).
Sigur, nu punem acum în discuþie cauzele generale ale
dispariþiei costumului popular din cotidian ºi
transformarea lui în „costum de ocazii”, dar o temã de
interes ni s-ar pãrea analiza „la zi” a costumului popular local, în condiþiile post-decembrismului – care
reatribuie regalitãþii (ºi Reginei Maria în special) „prestigiu” ºi n-ar fi exclus sã recupereze, ºi în cazul portului
popular, „însemnele” ale acestuia. Dacã o astfel de tendinþã
s-ar remarca în localitate, am avea de-a face cu un
raport normal între straturile de culturã (în general,
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nu numai „tradiþionalã”), cel al „treptelor” coborâte ºi
urcate de diversele lor componente, fenomen cunoscut
ca fiind al „conului de umbrã” urmat, dupã un timp, de
cel „de luminã”, atât de frecvent sã zicem în lumea
artelor „culte”.
Dincolo de acest exemplu ºi exerciþiu de punere
în scenã a „rolurilor” genuinului ºi ineditului, cultura
„moºtenitã” are, în zilele noastre, un statut ingrat: este
apreciatã ca factor identitar atât de cãtre mediile
academice cât ºi de „politicile” europene vizând „unitatea
în diversitate”, respectiv, de „formatorii” dedicaþi ei,
dar este subminatã de chiar potenþialii sãi purtãtori
genuini, pe de-o parte, nu mai puþin de aºa-numita
„globalizare” a producþiei ºi produselor culturale (ºi nu
numai) sau, cel puþin în România, de circulaþia ºi
aprecierea datã „produselor” culturale ale îndepãrtatei
Chine sau mai apropiatei Turcii. În parantezã fie spus,
dacã într-o mãnãstire din zona noastrã am întâlnit, la
loc de cinste, un ceas pe al cãrui cadran era imaginea
lui Isus crucificat de douã ori, pe cruce ºi cu „ajutorul”
indicatoarelor orologiului, aproape cã nu mai avem ce
spune, decât sã specificãm cã „produsul” venea din China
ºi era (este), evident, modul culturii chineze de a se
raporta la creºtinism, mod acceptat de mãicuþele din
România fãrã nici o urmã de opreliºte – pe care, normal, am fi aºteptat-o de la „tradiþia” cultului ºi de la
cea a locului! Cu siguranþã, Rãpirea din serai (atât de
hulita de unii, atât de apreciata de ceilalþi, biatã carpetã)
era doar o „copilãrie” faþã de ceasul cu pricina!
Mai este, în astfel de condiþii, ceva de fãcut? Cu
optimism, am spune da, mai este! ªi am lua, tot cu titlu
de exemplu, ia reintratã în „conul de luminã” internaþional (dupã trei sferturi de veac de la celebrarea ei
prin Matisse, La blouse Roumaine). Ceea ce ar însemna
ca, în baza inventarului reprezentãrilor, acþiunilor/
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activitãþilor ºi produselor „moºtenite” de comunitãþile
din România (indiferent de atributele lor strict etnice),
fie ele rurale, fie urbane, sã se realizeze astfel de
„campanii” de recunoaºtere internaþionalã (sau mãcar
europeanã!) a elementelor „de forþã” din fiecare categorie,
ca, urmare a noului „prestigiu”, acestea sã fie re-acceptate
de purtãtorii de culturã tradiþionalã „la ei acasã” ºi sã
reintre în habitudinile lor, sã redevinã atitudini/ credinþe
aºadar. Fãrã aceastã ultimã componentã, cultura tradiþionalã (cum se întâmplã, de altfel, în toate domeniile
vieþii, fie ea individualã, fie colectivã) nu are a fi decât
spectacol sau piesã de muzeu.

RADU CERNÃTESCU:
Fãrã tradiþie, nu doar cultura, dar ºi viitorul
unui popor ar fi lipsite de sens
Paradoxal, cei care vorbesc de tradiþia culturalã,
aulicã ºi integratoare, uitã mereu de cultura tradiþionalã,
care a fost ºi ar trebui sã rãmânã adevãrata temã
identitarã a unui popor. Cãci, în opinia mea, cultura
tradiþionalã, îndeosebi cea imaterialã, i-a conferit culturii
un titlu de nobleþe, motivaþia dãinuirii ei, alimentând
cu elemente simbolice, arhetipuri ºi modele antropologice
marile opere de artã, cele care fac mândria oricãrui
popor, ridicând cultura la rang de culturã naþionalã.
Din pãcate, postmodernitatea, care considerã tradiþia o
justificare a izolãrii, a adâncit discrepanþa dintre cultura
tradiþiei ºi tradiþia culturii. Fãrã tradiþie, fãrã mândria
dãinuirii unui popor, cultura riscã sã se transforme
dintr-un necesar ontologic al omului vãzut ca locuitor
întru mister ºi revelare, într-o culturã de tip fast-food,
în care omul nu mai e decât un consumator de culturã,
un stultus care venereazã gadgeturile unui progres ex-
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terior, pe care nu îl va înþelege niciodatã fiindcã el
însuºi nu este în progres.
Aº vrea sã ne oprim puþin atenþia asupra unei
componente esenþiale a culturii tradiþionale, culturã pe
care mulþi o mai confundã peiorativ cu cultura popularã.
Este vorba de mit. Folcloristul Moses Gaster, prietenul
lui Eminescu, arãta în Literatura popularã românã (1883)
cã orice mit autohton comunicã pe un palier simbolic cu
miturile altor popoare, fãcând din el arhetipul unei
gândiri general umane. Pe acest palier simbolic al mitului
s-au construit subteranele conotative ale marii culturi,
cele care unesc în universalitate mitul lui Isis cu Baltagul
lui Sadoveanu, Mioriþa cu mitul lui Hiram, mitul luciferic
cu Sãrmanul Dionis al lui Eminescu ºi cu Faustul lui
Goethe &c. Aceastã subteranã conotativã a culturii permite
iubitorului de înþelepciune, din orice culturã ar fi el, o
archaiologia cãtre aceeaºi naturã umanã. Cãci, privind
spre zei, privim în noi înºine. ªi a privi în noi înºine
înseamnã a ne descoperi creativitatea artisticã, ceea ce
ne face asemenea Marelui Creator. Iatã de pildã cum
descrie un alchimist, germanul Michael Maier,
convieþuirea lui cu miturile: „dupã ce mi-am petrecut
eu cea mai bunã parte din viaþã cu literatura ºi studiul
artelor liberale”, dezamãgit precum Faust de vanitatea
acestei cunoaºteri, „mi-am gãsit refugiu în studiul
lucrurilor ascunse ale Naturii (rerum abditarum in naturam
existentum)”. Aºa ajunge el la concluzia cã trebuie sã
reconsidere „tot ce Tacitus, Plinius ºi ceilalþi scriitori
au dorit sã transmitã” prin alegoriile artei lor. Mai
mult, meditând pe marginea unui mit transmis de Plinius,
cel al pãsãrii Phoenix, în Maier se trezeºte irezistibila
dorinþã de a fi posesorul mãcar a uneia din penele
acestei „neasemuite pãsãri numitã Phoenix, ale cãrei
pene au fost un remediu mai bun decât toate realizãrile
medicinei pentru orice mânie, durere sau anxietate

4
1
0
2
1
1
a
i
e
a
i
d
e
e
d
e
N
N
12

https://biblioteca-digitala.ro

(nepenthes); despre care anticii au scris cã, dupã ce a
fost rãpitã de troianul Paris, Elena l-a oferit lui
Telemachus, cãruia i-au trecut astfel toate suferinþele
anterioare, uitând el de toate grijile ºi necazurile”.
Mereu cu acest mit în minte ºi în pofida tuturor celor
care îl descurajau, spunându-i cã e doar o fabulaþie,
Maier a decis cã trebuie „sã depunã orice efort, sã facã
orice cãlãtorie pentru a intra în posesia” unei cât de
mici pãrþi din fabuloasa creaturã. Pe urmele ei, Maier
strãbãte Europa, America, Asia ºi Africa, pentru a afla
pe acest din urmã continent, din gura Sybillei din
Erithreia, cã „toatã aceastã poveste [despre Phoenix], pe
care ºi copiii o desconsiderã, se adreseazã mai degrabã
minþii, decât urechii, ea fiind o naraþiune misticã nu
istoricã, cum sunt ºi hieroglifele egiptenilor”1. Chiar
dacã aici mitul este doar o „subtilã alegorie a alchimiei”,
povestea lui Michael Maier ne aratã cât de minunatã
poate fi vieþuirea alãturi de basme ºi mituri, cele care
promit o cãlãtorie iniþiaticã spre sine însuºi. O
demonstreazã în cultura românã Dimitrie Bolintineanu,
autor al Legendelor sau Basmele naþionale (1858) ºi
Legendele (1885), a cãrui cãlãtorie imaginarã se desfãºoarã
în Orient (Brises d’Orient - 1866), în Grecia, Egipt, sau
la Muntele Athos...
Fãrã mituri, viaþa fiecãruia ar fi mult mai sãracã.
ªi, extrapolând, fãrã tradiþie, nu doar cultura, dar ºi
viitorul unui popor ar fi lipsite de sens.
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__________
1
cf. M. Maier, Subtilis allegoria super Secreta
Chimiae..., în vol. Musaeum hermeticum..., Francofurti
et Lipsiae, 1749, p. 702-732.
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ION CÃLIMAN:
Constatãm o accentuatã destrãmare, destructurare a aºa-numitei culturi de tip tradiþional
Între cele cinci principale trãsãturi caracteristice
de tip folcloric se numãrã ºi caracterul tradiþional,
cultura tradiþionalã oralã mai fiind denumitã ºi culturã
de tip folcloric sau culturã folcloricã, care se poate
dezvolta în toate epocile, complementar ºi concomitent
culturii constituite. Cultura tradiþionalã este definitã
mai ales prin caracterul conservator, inerþial, invariabil,
pãrând a avea uneori caracter retrograd, refractar ºi,
de ce nu, nostalgic emoþional. Nivelul sãu propriu de
existenþã este, însã, oralitatea, întrucât este creatã,
receptatã, pãstratã ºi transmisã numai pe cale oralã,
oralitatea fiind, ºi ea, dupã cum se ºtie, una dintre
trãsãturile caracteristice ale folclorului general. Stabilindu-se la nivelul conservator, în spaþiul acestui tip
de culturã nu se urmãreºte în nici un caz modernizarea,
performarea oprindu-se la pãstrarea (conservarea), cu
mare stricteþe, a tezaurului (bagajului) de culturã
tradiþionalã moºtenit, însuºit, asumat ºi retransmis cu
sfinþenie în timp ºi spaþiu, adicã pe diacronie ºi sincronie.
Consider cã prin cultura tradiþionalã la noi,
românii, se poate înþelege cultura de tip folcloric din
ultimele sute de ani (veacuri), o culturã de obicei neatinsã
de elementele de urbanizare, industrializare, modernizare.
Elementul definitoriu pentru acest tip de culturã este
faptul cã a fost creatã direct ºi nemijlocit de comunitatea
sãteascã, în complexitatea ºi deplinãtatea ei existenþialã,
din vatra satului, cât ºi în orizontul mintal tradiþional,
fapte care îi dau conþinutul, configuraþia, fizionomia ºi
semnificaþiile, de altfel elemente recurente pe care se
bazeazã ºi se sprijinã autoritatea specific tradiþionalã a
vieþii rurale ºi a mentalului comunitar þãrãnesc (sãtesc),
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fapt care dã stabilitate pe perioade relativ lungi de
timp, generaþii ºi generaþii de performeri ºi consumatori
ai culturii tradiþionale. Astfel, obiceiurile, datinile ºi
credinþele populare pot deveni adevãrate (autentice)
instituþii ale tradiþiei în comunitãþile rurale cu o bogatã
viaþã spiritualã, prin rolul, funcþiile ºi scopurile lor, cât
ºi, mai ales, prin dãinuirea lor.
În zestrea mentalã ºi comportamentalã a omului
de astãzi (recent) din comunitãþile rurale, a omului
modern, dacã vreþi, putem constata, în grade diferite, o
accentuatã destrãmare, destructurare a aºa-numitei culturi
de tip tradiþional, aspect constatat, personal, cu tot mai
mare nãduf, în mai toate ieºirile pe teren cu scopul
culegerii ºi cercetãrii folclorului (cu precãdere literar)
din zona Fãgetului. Mai pâlpâie, ici-colo, mai ales în
comunitãþile colinare ºi montane, reminiscenþe mai mult
sau mai puþin fragmentate ºi fracturate, ori chiar
denaturate, care apar ocazional în zestrea comportamentalã a omului de astãzi, latenþe în orizontul creativ al
performerului de la þarã, care îi mai ostoieºte ºi leagãnã
nostalgia legatã de un stâlp al casei, al vetrei ºi satului
(precum de un „poºiump”, „ºciamp”, „neam”, „spiþã”) care,
odinioarã, simboliza trãinicie, continuitate, sociabilizare
sub zarea încãpãtoare ºi binefãcãtoare a tradiþiei.
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MARCEL TOLCEA:
Despre arhaicitate ºi modele arhetipale

Conceptul de culturã tradiþionalã e relativ nou
în cercurile universitare ºi se referã la ceea ce am
putea numi culturã folcloricã, adicã la o moºtenire
imemorialã de datini ºi obiceiuri cãrora noi le adãugãm
o valoare artisticã.
Existã însã ºi o altã abordare a cuvintelor
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„tradiþional” sau „tradiþie”. Dacã acest cuvânt, „Tradiþie”,
se scrie cu majuscule, ne referim mai ales la un gânditor
francez, René Guénon, care vorbeºte despre Tradiþie ca
despre o revelaþie pe care umanitatea a primit-o în
zorii ei ºi care s-a pãstrat mai mult sau mai puþin
alteratã în folclorul contemporan. Pentru Guénon ºi
pentru emulii sãi, Tradiþia înseamnã un set de norme
transmise cu ajutorul simbolurilor pe care omul contemporan le înþelege tot mai puþin. Pentru cã în opinia
lui, Tradiþia trebuie sã rãmânã neschimbatã, imuabilã
aºadar, pentru a avea eficienþã. Este de altfel ºi ceea ce
observa Mircea Eliade atunci când glosa despre ritual,
mit ºi arhetip.
Aºadar cultura tradiþionalã din aceastã perspectivã vorbeºte despre arhaicitate ºi despre modelele
arhetipale ale relaþiei cu cerul în ceea ce priveºte
fenomenul religios ºi despre ceea ce se cuvine a fi
fãcut în ceea ce priveºte viaþa de fiecare zi pentru
omul culturilor etnologice.
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CARMEN ALBERT:
Un specific al locului care s-a transmis de
demult ºi mai existã încã

Mi-e greu sã rãspund la aceastã întrebare. Eu
care am trãit toatã viaþa la oraº, sunt a cincea generaþie,
de aceea poate sunt ºi atrasã de muzeele cu exponate
de culturã popularã, pentru cã nu le-am vãzut de fapt
in situ niciodatã. Deci nu o pot defini din perspectiva
propriei subiectivitãþi. Cultura tradiþionalã ºi modalitãþile
de cercetare a ei a constituit de-a lungul istoriei un
subiect de interes pentru mulþi specialiºti din diverse
arii culturale. Conceptul a fost definit de mai multe
ori, nu cred ca asta intereseazã acum. ªcoala Sociologicã
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de la Bucureºti cu reverberaþiile ei în Banat prin
existenþa Institutului Social Banat-Criºana a însemnat
mult în ceea ce priveºte cercetarea ruralului, a þãranului
ºi a problematicii sale, a culturii populare în general.
Însã acum nu vorbim nici de cercetarea empiricã ci
ceea ce înseamnã pentru fiecare, din câte înþeleg eu.
Contacte mai strânse cu lumea ruralã nu prea
am avut cu excepþia unei perioade de doi ani, 19901992 când eram cadru didactic la Ilova, la o ºcoalã
gimnazialã, un sat cu multã personalitate nu departe
de Caransebeº. La nedeia satului cu ocazia Sfintei
Marii, la 15 august, deºi era vacanþã ºi eram în concediu,
am fost invitatã ºi, curioasã, m-am dus. Eram gost la o
familie respectabilã din sat, iar în seara aceea ne-am
dus la hora ce urma, în mijlocul satului, pe un platou
undeva în dreptul ºcolii. S-au încins mai multe brâuri
pe muzicã cântatã de o orchestrã anumit tocmitã, iar
ºirul lung de bãieþi ºi fete s-au învârtit de mai multe
ori în spaþiul devenit prea strâmt, cu miºcãri ritmice
din ce în ce mai rapide, evocându-mi parcã imaginea
din Ciuleandra. Atunci am avut un sentiment straniu.
Satul acela emancipat cu case amintind de o urbanitate
modernã cu case ca la oraº, bãi proprii, terase interioare,
tractoare, tineri lucrând deja în strãinãtate ºi investind
acasã, nu-ºi uitase obiceiul, paºii de joc, pãstra ritmul
ca ºi în urmã cu mulþi ani când pãrinþii ºi bunicii lor
fãceau acelaºi lucru. Nimic nu se schimbase. Aceasta
cred cã este pentru mine esenþa acestei noþiuni de
culturã tradiþionalã. Un specific al locului care s-a
transmis de demult, mai existã încã ºi nu va fi uitat
atâta vreme cât vor mai exista aceia care l-au deprins.
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MARCU MIHAIL DELEANU:
Cultura popularã ºi cultura tradiþionalã
În principiu, ºtiam cã existã cultura scrisã ºi
cultura popularã, cea din urmã, de facturã oralã, cu
cele douã componente: spiritualã (folclorul literar,
muzical, coregrafic) ºi materialã (domeniu de studiu
pentru etnografie). A apãrut însã, în ultima vreme, ºi
noþiunea/sintagma: culturã tradiþionalã, despre care se/
ne întreabã colega Adela Schindler.
Recunosc, sincer, cã nu m-a preocupat ce înseamnã
ºi, mai ales, care este deosebirea dintre cultura popularã
ºi cultura tradiþionalã. De aceea, aºtept cu interes
rezultatul dezbaterii pe aceastã temã. Pânã atunci însã,
am apelat la cele scrise de Ioan Viorel Boldureanu,
cunoscutul specialist din imediata noastrã apropiere.
În prefaþa la volumul „Gabriel Þepelea, Plugari
condeieri din Banat. Literatura în grai bãnãþean” (Timiºoara, Editura Marineasa, 2005, p.19), universitarul
timiºorean face o distincþie drasticã între cultura
popularã ºi cea tradiþionalã atunci când încadreazã
literatura dialectalã bãnãþeanã în „contextul culturii
populare de sorginte ruralã (subliniem încã o datã: nu
cultura tradiþionalã oralã, de tip folcloric – s.n. MMD
– evident tot ruralã ºi aceasta, potrivit originii ºi mediului
sãu propriu!)…” Din citatul de mai sus desprindem douã
aspecte utile dezbaterii propuse de Adela Schindler:
a. prin cultura tradiþionalã se înþelege cultura
oralã, de tip folcloric, ceea ce considerãm cã este culturã
popularã;
b. existã culturã popularã ºi de altã sorginte decât
ruralã?
Distincþia clarã dintre cultura tradiþionalã ºi
cultura popularã o fãcuse explicit Ioan Viorel Boldureanu
în volumul Cultura popularã bãnãþeanã (Timiºoara,
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Editura Mirton, 2004, p. 12-13), întocmind diagrama
Sfera culturii în societate, cu trei cercuri care se
intersecteazã (fãrã a se suprapune):
„Cercul I - «cultura …» (majorã, aulicã, auctorialã)
Cercul II - «cultura tradiþionalã oralã» (cultura de
tip folcloric, culturile folk, culturile «societãþilor folk»)
Cercul III - «cultura popularã»”
La intersecþia cercurilor II (cultura tradiþionalã)
ºi III (cultura popularã) se naºte o zonã în care „cultura
popularã” se comportã ca o „subculturã” a celei tradiþionale
orale, creându-ºi propriile «tradiþii». Cultura popularã
este o contraculturã faþã de cultura majorã ºi de cea
tradiþionalã, dar ºi o subculturã „a sistemului integrator al culturii”. În alt loc (p.11) Boldureanu circumscrie
culturii populare sensuri precum: bibliotecã pentru toþi,
artizanat ºi producþia culturalã anonimã, dar de serie etc.
În concluzie, prin culturã tradiþionalã se
înþelege, acum, domeniul care, cândva, era denumit
culturã popularã. Eu însã cred cã putem rãmâne la
ceea ce ºtiam cândva: culturã scrisã (auctorialã), culturã
popularã (oralã, anonimã, folk-lore), iar subcultura este,
din pãcate, ºi scrisã ºi oralã.
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Conf. dr. GHEORGHE SECHEªAN:
Întrebarea este dacã se va mai menþine tradiþia

În mod obiºnuit (þinându-ne de litera dicþionarului,
adicã), prin tradiþie se înþelege un ansamblu de reguli
comportamentale, morale ºi rituale, stabilite în cadrul
unui grup etnic ori naþional, transmis pe cale oralã, ºi
care cadenþeazã ritmul vieþii grupului respectiv prin
raportare la aceasta. Trebuie sã spunem, din capul locului,
cã acest concept se referã la mediul rural dintr-un
trecut mai mult sau mai puþin îndepãrtat. În mediul
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urban nu putem vorbi, în opinia noastrã, de tradiþie, ci
doar de uzanþe comportamentale, de obiºnuinþe etc.
Nici mediul rural de astãzi nu mai oferã un teren prea
fertil de studiere a tradiþiei, ºi aceasta deoarece ea era
legatã, indisolubil, de pãmânt, ºi de lucrarea sa.
Comunismul a distrus nu doar tradiþia, ci întreg
patternul care o fãcea posibilã ºi viabilã. Asistãm astãzi
la încercãri disperate, mai cu seamã din partea unor
ONG-uri, dar ºi a folcloriºtilor, a oamenilor de culturã,
de a re-face tradiþia, de a o re-înnoda, cum s-ar zice. ªi
aceasta mai ales în preajma marilor sãrbãtori. Ori, în
tradiþie, ele îºi aveau rostul lor. Nu insistãm prea
mult, dar trebuie sã spunem cã, în satul de odinioarã,
odatã cu sãrbãtoarea tradiþionalã sacrul era reiterat în
cotidian, nu doar în vecinãtatea, ci în chiar viaþa omului
obiºnuit. Astãzi, pãmântul este abandonat, þara româneascã
importã (!!!) legume ºi fructe (nu mai vorbim de carne),
câtã vreme, într-un trecut nici mãcar prea îndepãrtat,
bunii ºi strãbunii noºtri îºi vindeau porcii la…Viena.
„Tradiþia”, astãzi, este aceea… comercialã. Suntem,
literalmente, ºantajaþi, pe toate canalele media, sã
cumpãrãm, orice, numai sã cumpãrãm, deoarece altfel
nici nu am avea de-a face cu o veritabilã sãrbãtoare.
O parte a tradiþiilor de sãrbãtoare (dar ºi de
înmormântare, de nuntã, ori de botez) se mai menþin ºi
azi la þarã, dar resortul este departe de a mai fi unul
sacru. Întrebarea este dacã se va mai menþine tradiþia.
În opinia noastrã, nu.
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Nedeia

Mit ºi mitologie
CERUL TATÃ
I
Periplul prin mitologia româneascã, anunþat deja începe
prin prezentarea setului de credinþe legat de cele douã
elemente fundamentale de care depinde existenþa omului –
cerul ºi pãmântul.
Prezentele pagini le dedicãm primului dintre acestea,
cu menþiunea cã aici se vor trece în revistã pe scurt un
mãnunchi de credinþe strãvechi în cultura popularã româneascã
referitoare la zidirea cerului, funcþia sa mitico-magicã,
personajele care îl populeazã (soarele, luna, stelele etc.) ºi
ritualuri ascensionale (încã) existente în lumea satului românesc,
în general, ºi a celui bãnãþean, în particular.
Miturile cosmogonice româneºti au drept personaje
esenþiale pe Fârtat (Dumnezeu) ºi pe Nefârtat (Diavolul), cei
doi demiurgi care participã ºi conlucreazã, chiar dacã de o
manierã antagonicã, la crearea lumii. Cerul reprezintã una
dintre creaþiile majore ale celor doi constructori de lume ºi
ea este realizatã dupã ce au fãcut Pãmântul, omul, arborele
cosmic, la români acesta fiind bradul, arborele sacru prin
excelenþã, asupra cãruia vom reveni, ºi coloana cerului.
Considerat de douã ori sfânt în credinþele populare, cerul
este locul divin al panteonului românesc ºi sediul astrelor ºi
fiinþelor mitice ce-l populeazã.
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La început cerul era partea situatã imediat deasupra
pãmântului. De aceea oamenii începutului de lume nu fãceau
distincþie între cer ºi pãmânt. Cerul a fost alcãtuit a treia zi
de dupã crearea pãmântului ºi corpurile cereºti, închipuite ca
oameni trãiau pe pãmânt. Între ele ºi oameni au apãrut însã
unele conflicte, de unde ºi necesitatea separãrii cerului de
pãmânt. Soarele ºi Luna, de pildã, nu îºi efectuau atunci
umblarea pe boltã ca acum, ci prin aerul pe care îl împãrtãºeau
cu pãmântenii, fiindu-le greu sã umble printr-un loc mult
prea mic pentru cei doi luminãtori. Pe de altã parte, aceºti
aºtri îi orbeau pe oameni cu lumina lor ºi îi ardeau cu
dogoarea lor, ºi de aceea, ºi unii ºi alþii s-au rugat de
Dumnezeu sã punã cerul deasupra ºi sã le facã, Soarelui ºi
Lunii, cer de umblat.
ªi atunci cei doi Fârtaþi, încã nu pe deplin ºtiutori în
cele ale facerii lumii au ridicat cerul, într-o primã încercare,
în vârful bradului, adicã al arborelui cosmic. ªi pentru cã
nici aºa nu era bine pentru cei doi aºtri-oameni, Fârtatul ºi
Nefârtatul au purces la facerea unui cer ca un pod de lemn,
prin care trecea trunchiul arborelui cosmic, adicã arborele ce
susþinea lumea, cu rãdãcina în lumea subpãmânteanã, trunchiul
în lumea noastrã ºi trunchiul în vãzduh (vom vedea mai
târziu cã în credinþele populare româneºti, cerul nu era
totuna cu vãzduhul), devenit astfel suport ceresc. Respectivul
pod avea uºi imense pe care se putea intra în cer, iar acest
cer-pod se sprijinea ºi pe poalele arborelui ce cãdeau spre
pãmânt.
Dar, s-a vãzut apoi cã nici o asemenea alcãtuire nu
era bunã: o datã pentru cã luminãtorii menþionaþi nu puteau
lumina pãmântul decât prin crãpãturile podului, fiind ºi
ºubred, pe deasupra, la orice miºcare a pãmântului podul
putându-se prãbuºi, peste poale, asupra pãmântului. Aºa cã
podul a fost tãiat la mijloc, în pãrþi egale, aºa încât cerul sã
se poatã deschide ºi cei doi luminãtori sã poatã lumina
întreaga lume. Dar ºi acum lumina lor era tot prea puternicã
ºi prea fierbinte pentru muritori.
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La cea de-a treia încercare blajinii (fiinþe mitologice
la care vom reveni cu o altã ocazie) le vin în ajutor
Fârtaþilor ºi preparã o boltã din pietre de cleºtar, cerul fiind
acum zidit ca o frumoasã boltã de cleºtar, dar cerul tot era
prea aproape de pãmânt ºi oamenii cei muritori au început
sã întineze cerul aruncând pe el tot felul de murdãrii. Aºa
încât, Fârtaþii l-au ridicat atât de sus, încât muritorii sã nu
mai poatã sã-l atingã, acolo unde este ºi acum, punându-l pe
patru sau, dupã alte legende, pe ºapte stâlpi, tot de cleºtar.
De asemenea, dupã unele legende ei nu au fãcut doar un
singur cer, ci ºapte, în unele variante, sau nouã, dupã altele.
Aºa a apãrut ºi vãzduhul, care în credinþele românilor
este golul dintre pãmânt ºi cer. Vãzduhul este locul unde
sãlãºuiesc norii ºi vântul, care aduc ploaia ºi ninsoarea, dar
unde uneori îºi fac loc ºi unele duhuri rele, fiind de fapt
spaþiul mitic unde fiinþe mitice bune ºi rele luptã pentru
binele sau spre rãul oamenilor.
ªi dupã toate acestea, Soarele ºi Luna se pot plimba
pe bolta cereascã în voie ºi fãrã tulburare din partea oamenilor,
iar aceºtia se pot bucura de frumuseþea ei ºi de binefacerile
luminii pe care aºtrii le-o oferã cu dãrnicie de atunci.
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Cerul se bucurã de un deosebit respect ºi astãzi în
comunitãþile tradiþionale, înþelegând prin aceasta lumea satului
românesc, în general, ºi a celui bãnãþean, în particular.
Evident, astãzi acest fapt îºi are bazele ºi conotaþiile în
religia creºtinã ortodoxã, nefiind cazul aici sã ne raportãm
la o problematicã complexã, foarte interesantã ºi de înaltã
spiritualitate, þinta prezentului material fiind credinþele
mitologice ale poporului român, în cazul de faþã cele privind
Cerul Tatã.
În istoria mitologico-spiritualã a poporului român existã
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un anumit cumul de rituri ºi ritualuri legate de Cer, respectiv
acelea desemnate de etnologi sub numele de rituri ascensionale,
adicã tendinþa omului de a lua contact direct cu Divinitatea
prin urcarea la cer, pentru a-ºi spune necazurile ºi a cere în
mod direct ajutor.
În aceastã privinþã existã în mitologia românã o serie
de legende legate tocmai de respectiva urcare la cer, dintre
care cea mai de jos este semnificativã prin faptul cã încearcã
sã explice apariþia luminãtorilor de noapte ai cerului. Iatã pe
scurt conþinutul legendei: un om, supãrat cã Dumnezeu a
ridicat atât de sus cerul din cauza femeii care l-a spurcat cu
scutecul murdar al copilului, ºi astfel nemaiputând beneficia
de sfaturile directe ale Divinitãþii, s-a hotãrât sã urce el la
aceasta. ªi deoarece drumul era lung tare ºi pentru a putea
agonisi cele necesare vieþuirii a luat cu el ciobanul cu
cobiliþa ºi gãleþile, vãcarul, vizitiul, cloºca cu pui, câinele, un
car mare ºi un car mic, crucea, coasa, secera, plugul, rariþele
ºi porni la drum. Dar în cale îi apãru Ucigã-l crucea, care
voia sã-l împiedice sã ajugã la Domnul ºi, cu una, cu douã,
se luarã la harþã. Voind sã-l sperie, Nefârtatul, cãci despre el
este vorba aici, dãdu drumul scorpionului, balaurului, ursului,
ºi calului fioros. Omul, mai vânjos, îl trânti pe oponentul sãu
la pãmânt. Acesta, vãzându-se în pericol de a fi rãpus,
chemã în ajutor fiarele cãrora le dãduse drumul. Omul apucã
atunci cobiliþa pentru a-l lovi pe balaur ºi laptele care era în
ea se vãrsã ºi se întinse de-a lungul drumului pe care îl
strãbãtuse. ªi dâra de lapte se vede ºi azi, purtând numele
de Calea Laptelui. Balaurul rãmase, în urma loviturii primite,
cu capul strivit ºi fãrã de suflare. Scorpionul, vãzându-ºi
stãpânul strivit sub puterea omului, plezni de ciudã ºi rãmase
ºi el nemiºcat locului. La fel pãþi ºi ursul. Boii care erau
înhãmaþi la cele douã care se speriarã din cauza învãlmãºelii
produse de lupta dintre om ºi Nefârtat ºi trãgând în direcþii
opuse au frânt oiºtea carului. Uneltele pe care omul le luase
cu el s-au împrãºtiat care încotro în toiul luptei cu cel rãu.
ªi de atunci au rãmas toate pe cer cele ale omului de jur
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împrejur, iar cele ale Diavolului împrejurul sãu. Dar omul stã
falnic pe cer, iar cel rãu a rãmas mic ºi zgribulit, cã abia de
se mai vede pe firmament. Acum, omul e tot pe drum, având
nãdejdea cã va ajunge odatã ºi odatã ºi cã Dumnezeu cel
drept ºi bun nu-l va da uitãrii.
Este clar cã legenda prezentatã conþine douã elemente
mitologice importante, respectiv ascensiunea celestã a unui
om simplu pentru a se plânge Divinitãþii. Pe de altã parte,
este vorba aici de încercarea de a explica formarea
constelaþiilor. Este ceea ce specialiºti în etnomitologie denumesc
cerul tradiþional, în care universul de viaþã ºi muncã al
þãranului român este transpus la nivel celest prin poeticele
numiri ale constelaþiilor (Plugul, Rariþa, Cloºca cu pui, Carul
Mare, Carul Mic etc.).
În mitologia popularã creºtinã, Cerul Tatã este privit
ca parte a lui Dumnezeu, bucurându-se de veneraþie ºi
respect. Despre cer nu trebuiau proferate insulte, calomnii
sau indecenþe. Venerarea cerului începea cu închinarea la
cer, continua cu invocarea protecþiei cerului ºi se încheia cu
jurãmântul pe cer. În acest context, dintre elementele ritualice
care au supravieþuit pânã nu demult se poate menþiona
stropirea gazdelor de cãtre colindãtori cu apã neînceputã de
anul nou în numele Cerului.
Însã cel mai important fapt de culturã popularã legat
de tema de faþã este, fãrã îndoialã, urcarea pe munte ca
trãsãturã mitologicã strãveche în Carpaþi. Relativ la ultimul,
etnologii au deosebit douã situaþii mito-filozofice ºi mitopoetice: a) imanentul (adicã lumea noastrã) care urcã la cer,
ca expresie a nevoii spirituale de depãºire a obiºnuitei condiþii
omeneºti ºi de realizare spiritualã, de purificare individualã
sau colectivã; b) transcendentul (lumea divinã) care coboarã
prin ferestrele cerului pe pãmânt, cu scopuri asemãnãtoare
în ceea ce-i priveºte pe oameni.
Dupã opinia lui Romulus Vulcãnescu, reputat mitolog
ºi etnolog român, prima situaþie ºi-ar trage rãdãcinile din
spiritualitatea geto-dacã, denumit de acesta lumescul care

4
1
0
2
a
i
e
d
e
N

4
1
0
2
1
25

https://biblioteca-digitala.ro

aspirã spre divinitate, considerând-o o dominantã a spiritualitãþii populare româneºti autohtone. Autorul menþionat aduce
ca argumente sacrificiul uman spre cer, în care cel mai destoinic
ºi mai curat tânãr era aruncat în suliþi ºi expediat astfel ca
mesager la Zalmoxis, divinitatea geto-dacã supremã, incintele
sacre circulare aflate pe culmi, centre spirituale poziþionate pe
înãlþimi pentru a fi mai aproape de cer ºi, în esenþã, de
lumea zeului ºi, cel mai important – urcãrile solstiþiale ºi
echinocþiale pe munþi a credincioºilor, în frunte cu marii preoþi
daci ºi cãpeteniile militare. Cel din urmã element îºi are
corespondentul sãu spiritual în zilele noastre ºi avem date
despre asemenea urcãri în spaþiul montan/celest relative la
mai toate provinciile istorice româneºti ºi din marile vetre
etnoculturale ce au pãstrat încã un bogat repertoriu mitoritualic moºtenit din zorii istoriei poporului român.
Dintre ascensiunile colective la munte menþionãm aici
nedeile, urcarea la munte cu prilejul unor mari sãrbãtori
creºtine, precum urcarea de ziua Sf. Fecioare Maria (15 august), aºa numitele târguri de fete, dintre care cel mai cunoscut
este cel de pe muntele Gãina, ºi nu în ultimul rând construcþia
unor centre spirituale, precum bisericile, asimilate mai demult
cu urcarea spiritualã la cer/munte, reflexul sãu mitologic
fiind reprezentat de legenda Meºterului Manole. Dar despre
toate acestea se va vorbi în materialul viitorului numãr al
revistei.
MIRCEA TABAN
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Nedeia

Lada cu zestre
Sãrbãtoarea Floriilor
„O viaþã fãrã sãrbãtoare este ca un drum lung fãrã
hanuri,” afirma, acum aproape douã milenii ºi jumãtate,
Democrit. Sincretismul pãgâno-creºtin, realizat în epoca trecerii
de la religia politeistã la una monoteistã, a fost generalizat
în întreg spaþiul european supus creºtinizãrii. În confruntarea
credinþelor, „preoþii se luptau din rãsputeri cu îndãrãtnicia
poporului, dar în zadar ºi atunci, biserica, obositã de luptã, se
vãzu silitã sã cadã la învoialã. Primi în noul calendar multe
din sãrbãtorile pe care poporul stãruia sã le pãstreze din cultul
strãvechi, dar le botezã altfel. A pãstrat sãrbãtoarea, adicã ziua
în care se serba ceva din cultul pãgân, dar alunga numele zeului
cãruia sãrbãtoarea îi era consacratã ºi îl înlocuia cu un
eveniment de esenþã creºtinã. În felul acesta, biserica adopta tot
ce se mai pãstra în popor din cultul pãgân“1.
...Sãrbãtoarea Floriilor deþine un loc important în
calendarul popular, fiind una din cele 12 sãrbãtori împãrãteºti
din cursul anului bisericesc ºi sãrbãtoarea victoriei definitiv
câºtigate de naturã în lupta sa pentru reînvierea din moarte,
la care anual este condamnatã de frigul iernii. Obiceiurile
tradiþionale, atât cele din ciclul calendaristic sau al vieþii de
familie, cât ºi altele neregulate de date anume, au apãrut ºi
s-au pãstrat de-a lungul veacurilor ca niºte forme de manifestare
ceremonialã în jurul cãrora s-au concentrat numeroase credinþe
ºi practici rurale agrare sau pastorale. Obiceiurile au fost ºi
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sunt domeniu important al culturii populare româneºti, ele
constituie ansamblul manifestãrilor folclorice ºi de artã popularã
încadrate într-un sistem unitar, marcând evenimente legate de
datele calendaristice ºi ciclul vieþii.”2
Numele Floriilor este legat de sãrbãtoarea romanã
Floralia, ce se organiza primãvara în cinstea zeiþei Flora,
consideratã zeiþa florilor ºi a primãverii la romani, care ar fi
dãruit oamenilor seminþele tuturor florilor. Zeiþa Flora era
una dintre divinitãþile strãvechi care vegheau asupra dezvoltãrii
lumii vegetale. Tot ce creºtea din pãmânt, înflorea sau dãdea
rod era sub protecþia ei. Conform legendei, cultul Florei ºi al
altor divinitãþi ale sabinelor a fost adus în Roma de cãtre
Titus Tatius sec. VIII î.e.n.
Marele preot al zeiþei Flora numit Flamen Floralis,
tagma acestor slujitori ai zeiþei spunându-se cã provine de pe
vremea regelui Numa Pompilius care este considerat
întemeietorul cultului religios al serviciului divin ºi fondatorul
diferitelor colegii de preoþi. Tot el a modificat Calendarul
roman ºi a instituit mai multe ritualuri religioase ale Romei.
Una din legende spune cã Flora poseda o floare care
avea darul magic de a o lãsa însãrcinatã pe orice femeie
care o atingea. Zeiþa Juno (zeiþa luminii, soþia lui Jupiter),
dorindu-ºi sã aibã un copil, a cerut ajutorul Florei. Zeiþa
florilor i-a încredinþat floarea fermecatã, iar Juno a dat
naºtere zeului Marte. De aceea, luna martie a luat numele
zeului Marte, perioadã în care vegetaþia renaºte iar florile se
deschid cãtre cer. Ca ºi alte sãrbãtori pãgâne, Floralia a fost
preluatã ºi transformatã în sãrbãtoare religioasã care
celebreazã intrarea lui Iisus în Ierusalim. În vechime, Duminica
Floriilor era numitã ºi duminica aspiranþilor sau a candidaþilor
la botez, pentru cã în aceastã zi catehumenii mergeau cu
mare solemnitate, la episcop, spre a-i cere sã fie admiºi la
botez, se mai numea ºi duminica graþierilor, pentru cã, în
cinstea ei, împãraþii acordau graþieri.
Dupã un obicei strãvechi, menþionat chiar în sec. IV
de cãtre pelerina Egeria ºi generalizat în toatã biserica
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creºtinã, în aceastã zi se aduc în biserici ramuri de salcie,
care sunt binecuvântate ºi împãrþite credincioºilor, în amintirea
ramurilor de finic ºi de mãslin, cu care mulþimile au întâmpinat
pe Iisus la intrarea Sa triumfalã în Ierusalim. În timpul
sãrbãtorii Floralia, oamenii purtau pe cap cununi de flori, îºi
împodobeau porþile cu ramuri de dafin. În scrierile religioase,
Iisus a fost întâmpinat la intrarea în Ierusalim cu ramuri de
palmier considerat un simbol al soarelui ºi al victoriei.
În 496-502, un catolic pe nume Babboï introduce
aceastã ceremonie a sãrbãtorii Intrãrii Domnului în Ierusalim
ºi în Biserica Persanã. Cam în aceeaºi epocã, se prezintã un
document din anul 834, ca fiind una dintre cele mai mari
ceremonii ale anului, la care întreaga populaþie de la oraº ºi
de la þarã se reunea la bisericã.
În Egipt, Hristos era reprezentat de Sfânta Cruce,
care era victorios plimbatã prin oraºe ºi sate. Procesiunea
Duminicii Floriilor era celebratã ºi în Franþa epocii carolingiene
(sec. IX-X), ca dovadã stã imnul Gloria laus et honor (Glorie,
laudã ºi onoare) a cãrui autor este Teodulf de Orleans.
În Þãrile Române, aceastã sãrbãtoare a intrat pe
filierã bizantinã, fãrã a putea fi datatã cu exactitate. La
curþile domneºti, atât la cea bizantinã, cât ºi la cele româneºti,
sãrbãtoarea Floriilor se prãznuia cu mare fast la care participau
ºi împãraþii, respectiv domnitorii, împreunã cu demnitarii lor,
cãrora li se împãrþeau fãclii aprinse ca la Paºti.
Întorcându-ne în timp, vom constata cã sãrbãtoarea
creºtinã a Floriilor dateazã încã din secolul apostolic. Primele
menþiuni despre aceastã sãrbãtoare provin din sec. IV. Sf.
Epifanie îi atribuie douã predici, iar Pelerina apuseanã Egeria
(sau Etheria) descrie modul cum se sãrbãtorea aceastã duminicã
la Ierusalim, spre sfârºitul secolului IV. Pelerina Egeria în
jurnalul sãu de cãlãtorie la Locurile Sfinte, ne vorbeºte
despre procesiunea ce se organiza în aceastã zi dupã sãvârºirea
Sfintei Liturghii. Referitor la slujba de Florii Mircea Eliade
spune: Slujba de Florii nu este o comemorare, ci o retrãire a
evenimentului, participarea la timpul religios, abandonarea
celui contemporan, dã posibilitatea oricãrui om participant
la slujbã ºi de a face parte din illa tempore (timpul sacru).
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Dupã un obicei strãvechi, menþionat chiar în sec. IV
de cãtre pelerina Egeria ºi generalizat în toatã biserica
creºtinã, în aceastã zi se aduc în lãcaºurile de cult ramuri de
salcie, care sunt binecuvântate ºi împãrþite credincioºilor, în
amintirea ramurilor de finic ºi de mãslin, cu care mulþimile
au întâmpinat pe Iisus la intrarea în Ierusalim.
Tradiþia folosirii frunzelor de palmier în diferite
procesiuni precum ºi la încununarea victoriei gladiatorilor, a
fost preluatã de cãtre adepþii tinerei religii creºtine, care au
serbat în felul acesta intrarea victorioasã a lui Iisus în
Ierusalim. Curând frunzele de palmier au devenit un atribut
firesc al unor sfinþi sau martiri ai credinþei, simbolismul lor
cãpãtând dimensiuni noi, ele reprezentau nu numai victoria
dar ºi faima ºi nemurirea.
Locul frunzelor de palmier (în þãrile unde nu existã) a
fost luat însã de salcie, în bunã parte datoritã simbolismului
ei, cât ºi prin faptul cã este primul copac care înverzeºte
primãvara. În unele þãri din Occident, salcia plângãtoare este
legatã de moarte. În Rusia exista credinþa cã cine planteazã
o salcie îºi pregãteºte cazmaua cu care-ºi va sãpa mormântul.
De Florii, arabii aprind candele, împodobite cu flori, pe care
le pun printre frunze de palmier, iar grecii împletesc cruci din
tulpini. La popoarele slave este obiceiul ca cei apropiaþi sã îºi
dãruiascã ramuri de salcie în aceastã zi.
În Extremul Orient era simbol al nemuririi, datoritã
faptului cã o ramurã de salcie, pusã în pãmânt ºi udatã,
prinde rãdãcini ºi în scurt timp devine arbore. La vechii
indieni din preeriile Americii, salcia era un arbore sacru,
reprezentând simbolul renaºterilor ciclice.
În Vechiul Testament salcia este întâlnitã pentru prima
datã în timpul sãrbãtorii Corturilor, care aminteºte de eliberarea
evreilor din Egipt (Levitic 23, 40). În cadrul acestei sãrbãtori
salcia este un simbol al bucuriei ºi al vieþii. Aºadar, obiceiul
sfinþirii ramurilor de salcie în ziua de Florii în bisericã, a
mâþiºorilor, aºa cum sunt numiþi în majoritatea zonelor þãrii,
este rãspândit în întreaga lume.
Preferinþa pentru ramurile de salcie este explicatã de
douã legende religioase. Una este cea care povesteºte despre
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fuga în Egipt, când Maica Domnului cu pruncul în braþe,
obositã s-a adãpostit sub o salcie. Aceasta ºi-a aplecat
ramurile sã o ascundã de furia soldaþilor lui Irod. O altã
legendã povesteºte drumul parcurs de Maica Domnului în
cãutarea lui Iisus, rãstignit pe cruce. Ajunsã la o apã pe care
nu o putea trece, a rugat o salcie sã se facã punte. Aceasta
i-a ascultat rugãmintea ºi Maica Domnului a binecuvântat-o
sã nu se poatã face cãrbuni din ea ºi sã fie dusã în fiecare
an de Florii la bisericã.
În mentalitatea popularã, aceste plante sfinþite capãtã
valenþe magice imediate, dar ºi pe termen îndelungat. Ele
pot influenþa atât sãnãtatea familiei, cât ºi a animalelor din
gospodãrie, de aceea, cu ramurile de salcie aduse de la
bisericã se ating, ºi astãzi, copiii ºi animalele, ca sã creascã
ºi sã fie feriþi de boli. Adulþii îºi pun ramurile de salcie în
jurul mijlocului, în credinþa cã nu vor mai avea dureri în
timpul muncilor agricole de peste an. Despre cei care se
împãrtãºesc de Florii se spune cã orice dorinþã îºi pun în
momentul când se apropie de preot, se va împlini.
În unele regiuni din þarã dar ºi din Banat la începutul
secolului trecut exista obiceiul ca tinerii sã înghitã imediat ce
ajung acasã de la bisericã câþiva mâþiºori, ca sã îi fereascã
de boli. Bãnãþeanul îºi celebreazã ritualul sãu ancestral, în
diferite obiceiuri. De la religios la profan, surprindem în datinile
Banatului creºtinismul grefat pe un fond pãgân evident.3
Salcia se punea la icoanã, pentru a avea spor la
albine. Dacã fetele mari îºi dau cu salcie pe cap în ziua de
Florii le creºte pãrul. Existã încã credinþa cã este bine sã se
punã în grãdinã, pe straturi, crenguþe de salcie, fiindcã
acestea feresc legumele de viermi.
Ramurile de salcie de la Florii au în credinþele populare
ºi însuºiri magice de lungã duratã, de aceea ele sunt pãstrate
în casã, la icoanã sau sub streaºinã ºi deasupra uºii. În
vechile credinþe populare, prin efectul fumului produs de
mâþiºorii aruncaþi în foc, se potoleºte furia naturii. Aceste
superstiþii confirmã încã o datã cã sãrbãtoarea religioasã,
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s-a format pe cultul pagân al renaºterii naturii la viaþã ºi al
fertilitãþii. Ele sunt legate de fertilitatea pãmântului, animalelor
ºi oamenilor, de bunul mers al gospodãriei, de sãnãtate, de
frumuseþe ºi mai ales de acea cumplitã teamã de necunoscut
din viaþa asta ºi cel de dincolo de ea.
Bucuria reîntoarcerii definitive la viaþã a naturii
sãrbãtoritã în aceastã zi, împletitã în timp cu credinþele
creºtin-ortodoxe, au conferit Floriilor tot mai mult atributele
unei sãrbãtori religioase. Pentru marcarea ei festivã, biserica
tolereazã în aceastã zi alimente interzise în Postul Paºtelui,
vin ºi peºte. Dezlegarea de peºte este posibilã, conform tradiþiei,
doar în douã zile din îndelungatul Post al Paºtelui, Buna
Vestire la 25 martie, ºi Florii, ultima duminicã înaintea Paºtelui,
cele douã sãrbãtori pascale, care, anunþând începutul unui
nou ciclu vegetal, devin adevãrate sãrbãtori pentru oameni.
Împletire de sacru ºi profan, de ritualuri religioase,
pãgâne ºi creºtine, de practici magice ºi strict gospodãreºti,
sãrbãtoarea Floriilor rãmâne în tradiþia poporului nostru un
moment încãrcat de bogate semnificaþii spirituale, închinate,
toate, miracolului vieþii ºi bucuriei de a trãi.

4
1
0
2
1
1
a
i
e
a
i
d
e
e
d
e
N
N
CARMEN NEUMANN
Muzeul Judeþean de Etnografie
ºi al Regimentului de Graniþã
Caransebeº

Bibliografie

Candrea 1928 = Aurel I. Candrea, Iarba fiarelor,
Studii de folclor, Cultura Naþionalã, Bucureºti, 1928.
Ghinoiu 2002 =
I. Ghinoiu, Sãrbãtori ºi obiceiuri
româneºti, Editura Elion, 2002.
Lerca 1936
= Constantin Miu-Lerca, Consideraþii
asupra artei þãrãnesti din Banat, 1936.
Marian 1889 = Sim. Fl. Marian, Sãrbãtorile la
români, vol. II, Bucureºti, 1889.

32

https://biblioteca-digitala.ro

Nedeia

Identitate cãrãºeanã
Preocupãri pentru folclorul
Banatului Montan.
Personalitãþi ºi opere în legãturã
cu Þara Caraºului
Sondarea folclorului asigurã mereu resuscitãri
fenomenului cãrturãresc ºi librar. Nu e, desigur, un imbold,
un stimul numai filosofia popularã a proverbelor, cum se
îndoia cineva.1 Tradiþiile locale cãrãºene sunt prezente, la
modul general, în cãrþile lui P. Ugliº, Din literatura poporanã.
I. Poezii poporale II (Lugoj, 1900) ºi Poveºti din popor (1910)
ori în manuscrisul lui V. Loichiþã, Poesii populare bãnãþene,
alcãtuit la Jebel.
În epocã, I. Roºiu cere o „literaturã poporalã”,
socotind-o indispensabilã. Un argument cã basmele care
l-au inspirat pe Eminescu în scrierea Luceafãrului provin
din colecþia fraþilor Schott ºi nu din Kunisch, cum credea
Eminescu,2 îl avem în cercetarea lui Lazãr ªãineanu. Basmul
nr. 24 din colecþia Schott, Zâna minunat de frumoasã, e
încadrat la ciclul „Femeie-plantã”, tipul „Daphné”3 iar basmul
nr. 25 din aceeaºi colecþie, Zâna nenãscutã ºi nevãzutã, la
tipul B., tipul „Cele trei nãramze”.4 Din Balada lui Doncilã,
din 44 variante, cele mai multe se aflã în tradiþia din
Banat, depistate la 1859 de Marienescu, în 1899 altele de
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G. Alexici ºi A. Corcea, în 1906 o culegere de Enea Hodoº,
în 1909 Iosif Popoviciu.5
Damaschin Toma Bojincã a descris în Anticile romanilor
acum întâia oarã scrise (Buda, În crãiasca tipografiie a
Universitãþei ungureºti, Pesta, 1832), datini ºi obiceiuri romane
„care ºi pânã astãzi se þin în sânul românilor de acum, sau
întregi sau cu oareºcare strãmutare, bradul de nuntã, cãluºeii.6
Vasile Alecsandri e prezent în zonã în 1847, la Mehadiabãi. Un manuscris orãviþean, încã nepublicat, semnat de
Mihai Fomitescu (Fometescu) aminteºte acest eveniment. Poetul
a mai fãcut un popas bãnãþean ºi în 1884, când directorul
staþiunii Bãile Herculane era orãviþeanul Alexandru Popovici.7
Lui Athanasie 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 par Emile Picot, extrait du Récueil de textes et de
traductions publié par les professeurs de „l’École des Langues
Orientales Vivants” (Paris, Éditions Ernest Leroux, 1889).8
Nicolae Tincu-Velia îi dã spre tipãrire, lui Marienescu,
Iovan Iorgovan ºi ºarpele, Corbul ºi Mihai Vodã, Mihai Viteazul
ºi Boierul Dobricean, ªtefan Vodã ºi Gegiu, ªtefan Vodã ºi
Vlãdica Ion, Coconul Rãducanu ºi Iancu Salabeg împãratul
Sibineanu, culese în Oraviþa Românã, Rãchitova, Broºteni,
Ciclova Montanã, Comorâºte, Marcovãþ, Lãþunaº, Forotic.
Simeon Mangiuca e cunoscut pentru astfel de
preocupãri. O scrisoare cãtre Hasdeu aratã cã a lucrat,
dupã 1874, la „colecþiunea botanicã”.9 În „Columna lui
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Traian” din 1876 (p. 355-361), Hasdeu scrie Botanica poporalã
românã. Recensiune: Simeon Mangiucã, De însemnãtatea
Botanicei româneºti. 10 În colaborare e de semnalat
Kulturhistorische und ethnographische Skizzen über die
Romänen der Bucovina, von Constantin Morariu,
Hilfsseelsborgen bei der St. Paraskeva-Kirche in Cernaut.1
Theil. Aus der „Romanischen Revue.” Mit vier Portraits und
einem Auhange enthaltend: Die Colinda, ihr Ursprung, ihre
astronomische und auf den kalender bezughabende Bedeutung
– übersetzt nach Simeon Mangiuca (Resicza-Wien, Selbstverlag
des Herausgebers, 1888-1891).11
Emilian Novacoviciu pare cel mai reprezentativ pentru
un astfel de capitol dedicat bilanþului cultural-axiologic cãrãºan.
El a realizat ºi tipãrit Colecþiune folcloristicã românã din
Rãcãºdia ºi jur, întocmitã ºi edatã de…, (Oraviþa, Tipografia
Carol Wunder, 1902), Din comoara Banatului: Folclor. Partea
a II-a, maiche sfinte, halele nopþii…, de E. N. ºi Ecaterina
Cãrãlina Novacoviciu (Oraviþa, Tipografia E. Desits-Progresul,
1926, cu reeditare la 1933), Jocuri copilãreºti bãnãþene adunate
de E. N. (Oraviþa, Tipografia I. Kaden, 1928), Folclor
pornografic bãnãþean, partea hazlie, adunate din popor de…,
(Tipografia Iosif Kaden, 1930), Sãrbãtori bãbeºti (1932), Folclor
bãnãþean, partea a III-a, adunat de…, (Oraviþa, Tipografia
Iosif Kaden, 1933).12 Din banii pe cãrþi înfiinþeazã prima
bibliotecã publicã în Rãcãºdia. O culegere depusã în manuscris
la Academia Românã este apreciatã de Ion Bianu.
Culegerea Sofiei Vlad-Rãdulescu (1851-1944) aborda ºi
creaþii poporale de pe valea Cãraºului. La fel în cazul poeziilor
ºi baladelor publicate de Livia Pascu-Becineagã („Familia”, nr.
42, 19/31 octombrie 1875, p. 489-492). antologiilor, studiilor,
comentariilor lui A. Esca, I. ªchiopu, Serafim Goleþi, Nicolae
Velcu, I. Pela, E. Petrovici. Sau G. Alexici (14 septembrie 1864,
Arad - 7 februarie 1936 Oraviþa), prieten cu patronul Fekete,
la hanul cãruia trãgea când venea în Oraviþa. Dupã ce
activase la ªcoala de Limbi Orientale, în Budapesta (18911897), a fost „privat docent” (1897-1909) apoi a lucrat la
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catedra româneascã a Universitãþii din Budapesta, din 1909.
Elev al lui A. Roman, membru al Societãþii „Kisfaludi”, culege
cu H. Antal de la Seghedin cântece poporale, inclusiv din
Caraº ºi Severin.13 El a descoperit manuscrisul lui Dim. Ardelean,
Pesmã cu Cântãri lumeºti ºi vestitoare ºi a scos, în regie proprie,
la Budapesta, culegerea Texte din literatura poporanã românã,
adunate de (…), tom I. Poezia tradiþionalã (1899) în grai local
(balade, descântece, poveºti), a realizat înregistrãri cu
fonograful.14 Din 1853 colaboreazã la „Pallas Nagy Lexicon”
(semnând „Alexi Gyorgy”) (16 + 2 volume).15
Sofronie Marcu Liuba (3 decembrie 1850-3 octombrie
1929, Mãidan), fiul învãþãtorului Dãnilã Liuba Marcu, a
lãsat Unele proverbe sfãtuitoare, Datini ºi credinþe populare
despre „fraþii sau fârtaþii de cruce” (în „Foaia Diecesanã”, 18901891), Material folkloristic, Jocuri copilãreºti, Jocuri sau
danþuri populare, Leacu cailor bivaºi º-a oamenilor lienoºi,
Jocuri copilãreºti din Banat, Medecina poporalã. Credinþe,
datini, doftorii ºi descântece poporale, (în „Familia”, 18911892, 1901-1902), Balade poporale, poesii ºi anecdote poporali
în dialectul bãnãþean, iar în „Familia”, Veselia românului
(1893), Din dorul românului (1897). Cu Aurel Iana a editat
Poezii poporale (în „Familia”, 192 piese).16
Aurelie Iana (1867-1948, Mãidan), preot, colaboreazã
cu Simeon Florea Marian, cu socrul sãu Sofronie Liuba la
Topografia satului ºi hotarului Mãidan, urmatã de Studiu
despre celþi ºi nume de localitãþi, de At. M. Marienescu
(Caransebeº, Tipografia Diecezanã, 1895).17
De la Iosif Siegescu, prieten cu Grigore Silaºi, afla
Coºbuc varianta din Secaº (Secãºeni) la Cântecul zorilor,
specificã Vãii Cãraºului: Greoni, Cacova, Mercina, Broºteni,
Comorâºte, Lãþunaº, „obicei parþial al românilor din Banat”,
socotit rãmãºiþã din vechiul cult al naturii, bocet mistic, cu
nouã femei împãrþite în douã grupe corale. Tot el a scris
piese de teatru inspirate (subiect ºi grai local) din viaþa
satului cãrãºan.18
Orãviþeanul Alexandru Popovici, medic ºi director al
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Bãilor Herculane mai târziu, a cules ºi folclor: variante la
Herculean, Iovan Iorgovan. Despre Napoleon s-au pãstrat
cântece în folclorul bãnãþean. În 1862, Niþã Pop, în Lira
Naþionalã, poesii popularizate de la mai mulþi poeþi români,
adunate de…, cântãreþ naþional, apare Cântarea lui Buna
Parte, creaþie gãsitã în caietul cu 33 cântece al lui Arsenie
Dragomir, þãran din Sinteºti, care a mai fost restituitã
de cercetãtorul I. B. Mureºianu.19 El afirmã, greºind, cã ar
fi singura pe aceastã tematicã. Dar o variantã s-a mai
publicat de cãtre calendarul lui Birãuþiu iar o alta a fost
gãsitã de orãviþeanul Nicolae Douca, fostul director-custode
al Teatrului Vechi Mihai Eminescu, într-un caiet din Ciclova
Montanã aparþinând familiei medicului Gheorghe Crãiniceanu
de la mijlocul veacului XIX, text semnalat de noi (în „Timpul”)
ºi restituit cu un comentariu, într-un volum colectiv.20
Texte din Literatura poporanã românã (1897), a lui
Enea Hodoº, ori din Poezii poporale din Banat, tot de el
semnatã, recupereazã de asemenea folclorul cãrãºan.
A. Corcea (14 aprilie 1868, Coºtei -1951, Petroiu, în
deportarea din Bãrãgan), a urmat studii primare la Coºtei,
secundare la Liceul din Beiuº, unde a fost coleg cu Ion
Popovici-Bãnãþeanu,21 superioare (teologie) la Sibiu, preot în
Coºtei, din 1891, în Moraviþa, s-a afirmat în miºcarea naþionalã,
suportând o detenþie la Seghedin, în 1916 apoi ca internat la
Sopron, tot în 1916 dupã care, în 1918, Cercul Electoral
Moraviþa îi dã mandat de reprezentare la Adunarea Naþionalã
de la Alba Iulia. Ulterior se stabileºte la Mercina. În intervalul
1880-1890 culege 90 de variante din ciclul Novãceºtilor,
rãspunzând lui Ath. M. Marienescu. În volumul sãu, Balade
populare, culese de…, (Caransebeº, Editura ºi Tipariul
Tipografiei ºi Librãriei Diecesane, 1899), din 20 balade,
anterior culese, 8 sunt din ciclul Novãceºtilor ºi au fost
culese de la lãutarul cãrãºan Vichentie Micu.22
Iosif Popovici (1876-1928), studentul lui Gaston Paris,
J. P. Rousselot ºi Gustav Weigand, tipãrea la „Progresul”, în
Oraviþa, Poezia popularã românã. I. Bocetele româneºti, în 1908
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ºi Poezii populare române, culese ºi publicate de…, I. Balade
populare din Bãnat, în 1909.23
Damian Izverniceanu publicã ºi el o Colecþiune de
cântece de stea la naºterea Domnului, Oraviþa (1912),
valorificând tradiþii locale,24 alãturându-se preocupãrilor
dinainte de 1900 ale lui Dimitrie Cioloca sau I. Neda, dupã
1900.
Lucian Costin trebuie amintit la acest capitol cu Balade,
istorioare, legende ºi anecdote (Timiºoara, 1926), Doine ºi
romanþe (Timiºoara, Editura Cartea Româneascã, 1927),
Balade, Bucureºti, Editura Cartea Româneascã, 1927), Basme
ºi istorioare, legende ºi anecdote (Timiºoara, Cartea
Româneascã, 1926), Legende (Bucureºti, Editura Cartea
Româneascã, 1927), Basme ºi istorioare (Timiºoara, Editura
Cartea Româneascã, 1927), Strigãturi la joc (Bucureºti, Editura
Cartea Româneascã, 1927), Snoave (Bucureºti, Editura Cartea
Româneascã, 1928), Anecdote (Bucureºti, Editura Cartea
Româneascã, 1928), Anecdote, snoave, legende (Craiova,
Tipografia „Unirea”, s.a.), Balade bãnãþene (Craiova, Tipografia
„Unirea”, 1938), apoi alte 15 culegeri în colecþia „Biblioteca
Folcloristicã a Banatului”, Mãrgãritarele Banatului, din popor
adunate ºi poporului redate (Timiºoara, Editura Cartea
Româneascã, 1925), Studii asupra folclorului bãnãþean, I
(Timiºoara, Editura Cartea Româneascã, 1930), Balada
bãnãþeanã, studii asupra folclorului bãnãþean, II (Craiova,
Tipografia „Unirea”, 1941), Ghicitori bãnãþene, studii asupra
folclorului bãnãþean, III (Craiova, Tipografia „Unirea”, 1942),
Graiul bãnãþean, 1 (Timiºoara, Editura Cartea Româneascã,
1926), Graiul bãnãþean, II (Turnu Severin, 1934).25
Menþionãm ºi cartea din 1924, semnatã de I. Olariu,
Povestiri din Banat, versurile din Darul inimii mele (1936)
ale învãþãtorului din Rusova, Iosif Rachiciu dar ºi culegerea
din 1939 (imprimatã în Sibiu) semnatã de R. Mãrghiticeanu
ºi R. Cristea, Poezii populare din Banatul jugoslav.
Ioan Þeicu este prezent în volumul Poezii populare
române, culese ºi publicate de Iosif Popovici, I, Balade populare
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din Banat (Oraviþa, 1909), multe culese de „studentul Ion
Þeicu în 1907.” O culegere Poezii populare din Ilidia. Balade
poporale din Ilidia, dintr-un manuscris al anului 1906, e restituitã
de el în volumul coordonat de Ion Stoia-Udrea, Studii ºi
documente bãnãþene, I (1943), fiind vorba de 19 balade.
Constantin Miu-Lerca a lãsat interesantele Consideraþii
asupra artei þãrãneºti din Banat: cusãturi ºi þesãturi (Timiºoara,
1936), Colinde, cu muzica lui Filaret Barbu (Timiºoara,
Tipografia Româneascã, 1940), Omul, oratoriu, muzica de
Filaret Barbu (1942).
Petru Rezuº, dascãl la Academia de Teologie a
Caransebeºului, a stat mult timp în Oraviþa, la prietenii sãi
de credinþã ortodoxã, Neda ºi Popovici, culegând folclor din
satele imediat apropiate oraºului, precum Rãchitova, Maidan,
Agadici, Broºteni, redactând apoi Dacã poþi râde, râzi, Proverbe
ºi zicãtori din Banat ºi Fãt-Frumos cel Luminos.26
Gh. Ciurcea (nãscut la 24 august 1916, la Greoni),
publica în 1943, în Editura „Voinþa Banatului”, volumul
Obiceiurile noastre de nuntã de pe Valea Cãraºului.
Sabin Belu, istoricul deja amintit mai sus scria,
colaborând la volumul Arta popularã în Valea Jiului (Bucureºti,
1963).
Oraviþa a fost ºi este ºi azi centrul unui þinut, al Vãii
Cãraºului care, alãturi de zona dominatã în þinutul timiºan
de Lugoj, contribuie la expansiunea unui curent cultural
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unicat în spaþiul românesc, având douã coordonate: literatura
condeierilor (scriitorilor) þãrani ºi literatura dialectalã.
Scriitorii þãrani, aceºti mirabili creatori ºi artiºti ai
scrisului, „vin sã dea girul tradiþiei ºi, totodatã, sã cearã
plusul de împlinire, necesar ºi firesc.”162 Camil Petrescu era ºi
el impresionat, în 1921, de „marele numãr de scriitori þãrani
pe care-l dau satele bãnãþene.” Definiþi a fi „cãrturari þãrani”
(P. Oallde), „oameni cu puþinã învãþãturã dar cu enorme
încãrcãturi afective” (Gh. Tomozei), ei existã doar dacã sunt
autori în condiþia lor social-economicã. Mai ales deceniile
interbelice obligã la semnalarea unei continuitãþi de tradiþie,
într-o provincie în care þãranul scriitor, þãranul dirijor ºi
þãranul compozitor sunt prototipurile unei emulaþii fãrã
precedent în istoria noastrã culturalã.27
Nicolae Vucu Secãºanu (1888, Secãºeni-29 ianuarie 1953,
Oraviþa) a urmat studii primare în sat, mare român a
înfiinþat Garda Naþionalã la 1918, dupã ce a fost arestat
ºase luni de autoritãþile vremii. Cu Ilie Crãciunel editeazã
„Þãranul”, primul ziar din Banat dupã 1918, a fost fondator
al „Cuvântului Satelor”, la 21 mai 1932 vrea un Sindicat
Agricol, proiect rostit ºi demonstrat la Bocºa Românã, este
senator de Caraº (1931-1932), fiind membru al Ligii Agrare.
Piesele de teatru Pomana din 1927, Nuntã fãrã voie, 1928,28
care ia premiul de 1000 de lei oferit de revista „Thalia” din
Lugoj, aratã un suflet viforos dar vibrând pentru cultura
autenticã, poporalã.
Paul Târbãþiu (1902 - 24 mai 1965) absolvã studii
primare în sat. El a debutat în „Poporul românesc” din
ªoºdea, în 1922, reprezentând încã un valoros fondator al
publicaþiei þãrãneºti „Cuvântul satelor” ºi scoate în sat „Zorile
Banatului” (1 noiembrie 1928-iunie 1929, 18 septembrie 19381940, prima revistã literarã þãrãneascã din Banat, editând în
1931, la Oraviþa, „Calendarul Þãranilor”. Scriitorul þãran,
condeier cum i-a consacrat comentariul specialistului pe aceºti
temerari ai poeziei ºi prozei originale din mediul rural, a
tipãrit Cântece ºi flori, originale ºi culegeri, la tipografia lui
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Kaden în 1927. Ele sunt „dedicate cu pretenie / prietenului
meu Petru Petrica”. Aºadar o solidaritate de generaþie, Petru
Petrica, cum arãtãm mai jos, fiind ºi el un virtual condeier.
În „O lãmurire pentru cetitor”, semnatã „Autorul”, Târbãþiu
vorbeºte de „mãrgãritare scumpe ale poporului” ºi de „cântecele
de oraº”, „atât de departe de sufletul poporului”. Cu prefaþa
lui A. Cosma, Târbãþiu scoate la 1938, în Oraviþa volumul
Sclavii pãmântului.29
Petru Petrica (4 octombrie 1902-10 octombrie 1982,
Cârnecea) urmeazã studii primare la ªcoala Confesionalã
Ortodoxã, s-a afirmat ca redactor la „Cuvântul Satelor”, a
debutat cu prozã în „Progresul”, 2 iulie 1924. În volum a
semnat Pãcate, piesã teatralã de moravuri bãnãþene în trei acte
pentru teatrul sãtesc (Cârnecea, Editura Autorului, 1941) ºi
Amurguri de varã, povestiri, cuvânt înainte de Al. Jebeleanu
(Timiºoara, Editura Facla, 1976).30
În „Cuvântul satelor”, Ioan Ciucurel (15 ianuarie 1897
ªoºdea-22 octombrie 1955, ªoºdea), delegat de Rittberg la
Alba Iulia, publicã romanul sãu Transformare în foileton,
între 1930-1931, cartea apãrând la Tipografia ”Rapid”, în
1931, în Timiºoara. A mai dat volumul de poveºti Comoara
de sub nuc. 31
Ilie Crãciunel (18 iulie 1883, Rãcãºdia-28 octombrie
1940, Vrani), elevul lui Emilian Novacoviciu la ºcoala primarã
din satul natal, întemeia cu N. Vucu-Secãºanu, la 19 octombrie
1919, ziarul „Þãranul” (cinci numere), în 1932 lua fiinþã, la
o idee a sa, „Sfatul Þãranilor Liberi”, din 3 decembrie 1933
e director, cu pseudonimul Ion Þãpligã, la „Voinþa Banatului”.
Camil Petrescu vorbea entuziast de o triadã istoric-simbolicã
a interbelicului nostru, Brãtianu-Imbroane-Crãciunel.32
Ion Frumosu (26 ianuarie 1920-8 noiembrie 1986
Ciuchici) absolvã studii primare în Ciuchici, lucreazã contabil
la zootehnia satului ºi are un debut interesant, cu poezie, în
„Fruncea” (nr. 6 din 25 martie 1939), fiind mai târziu premiat
în 1945 de „Cercul Bãnãþenilor” din Bucureºti. Volumele
Oameni dintre apele doinelor (Timiºoara, Editura Facla, 1972),
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Pãmânt, oameni ºi flori (Reºiþa, 1974), Întoarcere spre
începuturi (Timiºoara, Editura Facla, 1980), Ciuchici,
monografie, 1978.33
Subdialectul local e la interferare cu acelea germane34
ori italiene, pentru cã în Italia, la finele veacului XIX, când
în Caraº se stabileau comunitãþile venite din peninsulã,
Clemens Brentano vrea cu insistenþã, în tonul unui curent al
epocii, „o întoarcere la dialect.”35 Realitatea era subliniatã ºi
mai târziu, dupã 1918: „Dialectul vienez e asemãnãtor celui
al ºvabilor bãnãþeni.”36 Dar mai importante sunt succesele.
Dacã limba unitarã trebuie sã fie „un puternic magnet”,37
ziarele, foile, au menirea „sã slujascã de mijlocitoare între
deosebitele dialecturi.”38 Preocupãri sporadice de dialectologie
avem ºi la George Bariþiu ºi la Simion Bãrnuþiu. Dialectul
(subdialectul), graiul, nu e dezavuat, când e vorba, ca în
cazul bãnãþean, de literatura dialectalã: „Numai sã pãzeºti o
limbã cât se poate de netedã ºi regulatã în etimologie ºi în
ortografie.”39 I. H. Rãdulescu e ºi mai categoric: „Noi, muntenii,
moldovenii ºi ungurenii avem ºi aceeaºi limbã ºi acelaºi
dialect.”40 Pentru un Seulescu, „graiul este nota esenþialã ce
caracterizeazã pe naþii.”41 Hasdeu, prietenul cãrãºenilor,
orãviþenilor, îndemna „sã studiem arcaismele ºi provincialismele”
iar bãnãþeanul I. Roºiu cere „beletristicã jovialã, fãrã trivial”
ºi considerã indispensabilã o „literaturã poporalã”. Literatura
dialectalã gãseºte un teren prielnic în Banatul românesc de
secol XIX, unde se pune acut problema salvãrii fondului de
arhaicitate în faþa presiunilor lingvistice alogene.
Înaintemergãtor e, desigur, Victor Vlad Delamarina, despre
care Titu Maiorescu scrie cã „(…) întroduce un element nou
în miºcarea noastrã literarã: poezia dialectalã.” Maiorescu
sublinia: „Românii de dincolo primesc impulsiunea datã de
noi ºi continuã ei înºiºi miºcarea. Poezia li se trezeºte „din
somnul cel de moarte”, în care o adânciserã cenuºa
etimologismului de la Blaj ºi pãtura groasã a germanismelor,
amândouã duºmanele limbei populare.42 Al doilea studiu
consistent în legãturã cu „literatura în grai”, dupã cel semnat
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la finele veacului XIX de Titu Maiorescu, aparþine lui Athanasie
Marian Marienescu (1830-1914), Dialectul român bãnãþian.
Studiu pe baza poeziilor dialectale ale lui Victor Vlad
Delamarina (Lugoj, 1902). În interbelic, pânã la celebra
analizã realizatã în 1943 de Gabriel Þepelea, preocupãri a
avut ºi Onisifor Ghibu în Contribuþii la istoria poeziei noastre
poporane ºi culte (Bucureºti, Analele Academiei Române,
Memoriile Secþiunii Literare, seria III, tomul III, memoriul I,
1934).
În 1904, marele lingvist Iosif Popovici (1876-1928)
tipãrea la Sibiu conferinþa Dialectele române iar în 1928,
„Slavia” (p. 15-24) îi publica Einigen Bemerkungen uber die
Serbo-rumanischen Lehrworter, Un numãr de 74 elemente sârbocroate în graiul românilor din Banat.43 În 1943, Emil Petrovici
publica o culegere de texte dialectale din satele bãnãþene
Peceniºca, Glimboca, Ghilad, Vãlcani, Chizãtãu, Feneº ºi
Secãºeni, din zona Oraviþa.44
Scrisul þãrãnesc, de altfel cult ºi nu rural, a dat
scriitori veritabili. Se prelungea, parcã, peste veacuri,
obiceiul din Grecia anticã, atunci când se organiza un
concurs literar între þãrani, „agon” (vezi idila lui Teocrit,
Muncitorii sau secerãtorii). În scris, zice ºi Cãlinescu, þãranii
preferã idealizarea.45 Dupã 1910, în pãrþile Oraviþei, un
dialectal, þãranul Iancu Mitrofan din Mercina scrie în epocã
„poezii poporale ºi glume”, Ioan Curea debuta cu Mince ºî
prostîie, în „Semenicul”. La pragul anilor ’40 din veacul
care a trecut, Valea Cãraºului are deja o nouã generaþie de
scriitori þãrani ºi de poeþi dialectali, mulþi continuându-ºi
activitatea ºi dupã 1950 precum Ion Frumosu, Ion Balica,
Ion Boþoc, Miu Epure-Buna, Gheorghe Bãlan, Gheorghe G. Luca,
Vasile Enuicã, Iosif Chirilã, Ion Colojoarã, I. Butan, între cei
foarte mulþi ºi importanþi prin efortul lor artistic.
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NOTE:
1. C. DIMCESCU, în „Crucea”, I, nr. 6, p. 2
2. Vezi toatã dezbaterea într-o carte a noastrã, din 2001,
cu o a doua ediþie în 2002, la Editura Timpul din Reºiþa
3. L. ªÃINEANU, Basmele române, în comparaþiune cu
legendele antice clasice ºi în legãturã cu basmele popoarelor
învecinate ºi ale tuturor popoarelor romanice, ediþie îngrijitã de R.
Niculescu, prefaþã de Ov. Bârlea, Bucureºti, Editura Minerva,
1978, Capitolul II, A., p. 204
4. Ibidem, Capitolul II, B., p. 211
5. L. BERDAN, Balada lui Doncilã în viziune eminescianã
ºi popularã, în „Albina”, C, nr. 1, ianuarie 1997, p. 3; L.
PREDESCU, Istoria literaturii române. Formarea limbii române.
Începuturile literaturii populare, oralã ºi scrisã. Literatura secolelor
XVI-XVIII din Ardeal, Moldova ºi Munteania (…), Bucureºti, 1936,
passim
6. I. DATCU, S. C. STROESCU, op. cit., p. 81-82
7. AL. BISTRIÞIANU, Vasile Alecsandri ºi bãnãþenii,
Bucureºti, Editura Cercul Bãnãþenilor, 1946, p. 8 sq; GH. JURMA,
Presa ºi viaþa literarã în Caraº-Severin, p. 92-98; Ovaþiunea fãcutã
d-lui Alecsandri la Mehadia, în „Familia”, 22 iulie/ 3 august 1884,
p. 364
8. Novãceºtii, ediþie îngrijitã de E. Blãjan, Bucureºti,
Editura Minerva, 1970; Poezii populare de Transilvania, îngrijitã
de E. Blãjan, prefaþã de Ov. Bârlea, Bucureºti, Minerva, 1971;
Bibliografia generalã a etnografiei ºi folclorului românesc, I, 18001891; OV. BÎRLEA, 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 CaraºSeverin, p. 163-165
9. M. M. DELEANU, Academicianul Simeon Mangiuca
(1831-1890), p. 42
10. Ibidem, p. 66
11. OV. BÎRLEA, Istoria folcloristicii româneºti; I. TALOª,
Activitatea folcloristicã ºi etnograficã a lui Simeon Mangiuca, în
„Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, 1961-1964, Cluj,
Editura Academiei, 1966
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12. OV. BÎRLEA, R. FLORA, Folclor literar bãnãþean,
Panciova, Editura Libertatea, 1975; I. DATCU, S. C. STROESCU,
op. cit., p. 309-310; L. JUCU-ATANASIU, Din activitatea folcloristicã
a lui Emilian Novacoviciu, în „Folclor Literar”, I, Timiºoara,
1967; B. LÃZÃREANU, Umorul popular în culegerea unui bãnãþean,
în „Adevãrul Literar ºi Artistic”, XV, seria a III-a, nr. 913, 5
iunie 1938, p. 7; I. D. SURULESCU, Folcloristul Emilian
Novacoviciu, 1862-1936, în „Almãjul”, III, nr. 4, noiembriedecembrie 1997, p. 6; R. NOVACOVICIU, Preotul-profesor Emilian
Novacoviciu (1897-1929), p. 9; Biblioteca Academiei Române,
Manuscrisul nr. 132, din 30 iunie 1924; N. DANCIUP E T N I C E A N U , Emilian Novacoviciu, î n P. C I O B A N U
(coordonator), Oameni ai acestor meleaguri, I, Reºiþa, Editura
Modus P. H., 1998, p. 83-87
13. M. DRAGOMIRESCU, Gheorghe Alexici, „Texte (…)”, în
„Convorbiri Literare”, XXXIII, nr. 10, 15 octombrie 1899, p. 961963; I. DATCU, S. C. STROESCU, op. cit., p. 45-46
14. G. ALEXICI, Pagini din trecut. Din trecutul poeziei
noastre populare, în „Luceafãrul”, II , nr. 22, 15 noiembrie 1903,
p. 366-371; Idem, Material de limbã din „Codicele de Petrova”, în
„Revista pentru Istorie, Arheologie ºi Filologie”, XIII, partea III, 1912, p. 278-293; III, 1913, toate trei în ediþia I. Muºlea,
apãrutã la Bucureºti în Editura Academiei (1966, 240 p.)
15. FARKAS JENÖ, Literatura românã în enciclopediile de
literaturã universalã din Ungaria, în „Adevãrul Literar-Artistic”,
VI, nr. 392, 2 noiembrie 1997, p. 8-9; G. ALEXICI, Geschichte
der rumänischen Literature, Leipzig, 1906; Idem, Geschichte der
rumänischen Literatur, în „Zeitschrift für vergleichende
Literaturgeschichte”, XVII, Berlin, 1908
151. Bibliografia generalã a etnografiei ºi folclorului
românesc, I, 1800-1891; Dicþionarul literaturii române de la origini
pânã la 1900; D. IZVERNICEANU, Pagini din istoria Banatului ºi
scriitorii bãnãþeni, în „Analele Olteniei”, IV, nr. 17, ianuariefebruarie 1925; T. CHIª, Sofronie Marcu Liuba, în volumul V.
BITTE, T. CHIª, N. SÂRBU, Dicþionarul scriitorilor din CaraºSeverin, p. 152-153
16. Bibliografia generalã a etnografiei ºi folclorului românesc,
I, 1800-1891; GH. VRABIE, Folclorul, obiect, principii, metodã,
categorii, Bucureºti, Editura Academiei, 1970; Dicþionarul literaturii
române de la origini pânã la 1900
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17. G. COªBUC, Elementele literaturii poporane, ediþie de
I. Filipciuc, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, p. 225; K. KESE,
Istoricul catedrei de filologie românã din Budapesta, în „Tribuna”,
nr. 17 (2154), 27 aprilie-3 mai 1995, p. 1 ºi p. 5
18. Vezi Cântarea sau tânguirea lui Napoleon Buna Parte,
în „Luceafãrul”, nr. 3-5, 1939; republicatã, cu un amplu comentariu,
în „Paralela 45”, nr. 2812, 11 mai 1999, p. 3
19. N. BOCªAN, M. DUMA, P. BONA, Franþa ºi Banatul,
1789-1815, Reºiþa, Editura Banatica, 1994, passim
20. T. TOPLICEANU, Viaþa ºi opera lui Ion PopoviciBãnãþeanu, 1869-1893, Caransebeº, 1930, passim
21. I. DATCU, S. C. STROESCU, op. cit., p. 143; P.
CIOBANU, Avram Corcea, un fiu distins al Coºteiului din Banatul
Sârbesc, în volumul în P. CIOBANU (coordonator), Oameni ai
acestor meleaguri, I, Reºiþa, Editura Modus P. H., 1998, p. 28-39;
I. BÃLAN, Un folclorist bãnãþean: Avram Corcea, în „Radovi
simpozijuma o jugoslovensko-ruminakom uzajamikostima u odlasti
narodnic ruzizonosti”, Pancevo, Editura Libertatea, 1974, p. 103113; O. BÎRLEA, Istoria folcloristicii româneºti, p. 306-307;
Bibliografia generalã a etnografiei ºi folclorului românesc, I, 18001891;
22. N. IORGA, O luptã literarã, I, Vãlenii de Munte,
Tipografia Neamul românesc, 1914, p. 254; S. C. STROESCU,
Iosif Popovici, în volumul I. DATCU, S. C. STROESCU, op. cit.,
p. 361-362; I. D. SUCIU, Profesorul Nicolae Lighezan, în
„Semenicul”, nr. 2, februarie 1996, p. 32-33; I. MUNTEANU,
Amintiri orãviþene, în „Teiul”, I, nr. 4-5, 15-22 iunie 1998, p. 2;
SCHNELLER, Märchen und Sägen aus Walschtirol, Ein Beitrag
zur deutschen Sägenkunde, Innsbruck, 1867, p. 16-32
23. 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
24. D. BOTAR, Semnificaþia Banatului. Dicþionar; I.
CRIªAN, Lucian Costin, folclorist, în „Folclor Literar”, II, 1968;
GH. STERPU, Lucian Costin, în „Studii de Limbã, Literaturã ºi
Folclor”, II, 1971), care l-a copiat ºi pe Marienescu; I. DATCU,
S. C. STROESCU, op. cit., p. 145-146
25. V. VÃRÃDEAN, Cântecul la el acasã. Contribuþie la
istoricul muzicii româneºti din Banat, Timiºoara, Editura Mitropoliei
Banatului, 1985, p. 21
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26. ADA D. CRUCEANU, Cãrþile condeierilor þãrani, în
„Reflex”, 1 iunie 1986, p. 1; I. BOTA, Literatura condeierilor
cãrãºeni în „Junimea” prozatorului D. Izverniceanu, în „Confluenþe”,
supliment, 6 octombrie 2000, p. 4
27. MARIN BUCUR, opinie consemnatã în „Reflex”, 1
iunie 1986, p. 1
28. G. ÞEPELEA, Studii de istorie ºi limbã literarã,
Bucureºti, Editura Minerva, 1970; Idem, Alþi scriitori dialectali
bãnãþeni, în „Orizont”, XIX, nr. 4, aprilie 1968, A. COSMA,
Condeieri þãrani din Banat, în „Orizont”, XXXII, nr. 12, 1971, P.
PETRICA, Gazetele þãrãneºti din Banat, în „Orizont”, XXIV, nr.
10 (263), 8 martie 1973; T. CHIª, Nicolae Vucu Secãºanu, în
volumul V. BITTE, T. CHIª, N. SÂRBU, Dicþionarul scriitorilor
din Caraº-Severin, p. 285-286; M. ILOVICI, Tinereþea lui Camil
Petrescu (1894-1921), Bucureºti, Editura Minerva, 1971; GH.
JURMA, Presa ºi viaþa literarã în Caraº-Severin; I. STÃNILÃ, Un
fenomen bãnãþean: þãrani scriitori, þãrani gazetari, þãrani
compozitori, Reºiþa, Editura Timpul, 1994
29. GH. JURMA, Presa ºi viaþa literarã în Caraº-Severin;
I. STÃNILÃ, Un fenomen bãnãþean: þãrani scriitori, þãrani gazetari,
þãrani compozitori; T. JURJICA, Un poet þãran: Paul Târbãþiu, în
„Flamura”, 20 iulie 1968; I. CRIªAN, Poezia lui Paul Târbãþiu, în
„Caraº-Severinul Cultural-Artistic”, nr. 2, decembrie 1972; T.
CHIª, Paul Târbãþiu, în volumul V. BITTE, T. CHIª, N. SÂRBU,
Dicþionarul scriitorilor din Caraº-Severin, p. 265-266
30. G. ÞEPELEA, Plugarii condeieri din Banat, antologie
literarã ºi publicisticã, selecþie ºi studiu introductiv de G.
Þepelea, Bucureºti, Editura „Cercul Bãnãþenilor”, 1943; P.
VINTILÃ, 101 picãturi de cernealã, Bucureºti, Editura Cartea
Româneascã, 1975, GH. JURMA, Mic dicþionar al personalitãþilor
culturale din Caraº-Severin; I. CRIªAN, Petru Petrica – un
dramaturg þãran, în „Flamura”, XVII, nr. 1839, 11 octombrie
1970, T. JURJICA, „Amurguri de varã”, de P. Petrica, în
„Semenicul”, nr. 3, 1976, I. PETRICA, Destãinuirile unui condeier
plugar, în „Semenicul”, nr. 10, februarie 1980
31. G. ÞEPELEA, Întâlniri cu scriitori þãrani, în volumul
G. ÞEPELEA, Amintiri ºi evocãri, Bucureºti, Editura Fundaþiei
Culturale Române, 1994; I. BOTA, O carte monument, în
„Banatul”, I, nr. 9, octombrie-noiembrie 1994, p. 3; Plugarii
condeieri din Banat; I. STÃNILÃ, Un fenomen bãnãþean: þãrani
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scriitori, þãrani gazetari, þãrani compozitori; GH. JURMA, Presa
ºi viaþa literarã în Caraº-Severin; D. BOTAR, Semnificaþia
Banatului. Dicþionar; I. CRIªAN, Un romancier, Ioan Ciucurel, în
„Caraº-Severinul Cultural-Artistic”, nr. 2, decembrie 1972; T.
CHIª, Ioan Ciucurel, în volumul V. BITTE, T. CHIª, N. SÂRBU,
Dicþionarul scriitorilor din Caraº-Severin, p. 60-61; I. MUNTEANU,
V. M. ZABERCA, M. SÂRBU, Banatul ºi Marea Unire, 1918, p.
187-188
32. A. COSMA junior, Istoria presei române din Banat,
Timiºoara, Editura „Unirea Românã”, 1932; GH. JURMA, Presa
ºi viaþa literarã din Caraº-Severin; În amintirea scriitorului þãran
Ilie Crãciunel, în „Cuvântul Satelor”, XV, nr. 1, ianuarie 1941; G.
ºi N. RÃDUICÃ, Dicþionar bibliografic. Calendare ºi almanahuri
româneºti, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1981;
A. COSMA, Publicistul plugar Ilie Crãciunel, în „Orizont”, XXIII,
nr. 14, 3 august 1972; I. STÃNILÃ, Un fenomen bãnãþean; T.
CHIª, Ilie Crãciunel, în volumul V. BITTE, T. CHIª, N. SÂRBU,
Dicþionarul scriitorilor din Caraº-Severin, p. 67-68
33. Plugarii condeieri din Banat; 10 poeþi þãrani, antologie
alcãtuitã ºi îngrijitã de Ioan Meiþoiu, 1973; Stare de dor, poeþi ºi
pictori þãrani, ediþie alcãtuitã ºi îngrijitã de Ioan Meiþoiu, Bucureºti,
Editura Sport-Turism, 1983; GH. JURMA, Mic dicþionar al
personalitãþilor culturale din Caraº-Severin; D. BOTAR, Semnificaþia
Banatului. Dicþionar; T. CHIª, Pe urmele lui Ion Frumosu, Reºiþa,
Biblioteca Judeþeanã „Paul Iorgovici”, 1996; A. COSMA, Condeieri
þãrani, în „Orizont”, XXII, nr. 12, decembrie 1971; G. NISTOR,
Literatura naivã, în „Transilvania”, II, nr. 6, 1973; P. M. ARDELEAN,
Întoarcerea spre începuturi, în „Familia”, XVI, nr. 12, decembrie
1980; GH. JURMA, Lumina brazdei, în „Orizont”, XXXVII, nr. 48,
28 noiembrie 1986; T. JURJICA, Vocea scriitorului, în Ibidem; V.
BITTE, Ion Frumosu, în volumul V. BITTE, T. CHIª, N. SÂRBU,
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Despre
Enea Hodoº
Fostã profesoarã de
literaturã românã ºi directoare
la Liceul din Oraviþa, autoare
a unei monografii dedicatã
acestuia ºi a unui roman adresat
tinerilor, Victoria D. Popa a
publicat, cu aproape un deceniu
în urmã, un studiu dedicat lui
Enea Hodoº (1858 – 1945)* care,
dupã mãrturisirile din capitolul
introductiv, are ºi el... propria
istorie.
Deºi este citat adesea
pentru valoarea culegerilor sale
de folclor, Enea Hodoº continuã
sã rãmânã un necunoscut chiar
ºi pentru cercetãtorii în materie.
Prin urmare, Victoria D. Popa
a realizat prin anii 70 ai
secolului trecut câteva documentãri în localitãþi unde s-a
nãscut ºi ºi-a desfãºurat activitatea, dar s-a aplecat cu înþelegere ºi asupra operei sale de
pedagog ºi autor de manuale
ºcolare, de folclorist, filolog,
prozator ºi publicist, intelectual

cu preocupãri istorice etc.
De menþionat cã perioada cât a funcþionat ca profesor
de limba românã ºi limba
maghiarã la Institutul TeologicPedagogic din Caransebeº (18891905) a fost una dintre cele mai
fertile întrucât acum iniþiazã
vastul sãu program de culegere
a „poeziei poporale din Bãnat”
(liricã, balade, descântece, basme),
material valorificat editorial în
patru volume, ele alãturându-se
altor câtorva zeci, din domeniile
mai sus-menþionate, publicate de
Enea Hodoº în timpul vieþii. În
sfârºit, mai amintim faptul cã
având în vedere calitatea operei
ºi complexitatea activitãþii sale,
în 23 martie 1904, Academia
Românã l-a ales „membru corespondent în Secþiunea literarã”.
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* Victoria D. Popa, Viaþa
ºi activitatea folcloristului
Enea Hodoº, Editura „Tim”,
Reºiþa, 2005

N. IRIMIA

P.S. Semnalãm ºi ediþia
de Scrieri iniþiatã de Editura
David Press Print Timiºoara,
care în primul volum cuprinde
manualul lui Hodoº Elemente
de istoria literaturii române,
tipãrit acum un veac (ediþie
îngrijitã ºi tabel cronologic de
Liana ªtefan, introducere de
Virgil Vintilescu).
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Nedeia

Oameni ºi locuri
LA ANIVERSAREA NAªTERII
LUI ARTHUR SCHOTT
În 27 februarie 2014 s-au
împlinit douã secole de la
naºterea inginerului agronom
Arthur Schott care a lucrat
câþiva ani, în aceastã calitate,
pe moºia baronului Bissingen
de la Iam (în zona Oraviþei),
culegând, între 1836-1841,
basme bãnãþene publicate
împreunã cu fratele sãu,
istoricul ºi folcloristul Albert
Schott, în volumul Walachische Märchen, apãrut la
Stuttgart ºi Tübingen în
1845. Despre bicentenarul
naºterii lui Arthur Schott
s-a vorbit la Librãria „Semn
de carte” din Reºiþa în cadrul
întâlnirii organizate de Forumul Democrat al Germanilor
din Caraº-Severin prin
diligenþele domnului Erwin
Iosef Þigla, care a prezentat mai multe ediþii, apãrute la fosta
editurã Kriterion, ale basmelor fraþilor Schott, o ediþie în
francezã ºi ediþia princeps reeditatã în Germania. Gheorghe
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Jurma s-a oprit la traducerea în românã publicatã de Viorica
Niºcov la Polirom în 2003, iar doamna Edith Guip Cobilanschi
a încântat auditoriul cu o expunere spumoasã despre basmele
culese de Arthur Schott ºi, citându-l pe Felix Milleker, despre
viaþa interesantã, nu lipsitã de aventurã ºi picanterii, a inginerului
folclorist, în perioada lui orãviþeanã.

1. Aniversarea naºterii lui Arthur Schott este un
bun prilej de evaluare a importanþei volumului fraþilor
Schott pentru interesele românilor, în general, ºi îndeosebi
ale celor din Banat, în contextul istoric ºi cultural
european de la mijlocul secolului al XIX-lea. Basmele
publicate ºi prefaþa volumului au apãrut cu trei ani
înainte de 1848, când Europa va fi cuprinsã de valul
miºcãrilor revoluþionare cu un pronunþat caracter naþional.
Afirmaþiile fraþilor Schott despre originea romanã a
poporului român, despre latinitatea limbii române au
contribuit la menþinerea atenþiei europenilor asupra
locuitorilor de la gurile Dunãrii, a cãror latinitate fusese
acceptatã deja de savanþi romaniºti de renume, precum
Friedrich Diez în Grammatik der romanischen Sprachen,
Bonn, 1836-43.
1.1. Prin consideraþiile lor despre latinitatea limbii
române, fraþii Schott veneau în sprijinul ideilor lansate
de cãrturarii bãnãþeni pe aceastã temã. Aºa cum a susþinut
Petru Oallde în studiul Despre coordonatele bãnãþene ale
ªcolii ardelene¹, în epocã nu se mai punea problema
originii latine a limbii române, care fusese demonstratã
de reprezentanþii ªcolii ardelene ºi de mari filologi
europeni. Potrivnicii românilor contestau însã pãstrarea,
peste timp, a latinitãþii acesteia, mai ales în Ardeal ºi
Banat. Aici limba românã nu se folosea în administraþie,
în învãþãmântul de stat ºi nici chiar în bisericã, unde se
slujea în limba sârbã.Împotriva unor pseudo-istorici, precum
sârbul maghiarizat Sava Tököly, au scris Damaschin Bojincã
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Vezi Studii de limbã, literaturã ºi folclor, III, Reºiþa, 1976, p.
249-272, passim.
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(1827, în latinã; 1828, în românã) ºi Eftimie Murgu
(1830, în germanã), combãtând aserþiunea cã românii nu
sunt de obârºie romanã ºi cã acest lucru nu reiese din limba
lor italiano-slavã.
2. Unul dintre meritele prefeþei scrise de fraþii
Schott despre elementele constitutive ºi originea limbii
valahe este citarea, în mai multe rânduri, a lucrãrii în
care Eftimie Murgu combate disertaþia lui Sava Tököly.
Învãþatul bãnãþean a dovedit, cu argumente istorice,
religioase, etnofolclorice ºi lingvistice, cã românii sunt
urmaºii de necontestat ai romanilor ºi nu ºi-au pierdut
aceastã caracteristicã. În prima parte a prefeþei scrisã
de Albert Schott, istoric ºi filolog erudit, sunt preluate
din lucrarea lui Murgu ºi traduse în germanã textele
folclorice alcãtuite numai din cuvinte româneºti de
origine latinã. Lista de cuvinte a lui Murgu este alãturatã
celei a lui Diez, adãugându-i termeni dialectali din
Banat de origine germanã.
2.1. Este preluatã de la Eftimie Murgu ideea cã termenii
latini din limba românã constituie nucleul vocabularului,
reprezentând cuvinte de primã necesitate (verba primae
necessitatis, die Wörter der ersten Noth, la Murgu): „noþiunile
cele mai importante, legate de viaþa cotidianã, scrie Albert
Schott, le putem considera indispensabile, nucleul însuºi (s.n)
al limbii, ºi care depun mãrturie cu privire la originea unei
limbi”2. Lista de cuvinte din lucrarea lui Murgu este completatã
grupând termenii „dupã înrudirile lor interioare” în urmãtoarele
sfere semantice: Dumnezeu ºi creaþia, Diviziunile timpului,
Plante, Animale de casã, Alimente, Metale, Locuiinþã ºi unelte,
Rudenie, Pãrþi ale corpului.
2.2. Fraþii Schott au luat act, ca ºi Murgu, de
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Pentru citatele fãrã trimitere din volumul: Arthur ºi
Albert Schott, Basme valahe […], Polirom, 2003, vezi M.M.Deleanu,
Izvoare ºi preocupãri dialectale în Banat, Timiºoara, Editura David
Press Print, 2012, cap. Europenii, secþiunea Arthur ºi Albert
Schott, p. 104-114.
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existenþa, în Banat, a douã mari categorii de graiuri: ale
frãtuþilor ºi ale bufenilor („locuitori din zonele munþilor
împãduriþi“), care vorbesc mai curat decât cei de la ºes, frãtuþii.
Arthur Schott pune aceastã deosebire pe seama faptului
cã, în vremuri de restriºte, românii s-au retras în munþi,
aici fiind feriþi de influenþe strãine. Fraþii Schott nu au
aflat (sau, cel puþin, nu au scris) cã bufenii sunt români
colonizaþi din Oltenia, vorbitori ai unor graiuri fãrã trãsãturi
fonetice bãnãþene, deci mai apropiate de limba românã
literarã de-atunci. Cã nu i-a preocupat pronunþia dialectalã
a românilor din Banat se vede ºi din faptul cã nu au
sesizat palatalizarea consoanei d în numele personajului
de basm Mângifer, explicat de fraþii Schott prin francezul
mange-fer „mâncã fier” (germ. Eisenfresser), etimologie
combãtutã de Hasdeu, care aratã cã aici avem pronunþia
bãnãþeanã pentru Mâni de Fier › Mâni gi Fier.
2.3. O idee care apare ºi la Eftimie Murgu este
panromânismul în zona danubiano-balcanicã. Precum alþi
învãþaþi europeni (Johann Thunmann, spre exemplu),
Albert Schott scrie despre vlahii daci (traiani) din nordul
Dunãrii, ºi vlahii traci (aureliani), din sud, care vorbesc
idiomurile macedo-valah ºi tesaliano-valah. Limba
strãvlahã va fi fost o latinã foarte amestecatã: „ca ºi
iberii ºi celþii, ºi dacii, în ce-i priveºte, au dat culoare limbii
[latine – n.n.] care le fusese impusã”.
2.4. Albert Schott aminteºte întâlnirea lui Murgu
cu un vorbitor de limbã retoromanã din Elveþia, arãtând
situaþia izolatã a acestui idiom, asemãnãtoare cu a
românei. Iar Arthur Schott constatã ºi o asemãnare de
comportament între retoromani ºi români, care mãnâncã
în deplinã tihnã:
„Aceastã tihnã în toate constituie ºi în Elveþia o
caracteristicã a spiþelor romanice, spre deosebire de
caracterul aspru ºi activ al germanilor”.
3. Când scrie despre maghiaro-valaha, vorbitã în
comitatul Bihor ºi despre slavo-valaha din Banat („unde
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valahii trãiesc laolaltã cu slavi - sârbi, rascieni”), Arthur
Schott nu susþinea cã româna ºi-a pierdut caracterul
latin, ci cã în Criºana este mai puternicã influenþa
maghiarã, iar în Banat influenþa sârbeascã. În aceastã
chestiune se pronunþase ºi Paul Iorgovici, afirmând cã
împrumuturile sârbeºti din graiurile bãnãþene, acest
mestecuº nu i se pare un motiv întemeiat pentru „a zice
cã românii cei de acum sunt jumãtate de sârbi”.3
4. Albert Schott citeazã 21 de cuvinte de origine
germanã adunate de Arthur Schott „din valaha vorbitã
în Banat”, contribuþie importantã la studierea influenþei
germane asupra graiurilor româneºti de aici. Cunoscând
sau nu cartea fraþilor Schott, pe aceastã linie va merge
Lucian Costin de la Caransebeº, în cele douã volume
despre Graiul bãnãþean.
5. În cele scrise de Albert Schott despre limba
românã apare afirmaþia cã aceasta, „asemenea unei insule”
(s.n), este înconjuratã de vecini vorbitori de limbi nelatine:
slave ºi maghiara. Dacã n-ar fi fost aceste vecinãtãþi,
noteazã Albert Schott, româna „la vest s-ar fi contopit cu
italiana”. Aceastã imagine a unei insule de latinitate
într-o mare slavã a fost consacratã, în istoriografia românã,
de Gheorghe Brãtianu.
6. O altã idee întâlnitã ºi în lucrãri importante
de istorie ºi lingvisticã româneºti, preluatã, probabil, de
Albert Schott, din bibliografia europeanã a epocii, este
cã influenþa romanã s-a exercitat în aria traco-dacicã
încã din secolul al III-lea a. Cr., ceea ce explicã
romanizarea dacilor în doar 160 de ani. Aceastã supoziþie
o gãsim la Vasile Pârvan ºi Sextil Puºcariu.
7. Partea a doua a prefeþei, Valahii din Banat, a fost
scrisã de Arthur Schott (1814-1875), cel care a cules basmele
din Caraº fiind prezent aici în mai multe rânduri (începând
cu 1836), unde, crede Ionel Bota, ar fi fost însoþit, uneori, ºi
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Paul Iorgovici, Observaþii de limbã rumâneascã […],
Timiºoara, Editura Facla, 1979, p. 113.
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de fratele sãu. Arthur Schott se referã la dialecte, port,
arhitecturã, psihologia ºi modul de viaþã ale românilor din
Banat, informaþiile consemnate prezentând importanþã
etnologicã ºi etnolingvisticã. Amintim doar numele de jocuri
populare Bufãneasa, Înainte, Pe loc ºi dansul ritualic pentru
un an mãnos în plante, vite ºi oi.
7.1. Locuitorii satelor se recunosc dupã lucrãtura,
culoarea ºi dungile þesãturii din care îºi fac ºorþurile (catrinþele
– n.n), precum scoþienii ºi vechii celþi. Ideea cã românii s-au
altoit în Dacia pe o rãdãcinã celticã o va dezvolta At. M.
Marienescu în Studiu despre celþi ºi numele de localitãþi, dar
ºi în alte lucrãri. În Valea Almãjului (zona Bozovici) locuitorii
de azi se recunosc dupã þesãtura traistelor. ªuba este
descrisã ca într-o adevãratã fiºã de muzeu, cu trimitere
la francezul jupe ºi la elveþianul juppe.
8. Gândindu-ne la posteritatea, mai apropiatã de noi,
a basmelor culese de Arthur Schott, nu ne putem opri sã
presupunem cã folcloristul Alexander Tietz i-a cãlcat pe
urme, adunând poveºti ºi basme din Munþii Banatului. Fiind
un mare erudit, cum scrie Doina Bogdan Dascãlu, cu studii
umaniste la Budapesta ºi Cluj, poliglot (a predat, la ºcoli din
Reºiþa, germana, franceza, engleza, rusa ºi latina), Tietz a
fost un mare excursionist, dar ºi cãlãtor prin Europa (Austria, Germania, Italia). Fiind în corespondenþã cu folcloriºti
ºi etnografi din Freiburg, Marburg, Berlin, Budapesta, în
mod sigur a cunoscut volumul publicat de fraþii Schott în
1845. Poate cã o cercetare comparativã a materialului publicat
de aceºtia ºi de Alexander Tietz ar descoperi motive folclorice
comune ºi care s-au pãstrat în Banatul Montan dupã o sutã
de ani. Culegând de la români, caraºoveni, cehi ºi traducând
textele în germanã, metoda de lucru a lui Tietz se aseamãnã
cu cea a lui Arthur Schott, despre autenticitate lingvisticã
putând discuta cel mult în cazul materialului cules de Tietz
de la vorbitori de limba germanã.
8.1. Coleg de cancelarie cu Alexander Tietz a fost, la
Reºiþa, Ioan/Iohann Bettisch, la începuturile carierei sale
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didactice, prin anii 60. Reprezentant emblematic al Reºiþei
filologice din deceniile ºapte-opt ale secolului trecut, poliglot
ca ºi Tietz, ºi-a luat doctoratul la Universitatea din Timiºoara
cu teza Încercare asupra tipologiei structurilor lingvistice,
tipãritã în 2005 la Timiºoara-Reºiþa-Stuttgart (s.n). L-am
amintit aici pentru cã, poate nu întâmplãtor, locuieºte, din
1990, la Stuttgart (unde au tipãrit fraþii Schott volumul
Walachische Märchen), dar ºi pentru cã a publicat o
emoþionantã evocare cu titlul „Moºu Tietz”4. Reþinem, cu
privire la afirmaþia cã Tietz va fi cunoscut culegerea fraþilor
Schott: „Stãteam de vorbã […] în biblioteca sa imensã nu numai
prin numãrul volumelor care o alcãtuiau, ci mai ales prin natura
valoroaselor cãrþi pe care le cuprindea”.5
9. Pe urmele lui Arthur Schott a cãlcat ºi avocatul
academician Simeon Mangiuca din Oraviþa. Completând un
chestionar trimis de Pesty Frigges pentru monografiile satelor
din Banat, Mangiuca scria, în iunie 1864, despre deosebirile
de pronunþare dintre bãnãþenii din zonele montane, veniþi
din Oltenia, ºi românii bãºtinaºi din zonele de câmpie sau
deal, constatare fãcutã ºi de fraþii Schott. Sã nu uitãm cã
Simeon Mangiuca a fost, între 1861-1868, prim-pretor la
Iam, una dintre reºedinþele lui Arthur Schott în Banat. At.
M. Marienescu i-a indicat lui Mangiuca un „pasaj din culegerea
de poveºti a fraþilor Schott în care se vorbeºte despre o plantã cu
numele Mama pãdurii”.6 Volumul fraþilor Schott este citat în
studiul lui Mangiuca De însemnãtatea botanicei româneºti.
9.1. Pe urma lui Arthur Schott umblã Mangiuca ºi
când scrie despre Pãcalã, de origine din Italia, adoptând
„linia mitologizantã” iniþiatã de fraþii Schott7. Dupã mai bine
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În Almanah aniversar al Liceului „Diaconovici-Tietz” Reºiþa,
Reºiþa, 2007, p. 107-110
5
Ibidem, p.109
6
Ion Taloº, Activitatea folcloristicã ºi etnograficã a lui Simion
(!) Mangiuca, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei” pe
anii 1962-1964, p. 329
7
Idem, ibidem, p. 325
4
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de un secol dupã Schott, au publicat Gabriel Manolescu ºi
Vasile Creþu (în Folclor literar, III, Timiºoara, 1972, p. 275294) culegerea, din zona Oraviþei, Ciclul lui Pãcalã, cu
întâmplãri relatate într-o formã sensibil apropiatã de cea
prezentatã de fraþii Schott ºi Simeon Mangiuca.
9.2. Ar fi interesantã ºi o cercetare a textelor publicate
de Arthur Schott între 1857-1859 în Hausblätter din Stuttgart,
îndeosebi a ciclului Oglindã valahã a þãranilor ºi þiganilor, în
paralel cu anecdotele despre þigani notate de învãþãtorul
Emilian Novacovici din Rãcãjdia în Folclor pornografic
bãnãþean (Partea hazlie), 1930, dar ºi în alte culegeri.
9.3. Basmul Copiii de aur, cules de Arthur Schott,
poate fi analizat în comparaþie cu textul Cei doi feþi cotofeþi
sau Doi copii cu pãrul de aur, publicat de At. M. Marienescu
la Budapesta, în 1871. O variantã am notat-o la Ramna, din
colecþia profesorului Nicolae Roºu, în 12 iulie 1964. Aici, cei
doi copii devin brazi, nu meri, ca la Schott, iar mieii apar
din douã scântei ale focului în care au fost arse paturile. La
Schott, femeia vicleanã scapã nepedepsitã, în vreme ce
mãºtioanea, mama vitregã de la Ramna, ºi-a primit pedeapsa
legatã de coada calului. Aºadar, n-ar fi lipsit de interes un
proiect de cercetare pe urmele lui Arthur Schott în zona
folcloricã a Vãii Caraºului.
10. În concluzie, la douã sute de ani de la naºterea lui
Arthur Schott se cuvine sã reafirmãm cã, prin basmele
culese din Banatul Montan, folclorul literar românesc, în
componenta lui epicã, a intrat în bibliografia de specialitate
din Europa cu un deceniu mai înainte decât folclorul poetic
publicat de Vasile Alecsandri în francezã: Ballades et chants
populaires de la Roumaines, Paris, 1855. Prin clasificarea ºi
interpretarea basmelor de cãtre fraþii Schott, folclorul în
prozã din Banat este prezent de timpuriu în lucrãri celebre
despre motivele ºi tipologia prozei populare.
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Nedeia

La givan
„Sã ne rugãm ca Dumnezeu sã ne
arate, sã ne conducã ºi sã ne
întãreascã pe calea doritã de El”
Ne-a îndemnat Prea Onoratul Preot Petru
Berbentia, protopopul Reºiþei
– Fiind primul
interviu pe care ni-l
acordaþi, consider cã
ar fi necesar sã ne
relataþi câteva date
care sã vinã în ajutorul cititorilor, spre a
vã cunoaºte mai bine.
–
Berbentia
Petru, fiul lui Petru
ºi Elena, nãscut în
satul ªopotu Vechi din
Valea Almãjului, la 11
(13) iulie 1957. Pe 11,
pentru cã atunci m-a
fãcut mama la coliba de la Cracul Teiului, aproape de
Berzasca, peste munþi ºi, 13, pentru cã atunci a ajuns
tata sãracu la „Comuna” din Dalboºeþ, ca sã mã înscrie.
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ªopotean pânã la vârsta de 4 ani ºi ceva, devin orãºean
ºi reºiþean prin fuga pãrinþilor de „colectivã”, în anul
1962. De atunci ºi pânã am plecat la Seminar, m-am
ºcolit la grãdiniþã ºi la ºcolile 5 ºi 3 din oraºul de pe
Bârzava. În anul 1972 devin elev al ªcolii caransebeºene
de teologie, din dorinþa de a sluji lui Dumnezeu ºi
semenilor (ºi asta nu e vorbã-n vânt).
Bineînþeles cã dupã ce am terminat Seminarul
(în care pot sã spun cã am învãþat bine), am intrat la
Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu (O
tempora!!!), am fãcut armata la Zalãu ºi în anul 1978
m-am prezentat la Înalta ªcoalã. Pe sãracul tata, devenit
din brigadier de C.A.P., macaragiu la Furnal, l-am scutit
de mari cheltuieli: eram bursier (ca de altfel ºi în
Seminar). În anul II de facultate (1980) mã cãsãtoresc
cu Cristescu Elisaveta din Mehadica. Aºa a voit Dumnezeu,
ºi BINE a voit. Bineînþeles cã îmi continui studiile „la
zi”, deºi în 1981 se naºte fiica mea Adela-Maria. Cu
ajutorul lui Dumnezeu, în anul 1982 îmi închei studiile
teologice cu media 9 ºi ceva, susþinând Teza de Licenþã
la catedra de Istoria Religiilor, sub îndrumarea pr.prof.
Ioan Glãjar, având de dezbãtut tema: „În întâmpinarea
religiilor africane” – pentru un dialog cu necreºtinii.
De la 1 noiembrie 1982 sunt numit preot la
parohia Foeni de pe graniþa timiºanã cu Yugoslavia (de
atunci). Aici încropesc primul cor. De bãtrâni, e adevãrat,
dar era un început. În 1983 se naºte fiul meu BeniaminPetru. Anul 1985 aduce, spre iarnã (1 Decembrie), numirea
ºi transferarea la parohia Berzovia. Mai mare, mai
multe probleme, dar mai aproape de pãrinþi. ªi mai
multe bucurii ºi împliniri. Cu copiii fac cor, cu bãtrânii
construiesc turnuri de bisericã ºi case parohiale, cu cei
de o vârstã cu mine colind ºi aduc mãcar de Crãciun
bucurie în casele pãstoriþilor mei. Într-un cuvânt, viaþã
activã timp de 10 ani, pentru cã în anul 1995 mã
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transfer la Reºiþa, dupã ce câºtig concursul. Rãmân la
Berzovia anii tinereþii ºi o mulþime de oameni cu care
mã consider mai mult decât prieten.
La Reºiþa o iau de la capãt. Nu am Bisericã ci
doar o salã de cantinã la ªcoala Specialã. ªi asta doar
duminica! Am în schimb o comunitate de creºtini ce vor
o BISERICÃ. ªi pânã în 1998 o construim. Nu mai þin
minte ce greu a fost. ªi nici nu conteazã. În 2003 se
sfinþeºte ºi pictura Bisericii, dar nu punem sabia în
cui! În anul 2006 am început construcþia unui Oficiu
parohial, pentru a avea salã de conferinþã, birouri, spaþii
pentru cazarea oaspeþilor, etc. Am terminat ºi acest
obiectiv în anul 2009.
De când am venit la Reºiþa am mai scris
câte o vorbã pe la revista „Foaia Diecezanã” sau la
„Almãjul”, ba chiar la „Orizont 21” de la München,
„Biruinþa” de la Toracu Mare - Serbia, „Foaia Româneascã“ de la Gyula - Ungaria ori la alte medii de
informare locale, mai vorbesc pe la TV sau la radio. ªi
nu uit colaborarea cu site-urile „slova-creºtinã”,
„banaterra.eu” sau „biserici.org”. Nu uit sã mã distrez
cu tinerii, fãcând muzicã cu un grup bãrbãtesc numit
„Strana Strãmoºeascã”, care pot fi auziþi oriunde este
nevoie, la televiziunea localã, regionalã sau naþionalã,
precum ºi prin biserici catolice ºi ortodoxe de aici ºi de
prin Europa, între prietenii noºtri fiind cei din Toracul
Mare - Serbia, Sãrcia – Serbia, Isacova – Serbia,
Micherechi - Ungaria, Pesaro - Italia, Augsburg Germania. ªi de ceva vreme (aprox. 11 ani) redactez
chiar ºi o revistã pentru parohie, ce poartã numele
„Foaia Govândarului”. Peste toate mai am timp ºi de
radio, la emisiunile în limba românã ale postului local
„Radio Seceani” din Voivodina ºi la TV Vest Reºiþa,
unde susþin o „pastilã” religioasã zilnicã.
Din luna martie a anului 2013, la propunerea ºi
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dorinþa Preasfinþitului Pãrinte Lucian, episcopul Caransebeºului, sunt conducãtorul Protopopiatului Ortodox Român
Reºiþa.
– Recent s-a împlinit un an de când pãstoriþi
protopopiatul Reºiþa. Care sunt primele impresii din aceastã
perioadã?
– Ultimul an mi-a demonstrat cã pot face faþã ºi
unei munci administrative intense. Cred cã în anul care
a trecut am reuºit sã coordonez activitatea protopopiatului, care are în componenþã 69 de parohii ºi 96 de
preoþi. ªi mai cred cã am reuºit sã rãmân prietenul ºi
colegul celorlalþi.
Probabil cã existã ºi nemulþumiri sau nemulþumiþi,
dar primul nemulþumit sunt eu, convins fiind cã aº fi
putut sã fac mai multe. ªi nu uit dedicaþia fãcutã de un
coleg, care a scris o carte de administraþie ºi care mi-a
atras atenþia cã administraþia fãrã spirit ºi prietenie e
NIMIC!
Am avut ocazia sã vizitez multe parohii ºi localitãþi,
în care nu am fost niciodatã, sã slujesc de foarte multe
ori în sobor, la Sfinte Liturghii arhiereºti, sã observ
activitatea preoþilor din parohii rurale, mai mari sau
mai mici ºi sã constat cã foarte mulþi – dacã nu chiar
majoritatea – îºi împlinesc misiunea atât cât le permite
capacitatea fizicã, sprijinul oamenilor locului ºi puterea
de a se face «tuturor de toate» (ca sã-l parafrazez pe Sf.
Apostol Pavel).
– În acest timp aþi fost de mai multe ori în Valea
Timocului, unde trãiesc câteva sute de mii de români. Care
e de fapt situaþia lor ºi cum credeþi cã pot fi ajutaþi în
continuare?
– Dat fiind faptul cã am crescut la Seminarul
Teologic din Caransebeº, stând în bancã cu un sârb, iar
mai apoi prima mea parohie a fost un sat mixt, în care
era ºi bisericã sârbeascã ºi mulþi sârbi veneau la noi la
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slujbe (din cauza faptului cã preotul sârb venea rar în
sat), cred cã am reuºit sã cunosc destul de bine comunitatea celor ce vorbeau o altã limbã. Asta m-a ajutat
mai târziu ºi nu a fost nici o greutate sã dezvolt
legãturi cu românii din Serbia, fie cã e vorba de
Voivodina sau de Valea Timocului, Valea Moravei ºi
Þinutul Homolie (ceea ce geografic se numeºte Serbia
de sud-est).
Primele legãturi au fost cu Parohia Ortodoxã
Românã Veliki Begejci (în româneºte Toracu Mare),
apoi cu cei din Iancaid (sârbã Jankov Most), Sujeska
(Sãrcia), Vârºeþ, Voivodinþi, Mesici ºi Zrenianin (Becicherecul Mare). Aceste legãturi le pãstrez ºi azi ºi sunt
destule momentele în care ne întâlnim la diverse sãrbãtori
ale bisericii noastre româneºti sau îi ajutãm cu cãrþi
(am fãcut deja câteva biblioteci cu carte româneascã
acolo). Cred cã au nevoie, în primul rând, de ajutorul
nostru moral ºi de prezenþa noastrã acolo, mai ales la
sãrbãtorile satului.
Serbia de sud-est este o altã problemã. Minoritatea
românã e numitã «vlahã», ºcoli româneºti nu existã,
sunt 154 de sate româneºti ºi încã 40 de sate mixte,
unde avem 4 biserici, 4 paraclise ºi 10 troiþe. Pentru
comunitatea româneascã de acolo slujesc ºase preoþi,
îndrumaþi de Preasfinþitul Pãrinte Daniil, Episcopul
Românilor din Serbia (Episcopia Dacia Felix), dar ºi sub
directa purtare de grijã a pãrintelui vicar Bojan
Aleksandrovic (pe româneºte Boian Alexandrovici), sau
cum singur se numeºte dupã numele strãmoºilor români,
Boian al Lisãndroaichi.
Relaþiile noastre prieteneºti sunt destul de vechi
ºi ne vizitãm reciproc la evenimente importante ale
comunitãþilor noastre ortodoxe. Sprijinul nostru este
îndreptat în special cãtre biserica din Isacova, unde am
fost prezent de mai multe ori, împreunã cu Grupul

4
1
0
2
a
i
e
d
e
N

4
1
0
2
1
63

https://biblioteca-digitala.ro

«Strana Strãmoºeascã» sau cu alte personalitaþi locale.
ªi sper cã vom putea continua aceste legãturi frãþeºti.
(...)
– V-am ascultat duminicã (16 II a.c.) vorbind, dupã
liturghie, enoriaºilor din biserica în care slujiþi, despre douã
iniþiative unice în judeþul nostru: „Sãptãmâna liturgicã” ºi
ajutorul pe care-l daþi handicapaþilor loco-motor. V-aº ruga
sã detaliaþi pentru ca toþi cititorii revistei sã ia cunoºtinþã
de aceste acþiuni demne de toatã lauda.
– În urmã cu mai mulþi ani am vãzut la intrarea
unor biserici catolice din Fano, Pesaro ºi Urbino niºte
„fluturaºi” cu informaþii esenþiale pentru Liturghia
duminicalã, cum ºi cu informaþii generale despre activitãþi
ºi acþiuni stabilite pentru acea sãptãmânã. La întoarcerea
în þarã am fãcut ºi eu aºa ceva ºi am numit „fluturaºul”
SÃPTÃMÂNA LITURGICÃ, pentru cã trebuia sã-i gãsesc
un titlu ce se potrivea informaþiilor puse de mine în el
Cred cã vreo 3 ani am fãcut sãptãmânal lucrul acesta,
apoi am întrerupt pentru cã eram singurul din episcopie.
Acum ideea a fost reiteratã din nou la ultima ºedinþã
de la Caransebeº, ca ºi cum ar fi o iniþiativã teribilã ºi
nouã!! Când am arãtat episcopului ce fac eu de atâþia
ani, a întrebat de ce nu am spus nimic acolo la ºedinþã.
Nu mi s-a pãrut esenþial sã spun acolo, ca sã nu se
interpreteze. Asta e cu „Sãptãmâna liturgicã”. Voi continua sã fac asta cât pot. Cã am destule altele pe cap.
ªi îmi pare rãu cã sunt singurul, din câte ºtiu eu, care
ofer acest „fluturaº” oamenilor.
Cu oamenii din cãrucioare, chestia e de foarte
multã vreme. Dar presa nu e prea interesatã de astea.
– Cum vi se pare lumea la acest început de mileniu?
Se va învinge acest vid teribil antireligios, impus atâtea
decenii de ideologia marxistã?
– Dacã vã referiþi la popoarele foste comuniste, vã
atrag atenþia cã, în general, marxismul nu a prea interesat
omul de rând. Pe de altã parte, dacã aþi ºti câþi copii
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de comuniºti am botezat (chiar ºi acasã!), nu aþi mai
avea asemenea „neliniºti sufleteºti”.
– O întrebare cumva complementarã ar fi sã ne
spuneþi pãrerea Dvs. despre schimbãrile ce se impun azi în
discursul teologic pentru ca el sã vizeze convingerile intime
ale credincioºilor?
– Ce-s alea „convingeri intime”? Iar schimbãrile
sunt pe cale de a se produce, dacã nu s-au ºi produs
deja. Cã nu le simþim aºa cum am vrea, e altã problemã!
Dar, poate cã, „marxiºti” fiind, nu vrem sã le vedem. La
asta v-aþi gândit?
Pe de altã parte, îmi amintesc de faptul cã actualul
patriarh al Rusiei, vorbind unor studenþi teologi, a spus
cã dacã preotul merge la bisericã, deschide uºa, trage
clopotul ºi aºteaptã sã vinã credincioºii, nu ºi-a îndeplinit
menirea. Pentru cã Hristos a poruncit: „...mergeþi ºi
învãþaþi toate neamurile”. El nu a spus: „Staþi ºi aºteptaþi
sã vinã neamurile...”
– Cum credeþi cã ar trebui sã etichetãm noi, cei de
azi, preoþia: ca o meserie sau ca o misiune?
– ªcolile teologice au fost ºi vreau sã cred cã au
rãmas „ºcoli vocaþionale”. Deci: vocaþie ºi misiune! Cum
o eticheteazã cei de azi e o chestie tare subiectivã ºi
þine de necunoaºtere, rãutate, dar ºi de comportamentul
unora ce nu se ridicã la nivelul misiunii.
– Preot fiind aþi cãlcat pe mai multe meleaguri
strãine. Din aceastã experienþã ce pãrere aveþi despre
convieþuirea dintre mai multe religii pe un spaþiu geografic
restrâns?
– Am auzit un politician minoritar bãnãþean care
spunea prin 1992 cam aºa: „Traiul nostru comun seamãnã
cu traiul celor ce locuiesc în garsoniere care au bucãtãria
pe holul blocului; ori vrem, ori nu vrem, trebuie sã ne
mirosim unii altora bucatele preparate. ªi asta se întâmplã
în fiecare zi.” Iar Banatul Montan e cel mai bun exemplu
din acest punct de vedere. De câteva sute de ani!
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– Mã adresez omului de culturã care aþi dovedit cã
sunteþi, cu o întrebare factualã: cum poate fi depãºit
momentul de incompatibilitate între unii oameni de culturã,
pe de-o parte, ºi teologie, de cealaltã parte, cu atâta
vehemenþã susþinut pânã în1989, dar care persistã ºi acum?
– Nu cred cã existã incompatibilitate între culturã
ºi religie. Cred cã existã doar vanitãþi omeneºti. ªi mai
e ºi ideea multora cum cã pot face totul fãrã nici un
ajutor. O, Doamne, dacã aþi ºti pe câþi dintre ei i-am
vãzut prin biserici la clipe de cumpãnã în viaþã. Nicolae
Steinhardt sau Pãrintele Nicolae de la Rohia, pseudonimul
sub care a publicat înainte de 1989, a scris odatã aºa:
„Când crezi cã nu mai ai nici o speranþã, MAI AI UNA!”
Aceastã ultimã nãdejde dacã o cauþi, atunci nu mai eºti
incompatibil.
– Ascultându-vã recent una din predicile rostite în
biserica unde slujiþi, am reþinut între altele cã a fi bun creºtin
nu e suficient doar sã vii la bisericã, sã þii post, sã dai bani
cerºetorilor fãrã discernãmânt etc. ºi, în acelaºi timp, sã-þi
cerþi sau chiar sã-þi baþi copiii, soþia. Cred cã ar trebui sã
reveniþi la cele spuse în Bisericã, pentru a fi cunoscute de
cât mai multã lume.
– Voi fi foarte scurt. Un mare profesor de teologie,
pe care am avut bucuria sã-l audiez în secolul trecut la
cursurile de Moralã creºtinã ale Institutului Teologic
de grad Universitar din Sibiu spunea aºa: „Postul e de
douã feluri: de FAPTE ºi de bucate!” ªi vã rog sã
reþineþi cã pe primul plan era „postul de fapte”! Dacã
nu e aºa, atunci e doar un regim alimentar. Ori, scopul
postului, þelul final nu e sã slãbeºti ºi sã ”arãþi bine” ºi
sã îþi schimbi comportamentul în bine.
– La o întâlnire cu elevii de liceu, Î.P.S. BartolomeuValeriu Anania, fiind întrebat ce ar trebui sã citeascã pentru
a realiza bazele unei culturi generale necesare în viaþã, le-a
rãspuns cã înainte de marile opere ale literaturii sã citeascã
Biblia. Dvs. ce le-aþi recomanda?
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– Domnule Criºciu, credeþi cã în istoria culturii
universale Biblia rãmâne „Cartea cãrþilor”? ªtiþi cã este
cea mai tradusã carte? ªi cu cel mai mare tiraj din
lume? ªi nu cred cã Biblia ºi cultura universalã sunt
incompatibile ºi nici nu putem sã le aºezãm într-o ordine
datã. Copiii mei au învãþat sã citeascã pe Biblie cu mult
înainte de a fi la ºcoalã. Credeþi cã a fost rãu? De altfel,
mitropolitul Bartolomeu, Dumnezu sã-l odihneascã în
pace, într-o predicã rostitã la mânãstirea Rohia, adresânduse tinerilor, a spus: „Vã îndemn ca în culegerea
învãþãturilor, sã fiþi ca ºi gâzele. Dar sã nu uitaþi cã gâzã
este ºi musca ºi albina ºi fiecare adunã pe picioare, din
locul unde se aºeazã!” Ce ziceþi, avea dreptate?
– Aºa cum existã locuri cu semnificaþie deosebitã,
existã ºi feþe bisericeºti deosebite. Unul dintre aceºtia este
pãrintele Arsenie Boca, marele patron spiritual al þinutului
Hunedoarei, care îi gãzduieºte mormântul la Mãnãstirea
Prislop. În ce mãsurã credeþi cã este în sprijinul credinþei
cultivarea memoriei unor asemenea personalitãþi?
– Mântuitorul spune sã ne aducem aminte ºi sã-i
cinstim pe cei ce au fost înainte de noi ºi ne-au învãþat.
Deci amintirea ºi cinstirea înaintaºilor este în sprijinul
credinþei.
– Un gând pentru credincioºii protopopiatului
Reºiþa...
– Sã mulþumim toþi lui Dumnezeu cã ne mai
îngãduie încã ºi încã ºi încã un an, cu nãdejdea cã
doar-doar, vom da ºi noi roade. Purtãm în rugãciunile
noastre pe toþi oamenii, fie cã sunt de aici sau de
pretutindenea, pentru cã acum cãrãºenii chiar cã sunt
pretutindenea. ªi le doresc lor, dar ºi dumneavoastrã,
Domnule Criºciu, viaþã lungã, cu sãnãtate ºi împliniri
pe toate planurile.
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LANSAREA REVISTEI „NEDEIA“
Sala de conferinþe a Centrului parohial „Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel - Govândari” din Reºiþa a gãzduit vineri, 20
decembrie 2013, un eveniment cultural inedit: lansarea
numãrului 2 al revistei „Nedeia”, publicaþie de culturã
tradiþionalã, editatã de Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Caraº-Severin. Au participat
membrii colectivului redacþional, adicã Angelica Herac, redactor-ºef, Adela Lungu-Schindler, Nicolae Irimia ºi Gheorghe
Jurma, cunoscuþi în arealul culturii bãnãþene, precum ºi
numeroºi oameni de culturã din Reºiþa ºi judeþ. Cuvântul de
deschidere a aparþinut redactorului-ºef, apoi a vorbit prot.
Petru Berbentia despre pãstrarea tradiþiilor româneºti în
comunitãþile româneºti din Serbia ºi Ungaria, precum ºi
despre sentimentul de apartenenþã naþionalã al celor ce-ºi
duc viaþa ºi muncesc prin alte þãri ale Europei ºi nu numai.
Au mai vorbit despre revistã prof. Gheorghe Þunea, directorul
CJCPCT Caraº-Severin, cel care susþine apariþia publicaþiei,
Adela Lungu-Schindler, Gheorghe Jurma, care este ºi editor
al acestei reviste cãrãºene, precum ºi Mircea Taban, Dana
Bãlãnescu, Gheorghe Zincescu, Octavian Doclin. La sfârºit,
cei prezenþi ºi-au unit glasul într-un binecunoscut colind
strãmoºesc.
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Nedeia

Tradiþii, obiceiuri
SÃRBÃTORI, TRADIÞII ªI
OBICEIURI DE VARÃ
Sânzienele (24 iunie)
Sãrbãtoarea marcheazã începutul verii, pentru cã,
aºa cum se ºtie, în 21 iunie este solstiþiul de varã. Vara
se întâmpinã în mod tradiþional, cu o serbare câmpeneascã,
suprapusã prãznuirii, de cãtre creºtinii ortodocºi ºi catolici,
a naºterii Sfântului Ioan Botezãtorul, în data de 24
iunie.
Sânzienele (Drãgaica), îºi au originea într-un
strãvechi cult solar ºi e o sãrbãtoare închinatã zânelor
bune. În credinþa popularã, Sânzienele erau considerate
a fi niºte femei frumoase, adevãrate preotese ale soarelui,
dar ºi divinitãþi nocturne, ce îºi duceau viaþa prin
pãdurile întunecate, neumblate de om. Conform tradiþiei,
Sânzienele plutesc în aer sau umblã pe pãmânt în noaptea
de 23 spre 24 iunie, cântã ºi danseazã, împart rod
holdelor, înmulþesc animalele ºi pãsãrile, umplu de leac
ºi miros florile ºi tãmãduiesc bolile ºi suferinþele
oamenilor. Ele sunt zâne bune, dar pot deveni dãunãtoare,
lovindu-i pe cei pãcãtoºi cu „lanþul Sânzienelor”, pot
stârni din senin ºi vijelii, pot aduce grindina, lãsând
câmpul fãrã rod ºi florile fãrã de leac.
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În ajunul sau în ziua de Sânziene se practicau
obiceiuri de aflare a ursitei ºi a norocului în gospodãrie.
În dimineaþa de Sânziene înainte de rãsãritul soarelui
oamenii strângeau buchete de Sânziene pe care le
împleteau în coroniþe ºi le aruncau pe acoperiºul caselor.
Se considera cã omul va trãi mult în cazul în care
coroniþa rãmânea pe casã sau, dimpotrivã, cã va muri
repede, atunci când coroniþa aluneca sau cãdea de pe
acoperiº.
Fetele strângeau flori de Sânziene pentru a le
pune sub pernã, în noaptea premergãtoare sãrbãtorii, în
credinþa cã îºi vor visa ursitul. În unele zone fetele îºi
fãceau coroniþe din Sânziene, pe care le lãsau peste
noapte în grãdini sau în locuri curate. Dacã dimineaþa
gãseau coroniþele pline de rouã, era semn sigur de
mãritiº în vara care începea.
Gospodarii agãþau cununi de Sânziene, în seara
din ajunul sãrbãtorii, la colþul casei dinspre rãsãrit ºi
dacã, a doua zi, în coroniþe era prins pãr sau puf ºi
pene de la animale sau pãsãri, considerau cã anul va fi
bun mai ales pentru acestea.
Sãrbãtoarea Sânzienelor era consideratã a fi ºi
momentul optim pentru culegerea plantelor medicinale
(de leac).
Sãrbãtoarea Sânzienelor mai este cunoscutã în
popor ºi sub denumirea de Amuþitul Cucului. Dacã
cucul înceteazã sã cânte înainte de Sânziene, înseamnã
cã vara va fi secetoasã.
Pentru a fi plãcute feciorilor, fetele se spãlau pe
cap cu fiertura de iarbã mare; pentru a scãpa de boli,
fetele ºi nevestele se scãldau în ape curgãtoare, pentru
alungarea spiritelor malefice se aprindeau focuri în care
se aruncau substanþe puternic mirositoare, se buciuma
ºi se striga în jurul focurilor.
De Sânziene au loc pe lângã sate târguri ºi

4
1
0
2
1
1
a
i
e
a
i
d
e
e
d
e
N
N
70

https://biblioteca-digitala.ro

bâlciuri, serbãri câmpeneºti. În trecut erau un bun
prilej pentru întâlnirea tinerilor în vederea cãsãtoriei.
Renumit este Târgul de Fete de pe Muntele Gãina.
Sânpetru de varã (29 iunie)
Pe data de 29 iunie Biserica îi prãznuieºte pe
Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel.Unul numit „piatra de
temelie” a cre-dinþei, iar celãlalt „vas al alegerii”
dumnezeieºti,
Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel
sunt prãznuiþi în
aceeaºi zi, deoarece amândoi au
murit în aceeaºi
zi, 29 iunie anul
67, la Roma, din
porunca împãratului Nero.
În calendarul
popular, ziua de 29 iunie poartã numele de Sânpetru de
varã (sau sãrbãtoarea lupilor) ºi marcheazã miezul verii
agrare ºi perioada seceriºului. Sfântul Petru, patronul
agricultorilor, rãspunde de starea recoltelor, patroneazã
cãldura ºi ploaia ºi pedepseºte cu tunete ºi grindinã pe
cei ce-l nesocotesc. Fiind un om bun, milostiv ºi credincios,
Dumnezeu l-a luat în cer ºi i-a încredinþat porþile ºi
cheile Raiului. La marile sãrbãtori, când se spune cã la
miezul nopþii se deschide cerul, Sânpetru poate fi zãrit
pentru o clipã, stând la masa împãrãteascã, mereu în
dreapta lui Dumnezeu. El împarte hrana animalelor
sãlbatice, în special lupilor, mãrunþeºte grindina, pentru
a o face mai puþin periculoasã.
Pânã la Sfântul Petru este interzisã scuturarea
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merilor, altfel cade grindina peste holde. Se zice cã
atunci când Sfântul Petru plesneºte din bici, din acesta
sar scântei care pe pãmânt se transformã în licurici.
Licuricii sunt blagosloviþi de sfânt ca sã lumineze calea
celor rãtãciþi în pãdure.
În ziua sãrbãtorii se obiºnuieºte sã se împartã ºi
pomeni de sufletul celor morþi (Moºii de Sânpetru). Se
duc la bisericã mere, colivã, colaci, miere în faguri ºi
lumânãri. De Sânpetru nicio femeie nu trebuie sã mãnânce
fructe noi, legume sau zarzavaturi, pânã nu dã mai
întâi de pomanã.
Sântilie(20 iulie)
Sfântul Ilie, zeul focului ºi al soarelui din Panteonul
românesc, este identificat cu Helios din mitologia greacã
ºi cu Gebeleisis din mitologia geto-dacã. Sub influenþa
creºtinismului
s-a preluat
numele
ºi
data de celebrare
ale
Sfântului Ilie.
La Sântilie, miezul
verii
pastorale,
se
organizau pe
m u n þ i
vestitele
Nedei ºi Sântilii. Sântilie este o divinitate solarã ºi
meteorologicã ce provoacã incendiile în verile toride,
produce tunetele, fulgerele ºi trãsnetele în timpul
furtunilor, leagã ºi dezleagã ploile, hotãrãºte unde ºi
când sã dea grindina.
Sântilie apare în tradiþiile populare ca soldat,
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vânãtor, agricultor, crescãtor de animale, negustor de
vite. Fiind ispitit ºi înºelat de drac, Sântilie îºi omoarã
unul sau mai mulþi membri ai familiei, iar pãcatele sunt
ispãºite de Sântilie în diferite moduri. Dumnezeu îl
iartã, îl trece printre sfinþi ºi îl înalþã la cer într-o
trãsurã cu roþi de foc la care sunt înhãmaþi cai albi
înaripaþi. Pe cer aleargã printre nori, tunã, fulgerã ºi
trãsneºte dracii cu biciul de foc. Speriaþi, aceºtia se
ascund pe pãmânt: prin pomi, pe sub streaºina caselor,
în turlele bisericilor ºi chiar în corpurile unor animale,
în special câini ºi pisici. Dorind sã nu-i scape nici unul,
Sântilie trãsneºte ºi arborii, oamenii, vitele, casele,
bisericile în care s-au ascuns aceºtia.
Simbolurile prin care Sântilie se defineºte ca un
autentic zeu solar sunt: trãsura cu roþile de foc ºi caii
înaripaþi, biciul ºi sãgeþile de foc, tunetele, trãsnetele ºi
fulgerele cu care lumineazã cerul înnorat. Divinitãþile
aducãtoare de arºiþã ºi foc în luna lui Cuptor, multe
dintre acestea fiindu-i surori (Parliile, Panteliile), fraþi
(Ilie Palie, Pantelimon) sau simpli vizitii la carul lui
ceresc (Foca), îi sunt subordonate.
În aceastã zi nu se lucreazã la câmp pentru cã te
poate trãsni, nu se face fân pentru cã poate lua foc.
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Ziua Macaveilor (1 august)
În calendarul creºtin-ortodox, pe 1 august sunt
douã sãrbãtori: Scoaterea Sfintei Cruci ºi Sfinþii 7 Mucenici
Macabei.
Sãrbãtoare cu datã fixã, este închinatã unui personaj
creºtin, Sfântul Mucenic Macobei, care ar fi fost prins
ºi ars de pãgâni într-un cuptor încins de flãcãri, numit
de popor Macavei. În ziua de Macavei oamenii stropeau
cu agheasmã grãdinile ºi livezile, sfinþeau în bisericã
spice de grâu pe care le scuturau în podul palmelor ºi
amestecau boabele obþinute cu seminþele ce urmau sã
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fie semãnate, scoteau ultima miere de la stupii de albine,
foarte cãutatã în practicile de medicinã popularã ºi se culegeau
diferite plante de leac. Nu se culege cânepa, nu se mulg
vacile ºi se lasã viþeii la supt. În aceastã zi se mãnâncã turte
calde ºi se bea vin îndulcit cu miere. Începe postul Adormirii
Maicii Domnului.
De-a lungul timpului, oamenii au luat din sãrbãtoare
ceea ce au crezut cã le este mai de folos. Unii o numesc Ziua
Crucii de Varã, alþii, Macovei, Macavei sau Ziua Macaveilor,
sau chiar Macoveiul Stupilor, iar pe la munte, se mai numeºte
Ziua Ursului. Este o zi în care nu se lucreazã, pentru
apãrarea vitelor ºi stupilor de urºi ºi pentru sãnãtate.
În satele de la poalele munþilor oamenii þin anumite
zile ca „sãrbãtoare” pentru urs. Nu pentru a dovedi dragoste,
ci mai mult de fricã sã nu le mãnânce ursul oile, vacile sau
caii plecaþi la pãºunea de varã de pe munte. Din aceastã zi
se zice cã nu e bine sã te mai scalzi în râuri, pentru cã
cerbul se scaldã în apã ºi aceasta se rãceºte. Tot acum
începe perioada de împerechere a ursului. El este mai violent
ca de obicei ºi mai puþin temãtor, dã iama în turme, stupi ºi
semãnãturi.
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Schimbarea la faþã - Propojãniile (6 august)

Creºtinii ortodocºi ºi catolici prãznuiesc în data de 6
august Schimbarea la Faþã - una dintre cele mai mari
sãrbãtori religioase. Ziua are ca semnificaþie momentul în
care apostolii Mântuitorului, aflaþi pe muntele Tabor, s-au
convins cã acesta nu este doar un prooroc al lui Dumnezeu,
ci fiul lui Dumnezeu.
Schimbarea la Faþã a Mântuitorului, din punct de
vedere religios, reprezintã data la care Iisus, împreunã cu
trei dintre mucenicii cei mai apropiaþi: Petru, Iacob ºi Ioan,
a urcat pe muntele Tabor ca sã se roage. Aici, apostolii au
fost învãluiþi într-un nor de luminã în timp ce Iisus se ruga,
iar apoi au auzit un glas care le-a spus: „Acesta este Fiul Meu
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Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaþi-L” (Matei 17,
5). Iisus le-a poruncit celor trei sã nu dezvãluie nimãnui
nimic din cele ce vãzuserã, pânã dupã învierea Sa din morþi.
Schimbarea la Faþã este o sãrbãtoare fãrã datini ºi
practici deosebite. Denumirea de Probojãnii vine de la verbul
popular „a probãzi” – care înseamnã a ocãrî sau a certa ºi
care vine din slavonã. Acum se „proboze” frunza ºi iarba, nu
mai creºte iarba ºi începe sã îngãlbeneascã frunza.
În aceastã zi se aduc în biserici prinoase din struguri,
se pleacã în pelerinaj la mãnãstiri.
Se considerã cã pânã la aceastã sãrbãtoare trebuie
terminat cositul ºi fãcutul fânului, pentru cã se trec florile ºi
iarba îmbãtrâneºte, diminuând calitatea furajelor. Se crede
cã în aceastã zi, nu e bine sã te cerþi cu nimeni ºi nici sã fii
certat de cãtre cineva, cã aºa vei fi tot anul, pânã la
urmãtoarele Probajenii. Fetele nu-i bine sã se pieptene în
aceastã zi, pentru cã nu le mai cresc coadele, aºa cum nu
mai creºte iarba.
Din aceastã zi se interzice scãldatul, începând din 6
august, apele sunt tot mai reci ºi creºte riscul îmbolnãvirilor.
Tot de acum este interzis dormitul afarã. „Numa’ atâta-i vara,
varã/ Pânã-i patu’ mândrii-afarã/ Dacã mândra patu-ºi mutã/
Poþi sã ºtii, vara-i trecutã.” („Memoria Ethnologicã“ - colecþia
Parasca Fãt).
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Sfânta Marie Mare, Adormirea Maicii Domnului
(15 august)

În fiecare an, la 15 august, se slãveºte momentul în
care Nãscãtoarea de Dumnezeu ºi-a dat sufletul în mâinile
Fiului sãu, Iisus.
Cãrþile sfinte spun cã atunci când a binevoit sã o ia
pe Maica Sa în Ceruri, Iisus a trimis un înger care sã o
pregãteascã. Mesagerul lui Dumnezeu a fost Arhanghelul
Gavriil, cel care îi dãduse ºi vestea minunatã cã a fost aleasã
pentru a-l naºte pe Mântuitorul lumii. Dacã atunci Gavriil
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purta în mâini un crin alb, de data aceasta el i-a adus
Fecioarei Maria o ramurã de finic (semn al biruinþei asupra
morþii). Când a primit vestea, Maica Domnului a mers sã se
roage pe Muntele Mãslinilor, locul Înãlþãrii lui Iisus la cer,
iar pomii se plecau în faþa ei, cinstind-o. Dupã ce s-a rugat,
la întoarcerea acasã a aprins lumânãri ºi tãmâie, a dãruit
veºminte unor vãduve sãrace ºi a pregãtit toate ce se cuveneau
pentru înmormântarea sa. Pe un nor, a venit apostolul Ioan,
urmat de Petru, Pavel, Iacob ºi de ceilalþi ucenici. Maica
Domnului ºi-a luat rãmas bun de la toþi, i-a binecuvântat ºi
le-a promis cã se va ruga pentru ei ºi-i va ocroti.
Maica Domnului a fost dusã de cãtre apostoli în
mormântul din Grãdina Ghetsimani, acolo unde Iisus s-a
rugat în Joia Mare, înainte de a fi trãdat, judecat ºi rãstignit.
Apostolul Toma a ajuns dupã 3 zile de la înmormântare, a
vãzut cã mormântul este gol: trupul Fecioarei fusese ridicat
la Ceruri de cãtre îngeri ºi dus în Grãdina Raiului. Existã ºi
o altã credinþã, potrivit cãreia mormântul Maicii Domnului
s-ar afla la Efes (unde Fecioara a locuit câþiva ani), dar
Sfinþii Pãrinþi ºi tradiþia bisericeascã susþin „localizarea”
mormântului Fecioarei Maria la Ierusalim, în Gradina
Ghetsimani.
Aceastã sãrbãtoare are numeroase tradiþii ºi superstiþii:
femeile dau de pomanã apã, miere, struguri ºi prune; dis-dedimineaþã culeg din grãdinã flori pe care le aºazã la icoane,
pentru a-i feri pe toþi ai casei de boli ºi necazuri; se deschid
târgurile ºi satul se adunã la horã; femeile însãrcinate se
roagã la Maica Domnului sã le ajute sã nascã uºor ºi sã aibã
copii sãnãtoºi. Este foarte puternicã credinþa cã, din Grãdina
Raiului, „Împãrãteasa lumii” îi ocroteºte pe toþi cei aflaþi în
nevoi ºi suferinþã.
Adormirea Maicii Domnului este cea mai mare
sãrbãtoare a verii, socotitã ca zi de hotar pentru varã - de
acum se merge cãtre toamnã, vremea începe sã se rãceascã.
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Tãierea capului Sfântului Ioan Botezãtorul (29
august)
Sfântul Ioan Botezãtorul a fost feciorul lui Zaharia
arhiereul ºi al Elisabetei, nãscut fiind din fãgãduinþa lui
Gavriil. Nu s-a îngrijit de hrana lui ºi a locuit în pustie, ca
în cer; a petrecut cu fiarele, acoperit cu pãr de cãmilã ºi
încins cu brâu, iar hrana lui era ca ºi a pãsãrilor. A trecut
peste hotarele firii ºi a botezat pe Iisus cel neîntinat; i s-a
tãiat capul de cãtre Irod Antipa, în urma unei înºelãtorii.
Tradiþiile moºtenite sunt diverse ºi pentru aceastã zi.
Sfântul Ioan de Toamnã (Sfântul Ioan cap tãiat) aduce cu
sine o seamã de interdicþii asupra tãiatului fructelor ºi
legumelor ce au formã rotundã sau alimentelor ce amintesc
de sângele vãrsat: nu e bine sã se mãnânce fructe rotunde,
care seamãnã cu un cap (mere, pere, nuci, cãpãþâni de
usturoi) sau cu o cruce (nuci, pepene), nu se bea vin roºu, nu
se mãnâncã fructe sau legume roºii. Nu se mãnâncã din
„blid” sau tipsie. Oamenii împart mere, pere, castraveþi. În
aceastã zi nu se taie nimic cu cuþitul, totul se rupe cu mâna;
sunt interzise jocul ºi cântatul. De asemenea, în aceastã
perioadã aproape toate vitele coboarã de la munte.
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De Sânziene
Legenda ,,Fântânii cu Leacu”*)
Se zice cã în Almãj a izbucnit o molimã, iar animalele
mureau pe capete. Toate încercãrile oamenilor erau
zadarnice, parcã nici rugãciunile preoþilor nu mai erau
ascultate de Dumnezeu. Moartea vitelor însemna foamete,
pentru cã almãjenii trãiau în general de pe urma creºterii
animalelor. Mureau oile, vacile, dar mai ales porcii. Se
sfârºea toamna, iar la începutul iernii în fiecare casã se
tãia câte un porc, asigurând astfel grãsimea ºi carnea pentru
consumul familiei.
Moº Dãnilã sta cu porcii în luncã, la Dragomireana,
aproape de râul Nera. Veºtile aduse din sat îl îngrijorau
nespus, mai ales cã o parte din purcei începuserã deja
sã-i moarã. Într-o dimineaþã luã turma de porci ºi o
porni în sus pe Valea ªopotului pentru a ieºi la munte.
Se gândea el cã la munte n-a ajuns molima, iar în
curând jirul începe sã cadã din fagi, asigurând animalelor
hrana necesarã. Trecu pe lângã moara Pleºoane, dar nu
vorbi cu nimeni. Se opri la Moara Micã ºi lãsã porcii sã
se odihneascã în poianã la Pãpuc. Împreunã cu rândaºul
de la moarã cercetarã turma ºi constatarã cu durere cã
turma este bolnavã. Ce sã facã? A pornit spre munte.
Mergea spre munte cu speranþa în Dumnezeu, cale de
întoarcere nu mai era.
Valea ªopotului e lungã, are multe mori, iar
rândaºii de la Bãgeasca, Ghetera, Bãltoniþa erau uimiþi
de îndârjirea cu care Moº Dãnilã voia sã îºi scape
turma. Câþiva porci au murit în ogaºul Crãsceului înainte
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de a urca muntele. Minunea ce avea sã se întâmple s-a
întâmplat însã. Porcii ajunºi în vârful muntelui Blidaru
au intrat ºi s-au scãldat în lacul din povestea noastrã.
Moº Dãnilã credea cã nu-i va mai putea scoate de
acolo. S-a aºezat lângã un fag ºi a scos ceva din traistã
ca sã mãnânce. Nu micã i-a fost mirarea când a vãzut
cã porcii se ridicã vioi ºi pornesc liniºtiþi mai departe,
scormonind prin frunziºul cãzut. Nu mai aveau nici un
semn de boalã, apa din fântâna zânelor îi lecuise. Când
a coborât în sat dupã mâncare Moº Dãnilã povesti
tuturor despre apa binefãcãtoare. De atunci ºi pânã
acum fântâna din vârful muntelui Blidaru se cheamã
Fântâna cu Leacu. Vestea ei se duse ºi în alte sate,
ajungând chiar pânã pe Clisura Dunãrii. În jurul fântânii
s-au mai þesut ºi alte legende. Unele ne povestesc
despre vindecarea unor oameni bolnavi, întãrind ºi mai
mult misterul locului.
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Liturghia în faþa Fântânii cu Leacu

De atunci ºi pânã astãzi se pãstreazã obiceiul ca
în ziua de 24 iunie, de „Sânziene”, locuitorii comunei sã
porneascã în alai (pelerinaj) în frunte cu preotul satului
la „Fântâna cu Leacu” unde se întâlnesc cu preoþii ºi
credincioºii din satele învecinate: Dalboºeþ, ªopotul Vechi,
Moceriº ºi chiar Sicheviþa ºi Berzasca. Aici se sfinþeºte
apa din fântânã ºi se sãvârºeºte Sfânta Liturghie dupã
care credincioºii iau apã sfinþitã din fântânã, apã pe
care o pãstreazã în casã la loc de cinste, la fel ca pe
Sfânta Aghiasmã.
Dimineaþa, în zori de zi, locuitorii satului se
adunã în faþa bisericii, unde împreunã cu preotul pornesc
împreunã la fântânã. Unii aleg sã meargã cu tractorul,
alþii cãlare pe cal sau pe jos pentru a admira mai bine
frumuseþea ºi bogãþia naturii.
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În timpurile vechi femeile ºi bãrbaþii urcau
îmbrãcaþi în port popular, dar astãzi nu se mai pãstreazã
acest obicei.
La sfârºitul slujbei, majoritatea oamenilor poposesc
la o stânã de oi, situatã în apropiere, ºi anume la
,,Nãsipiºti”. Aici sunt întâmpinaþi de pãcurar ºi persoanele
care se ocupã de oi, în acel timp, stau la masã, iar cei
care doresc, rãmân pânã seara ºi ajutã la mulsul oilor.
Ajunºi acasã, oamenii împart apã de la Fântâna
cu leacu vecinilor, neamurilor care nu au putut ajunge
în acea zi la slujba religioasã. Cu apa sfinþitã se stropesc
membrii familiei, casa, animalele, pomii ºi, mai ales, se
foloseºte în caz de boalã, spre vindecare.

Lorena-Maria Jarcu , com. Dalboºeþ
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Revista Piatra Goznei
continuã

Insolita apariþie
revuisticã „Piatra Goznei –
revistã de cãlãtorie prin spaþiul, timpul ºi cultura Banatului Montan“ îºi continuã
apariþiile, ajungând deja la
numãrul 4.
Îi dorim în continuare
viaþã lungã!

Port din Buchin
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Formaþii ale etniilor din Caraº-Severin
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Nuntã la Moceriº. Jos: Steagul nunþii
Fotografii comunicate de Alimpie Ignea
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Cãrþile Sânzienelor
Iniþiatã în 2006, „din nostalgia pentru vechile
reuniuni filologice din Caraº-Severin, dar ºi ca o încercare
timidã de alternativã la cultura bugetarã finanþatã din
bani publici”, de scriitorul Marcu Mihail Deleanu, cãruia
mai târziu i s-a alãturat inginerul ºi poetul Nicolae
Preda, manifestarea interdisciplinarã Nopþile de Sânziene de la Marga, a reunit, de-a lungul anilor, o serie
de personalitãþi din lumea literarã ºi cultural-artisticã
a Banatului. E o reuniune restrânsã, „un colocviu între
prieteni adunaþi la givan în fapt de searã pânã târziu,
la miezul nopþii, când joacã Sânzienele prin poieni, la
poalele Mãgurii”, organizat în 24 iunie, în crugul verii,
în care se lanseazã cãrþi ºi se dezbat teme literare, sunt
evocaþi oameni de culturã ai locului, personalitãþi din
diverse domenii, la loc de cinste situându-se, desigur,
sãrbãtoarea sânzienelor, în diversele ei ipostaze.
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1. Marcu Mihail Deleanu, Gheorghe Jurma, Nicolae
Preda, Cronica nopþilor de Sânziene, Marga 2006-2012,
Editura „Tim”, Reºiþa, 2013

Volumul, ilustrat cu fotografii alb/negru ºi color, reproduce programele celor ºase ediþii ale „Nopþilor de Sânziene de
la Marga”, precum ºi cele mai importante texte ºi intervenþii
rostite în cadrul întâlnirilor. De asemenea sunt prezentate fiºele
bio-bibliografice ale celor mai fideli participanþi, ecouri din presa
scrisã, poeme reprezentative din literatura românã dedicate
sânzienelor, scrisori, autografe pe diverse cãrþi ale autorilor etc.
Iatã ºi câteva nume ce figureazã pe invitaþiile ediþiilor la
care ne referim, alãturi de cele ale amfitrionilor Ana ºi Marcu
Mihail Deleanu ºi familia ing. Nicolae Preda: Cornel Jupâneanþ,
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Anca ºi ªerban Criºan (Timiºoara), Gh. Jurma, Pavel Fiºtea,
Gh. Popovici, Maria Popovici, Titus Criºciu, Horaþiu Vornica
(Reºiþa), Ionel Bota, Doru Ilana (Oraviþa), Gh. Luchescu (Lugoj),
Simion Dãnilã (Belinþ), Mihai Radan (Caraºova), Nicolae Irimia
(Ciclova Românã), Vasile Pistolea (Constantin Daicoviciu), Ioan
Murariu-Kaleve (Obreja), Iosif Bãcilã (Dalboºeþ), Dumitru Jompan,
I. Dumitrescu, Gh. Beg, Nicolae Mãrgan (Marga). Autorii
menþioneazã în cuprinsul volumului cã ediþia din 2011 a „Nopþilor
de Sânziene” a fost integratã Colocviilor Naþionale ale revistei
„Reflex” de la Bãile Herculane, în cadrul cãreia au susþinut
comunicãri legate de sânziene conferenþiarii universitari M.M.
Deleanu, Ioan Murariu-Kaleve ºi Vasile Petrica.
Cronica Nopþilor de Sânziene rãmâne o carte-document,
frumos scrisã ºi realizatã, iar întâlnirile anuale de la Marga
sunt pe cale sã consacre un tip specializat de cercetãtori –
sânzianologii –, ºi o nouã disciplinã – sânzianologia.

2. Marcu Mihail Deleanu, Sânzienele, zâne ºi flori
de leac, Editura „Tim”, Reºiþa, 2013
Cunoscut filolog, cercetãtor ºi prozator, conf. univ. dr.
Marcu Mihail Deleanu le-a oferit prietenilor sosiþi la ediþia din
2013 a Nopþilor de Sânziene de la Marga o „cãrticicã” în care
ºi-a adunat intervenþiile rostite la amintitele întâlniri
interdisciplinare de-a lungul anilor. În capitolul „Prolegomene la
sânziene”, M.M. Deleanu se opreºte asupra sensurilor de bazã
ale cuvântului, a variantelor fonetice rãspândite în Banat ºi în
þarã, a numelui, reprezentãrilor fantastice dar ºi a florilor din
care se împletesc cununi, „în cea mai lungã zi din an”. În acelaºi
timp sunt analizate semnificaþiile sãrbãtorii populare ºi a celei
religioase (Naºterea Sfântului Ion Botezãtorul), în corelaþie cu o
alta – Naºterea Domnului. În alt segment sunt trecute în
revistã etimologii ale termenului propuse de lingviºti ºi nefilologi
din diverse perspective: religioasã, mitologico-folcloricã, dialectalã.
În cel mai întins capitol al studiului sunt comentate texte
ale unor autori despre sãrbãtoarea sânzienelor în Banatul Montan între care îi amintim pe Mihai Halici-tatãl, Arthur ºi Albert
Schott, Simeon Mangiuca, Emilian Novacovici, George Cãtanã,
Emil Petrovici, Vasile Tudor Creþu, Dumitru Jompan, Vasile
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Pistolea, Otilia Hedeºan, Ionel Bota º.a.m.d.. Tot în acest
context sunt inventariate ºi câteva texte din literatura bãnãþeanã
cultã ce au ca sursã de inspiraþie motivul sânzienelor. „Sânzienele,
zeiþele florilor – conchide M.M. Deleanu –, sunt închipuite ca
sfinte sau zâne din lumea cealaltã care merg prin aer ºi umblã
noaptea pe câmpuri. Semnificaþiile ºi puterile benefice sau
malefice ale acestor entitãþi mitologice, ale sãrbãtorii lor ºi ale
plantei omonime, se raporteazã în imaginarul popular, la trei
aspecte esenþiale: cosmos, naturã terestrã ºi om”. Aspecte la
care profesorul reºiþean se opreºte pe larg, exemplificând ºi
analizând pasaje semnificative ale unor cercetãtori care s-au
aplecat îndeaproape asupra fenomenului, mãrturii despre sãrbãtoare
ºi despre floare înregistrate în diferite perioade, de la subiecþi
din mai multe zone ale Banatului Montan.
Interesante ni s-au pãrut ºi cele cinci anexe în care sunt
evidenþiate calitãþile terapeutice ale plantei, conþinutul chimic,
formele de utilizare, reþete, afecþiuni în care a dat rezultate,
modalitãþi de preparare a unor decocturi, sucuri, pulberi, infuzii.
Planta mai poate fi folositã ca „închegãtor” al laptelui, colorant
natural pentru brânzeturi etc. La finalul volumului ne sunt
prezentate rezultatele cercetãrii unui obicei de sorginte dacicã
(„cununa pã bou”, „boul înstruþat”, „boul de sânziene”), din
localitatea Silvaºu de Jos (Haþeg), sãrbãtoare pe care unii
specialiºti o plaseazã la Rusalii iar alþii, la Sânziene.
Dupã ce am parcurs cartea lui M.M. Deleanu, putem
afirma cã localitatea Marga din Caraº-Severin (Banat) a devenit
deja primul Centru de sânzianologie din þarã, constituit pe
suport privat.

4
1
0
2
a
i
e
d
e
N

4
1
0
2
1

3. Ionel Bota, Cartea Sânzienelor (Tradiþii, ritualuri,
cutume la cumpãna dintre lumi), Clubul „Mitteleuropa”,
Oraviþa, 2011
Lansatã la ediþia din 2011 a „Nopþilor de Sânziene de la
Marga”, cartea lui Ionel Bota, deºi redusã ca numãr de pagini,
aduce o viziune „pluridisciplinarã ºi integratoare” asupra sãrbãtorii
sânzienelor, cu atât mai mai mult cu cât autorul valorificã în
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mare parte propriile-i cercetãri de teren realizate între anii
1966-1994, într-un areal cuprinzãtor de investigaþie, acesta având
în vedere localitãþi din Banat (inclusiv din Banatul Montan), dar
ºi din alte zone (Alba, Argeº, Mehedinþi, Hunedoara, Bistriþa
Nãsãud, Brãila, Cluj, Dâmboviþa, Dolj, Gorj, Iaºi, Mureº,
Maramureº, Vâlcea, Vrancea etc.). În plus, el a ajuns ºi în
posesia unor „caiete” ale unor oameni cu ºtiinþã de carte, ce
conþin însemnãri despre modul în care se serbeazã sânzienele în
aºezãrile lor de baºtinã.
Întrucât spaþiul nu ne permite sã detaliem punctele de
vedere ale autorului asupra acestei teme, investigatã cu asiduitate
tocmai datoritã simbolisticii ei diverse ºi complexe (demers ce
poate naºte viitoare scheme de abordare), redãm mai jos reperele
pe care încearcã sã îºi întemeieze discursul interpretativ Ionel
Bota: „Sânzienele, sãrbãtoarea lumirii celor tineri. De la
metafora cercului depurificator la trinitatea simbolului
ascensional”; „Cerul ºi cãlãtoria. Alte simbolici ale translãrii
lumilor, la Sãrbãtoarea Sânzienelor”; „Soarele ºi luna. Teme
ºi scenarii magic-mitice ale reinvestirii vieþii”; „Seceriºul
magic. Natura, vegetalul în spectacolul cutumei”; „Un
imaginar zoomorf al Sãrbãtorii Sânzienelor. Animalul
miracol ºi animalul rãu”; „Apa, mesajele purificãrii”; „Roata
vremii, roata focului, focul purificator”; „Iniþierea ºi
competiþia. Încorporarea în metaforã”; „Piatra, Muntele ºi
asceza”; „Ursite, cutume, darul memoriei”; „Ecourile
arhaitãþii”.
Încheiem acest periplu de întâmpinare a cãrþilor despre
Sânziene prin frazele aceluiaº Ionel Bota, reproduse pe ultima
copertã a plachetei: „Sânzienele sunt o sãrbãtoare de tranziþie,
ceremonialul unor schimburi: de lume, de rituri. O istorie
tãinuitã, misterioasã, gata sã se dezvãluie, pregãtitã sã se lase
descifratã, explicatã”.
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Obiceiuri legate de naºtere ºi
botez în Banat
Obiceiurile locului sunt transmise din generaþie
în generaþie ºi îmbinã, deopotrivã, credinþele religioase,
obiceiurile ºi tradiþiile locale. În aceste manifestãri se
regãsesc cele mai vechi, importante ºi semnificative
momente din viaþa oamenilor, începând cu naºterea,
munca, viaþa cotidianã ºi pânã la moarte. Ele se transmit, cel mai adesea, prin viu grai.
Naºterea unui copil reprezintã un adevãrat prilej
de bucurie în casa fiecãruia. Naºterea unui bãiat, în
concepþia tradiþionalã, înseamnã cã nu va pieri stâlpul
ºi numele casei, cel puþin încã o generaþie.
Existã câteva aspecte juridice interesante
pe
care le întâlnim în literatura de specialitate, de-a lungul
vremii. Dintre acestea spicuim: la naºtere, era obligatorie
prezenþa moaºelor, care aveau pregãtirea medicalã
necesarã pentru a asista. În atestatele de botez, preotul
trebuia sã scrie, alãturi de numele naºului ºi pe cel al
moaºei. Aceasta trebuia sã fie moaºa recunoscutã oficial
pentru a asista în zonã la naºteri; în registrul de
botezaþi trebuiau înscriºi ºi acei copii care se nãºteau ºi
imediat mureau, cât ºi cei morþi ºi nebotezaþi; copiii
nãscuþi din cãsãtorii mixte primesc religia pãrinþilor
astfel: bãieþii pe a tatãlui ºi fetele pe a mamei; în cazul
în care un copil nelegiuit (nãscut în afara cãsãtoriei)
este recunoscut de tatãl sãu, se trece în legea acestuia,
în caz contrar în legea mamei, indiferent de sex. (Al.
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Stãnciulescu-Bârda, Studii ºi documente privind istoria
României, vol. II Banatul – aspecte juridice ºi canonice,
Ed. Sitech, Craiova, 2010, p. 86).
Naºterea ºi creºterea copiilor, în perioada medievalã, este surprinsã succint de Griselini, care, între
notãrile sale, amintea: „la trei sau patru zile dupã
naºtere, ele [femeile din Banat - n.n.] sunt în stare
sã-ºi reia treburile casnice. Copiii lor nu sunt cocoloºiþi.
De cum s-au nãscut aceºtia sunt scãldaþi – iarna în apã
cãlduþã, vara însã, în apã rece” (F. Griselini, Încercare
de istorie politicã ºi naturalã a Banatului Timiºoarei,
prefaþã, traducere ºi note de Costin Feneºan, Editura
Facla, Timiºoara, 1984, p. 174).
Pentru bãnãþeni, valoarea unei naºteri ia alte
conotaþii, întrucât majoritatea au adoptat dupã ,,modelul
nemþesc”, doar o singurã naºtere sau cel mult douã,
pentru a nu fi în pericol împãrþirea averii. Dar cu toate
acestea, existau ºi familii care nu þineau cont de acest
principiu.
Pentru femeile din vechime, sterilitatea sau neputinþa de a avea copii, era o mare pedeapsã, ele fiind
considerate de comunitate pedepsite de Dumnezeu.
Acestea, pentru a avea copii, mergeau pe la mai multe
mânãstiri ºi biserici, cerând sã li se citeascã rugãciuni.
Datoritã faptului cã bãnãþenii aveau unul sau doi
copii, rar depãºindu-se acest numãr, au fost determinaþi
sã aibã mare grijã de ei, iar din aceastã mare grijã s-au
nãscut tot felul de superstiþii ºi tradiþii pe care mama,
sau o altã persoanã din familie, trebuie sã le îndeplineascã,
pentru a feri copilul de boalã sau de ,,lucrãrile celui
rãu”. Atât în trecut, cât ºi în prezent moaºa are numeroase atribuþii. Moaºa îi fãcea prima scaldã copilului,
turnând în vãniþã sub forma crucii apã sfinþitã, pe care
naºa o aduce de la bisericã, fire de busuioc, tãmâie,
care sã-l fereascã de duhurile rele. Dupã baie, dacã
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soarele a asfinþit, nu se scoate apa din încãpere pânã
a doua zi, când este aruncatã la flori sau la rãdãcina
unui pom. Copilul nu se scotea din casã pânã la botez ºi
nici nu se lãsa singur. În pãtuþul copilului se puneau
fire de busuioc, o icoanã sau o carte de rugãciuni ºi un
cuþit „ca cel rãu sã nu se apropie de el, iar în cazul în
care vrea sã se apropie, sã se taie” (S. Fl. Marian,
Naºterea la români, Bucureºti, 2000, p. 17). Copilul avea
legatã la mâna dreaptã o aþã roºie, pentru a fi ferit de
deochi. Tot împotriva deochiului li se tãia vecinilor,
cunoscuþilor, care veneau cu daruri la nou-nãscut, o
ºuviþã de pãr sau aþe dintr-o hainã. Dacã copilul se
îmbolnãvea i se descânta, se pune într-un pahar apã ºi
tãmâie, care se þine într-o mânã, iar în cealaltã un
cuþit ascuþit, cu care se face semnul crucii în apã.
Cuþitul se pune la balamalele de la uºã, iar copilului,
mama îi face cruce cu apa sfinþitã din pahar.
Botezul, în ritul ortodox, se face la cel mult 40 de
zile de la naºtere. Prin botez, copilul devine membru al
Bisericii lui Hristos. Existã o tradiþie care opreºte mama
sã participe la acest act, copilul fiind dat pe mâna
pãrinþilor spirituali. Cât timp copilul este cu naºii la
bisericã, mama trebãluieºte prin casã, pentru ca pruncul
nou botezat sã le deprindã pe toate ºi sã fie dibaci în tot
ceea ce face. Dacã pruncul este fetiþã, mama face treburi
specifice unei femei: gãteºte, face curãþenie, coase, se
aranjeazã, citeºte, iar dacã este bãiat, specifice unui
bãrbat: reparã maºini, taie lemne, îngrijeºte animalele,
citeºte.
La întoarcerea de la bisericã, copilul este dat
mamei pe geam. Mai existã o tradiþie ca, batista cu care
este miruit copilul de preot sã nu o vadã mama, în caz
cã nu mai doreºte sã nascã. Apoi, urmeazã masa în
cinstea pruncului, cãruia, înainte de miezul nopþii, i se
aduc daruri.
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Rostirea întru tãcere
în contextul oniric al
ceremonialului naºterii
Din rãspunsurile primite la un chestionar cu 130
de întrebãri privind ceremonialul naºterii le-am selectat,
pentru lucrarea de faþã, pe acelea referitoare la
reprezentãrile mitice ale ursitoarelor. Întrebãrile au
fost puse membrilor a douã comunitãþi tradiþionale din
zona Caransebeºului: Valea Timiºului ºi Goleþ.
Suntem sortiþi sã trãim „aºa cum ni orângit”, iar
aceastã „orângealã” o datorãm ursitoarelor. Aºa cum
remarca profesorul Vasile Tudor Creþu, „persistenþa
credinþei în ursitoarele precreºtine se justificã prin
statornica dorinþã a omului de a scoate evenimentele
vieþii de sub Zodia întâmplãtorului, de a le supune unui
proces cauzal” (Vasile Tudor Creþu, Existenþa ca întemeiere,
Timiºoara, Facla, 1988, p. 89). Nu ne putem croi viaþa
dupã cum vrem, o primim ºi o trãim aºa cum ne-a fost
datã. Existenþa noastrã pãmânteascã urmeazã cursul trasat
de ursitoare ºi nu poate pãrãsi cadrele în care a fost
rostitã. Rostirea are loc în vis, ceea ce se întâmplã la
nivelul oniricului este o vorbire sau o rostire întru
tãcere (cum s-ar exprima Constantin Noica, evidenþiind
însuºirile vocabulei întru). Aºteptarea rostirii ursitoarelor
trebuie sã se petreacã doar în starea de vis, veghea
poate avea consecinþe neplãcute pentru mamã ºi cel/cea
care aºteaptã venirea lor: „Când o fãcut Mia copilu am
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pus masa pentru ursâtori. Pe masã am aºezat trei pahare
cu apã ºî nouã turciþã dã mãlai ºî le-am aºceptat sã
vinã. O trecut un ceas noapcea ºî era aproape giumãtace
la douã. Am zâs cã nu mai aºcept ºî mã duc sã mã culc.
Când vãd la fereastã o negurealã º-o parã ge foc. Para
asta ge foc trecie pin fereastã pãstã copil ºî pãstã
mumã-sa, vine cãtrã mine ºî trecie pin pãrece cãtrã
vecinu nostru. Dupã ce o trecut para, m-o fost rãu ge tot
ºî mie ºî lu Mia. Am chemat o babã sã ne gescânce,
atunci, noapcea. D-apãi, tare rãu m-o fost atunci. M-am
gângit eu cã nu-i bine sã stai treazã ºî sã le-aºcepþi. Ãl
mai bine-i sã le-auz în vis” (Inf. ter. Valea Timiºului,
Caraº-Severin; Durca Mia, 60 de ani; 1987).
Dar ceremonialul rostirii nu poate avea loc dacã
nu „îs toace rânduice pentru ele”. „Rânduiala” constã în
pregãtirea unei mese ceremoniale pe care se aºazã, în a
treia searã de la naºterea copilului, trei pahare cu
lapte, apã sau þuicã, trei turtiþe care se pun în gura
paharelor, busuioc, brãcirili cu care moaºa a fost încinsã
de când s-a nãscut pruncul ºi pânã în seara respectivã.
Camera este curãþitã, mama ºi pruncul sunt primeniþi,
în întreaga casã domneºte o atmosferã de aºteptare a
cuvintelor care desemneazã destinul nou-nãscutului.
Nu întotdeauna apar în vis ursitoarele; astãzi ele
nu mai vin pentru cã „s-or spurcat oamenii, înãince o
fost lumea curatã”.
În context oniric, putem stabili trei categorii de
vise referitoare la predestinare. Criteriile acestei clasificãri
se bazeazã pe un cod simbolic structurat pe relaþia
rostire întru tãcere — tãcere, relaþie care se cere decodificatã.
În prima categorie am putea încadra visele în
care nu apar figuri umane ºi nici ursitori. Tãlmãcirea
viselor poate fi sau nu conformã destinului; neexistând
rostire, cuvânt ordonator, oamenii nu pot avea certi-

4
1
0
2
a
i
e
d
e
N

4
1
0
2
1
91

https://biblioteca-digitala.ro

tudinea drumului vieþii. Cuvântul, subiacent, nu e
niciodatã rostit, visul devine clar numai în mãsura în
care este decodat. Abia privind retrospectiv, oamenii îºi
pot da seama ce rost avea visul, de ce ordinea
întâmplãrilor petrecute la nivelul oniricului a fost cea
în care s-a desfãºurat viaþa. Întrebând o bãtrânã dacã a
pus masã pentru ursitori ºi dacã a avut un vis revelator, iatã ce ne-a rãspuns: „Hai sã-þi spun, draga mea! Cã
io ce-am visat atunci þîn mince ºî oi þâne cât mãi
trãiesc pe pãmântu ãsta. Eu am avut douã fece ºî m-or
murit. Când am fãcut bãiatu i-am pus ursâtorili º-am
visat în noapcea aia cã am trei gheme dã adunat: unu,
alb, unu negru ºî unu roºu. Am apucat sã strâng ghemu
ãla alb ºî l-am gãtat dã strâns. M-am apucat ºî dã ãl
negru ºî nu l-am mãi gãtat. Toatã noapcea am visat cã
strâng la el. M-am trezât înfioratã. Când o-avut copilu
meu treisprece ani, o murit înecat. Da atunci n-am
ºciut ce vre sã fie visu ãsta. Acuma, când mã gângesc la
el, vãd cã aºa o fost viaþa me, cum o fost visu dã þî
l-am povestit” (Inf. ter. Goleþ, Caraº-Severin; Mãdincea
Trinca, 86 de ani; 1987). Informatoarea care ne-a relatat
cele de mai sus n-a mai avut alþi copii. Firul negru din
visul acestei femei îl prefigura pe acela al vieþii ei
sortite doliului prin moartea celor dragi.
Important e visul, dar ºi mai importante sunt
cuvintele pe care mama copilului le aude în somn. De
aceea, o a doua categorie de vise pe care am putea-o
delimita ar fi aceea în care oameni cunoscuþi lehuzei
rostesc cele ce vor fi în viaþa copilului. La acest nivel
funcþia ordonatoare revine cuvântului care e receptat ca
atare. Accentul se pune pe rostire, aceasta purtând
misterul devenirii umane. Nu este exclusã posibilitatea
unui dialog din care mama sã afle destinul pruncului
fãrã a putea, prin aceastã participare, sã-1 modifice. „În
noapcea dã la ursitori visãz cã vine la mine o babã
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fãrmãcãtoare dîn alt sat ºi dzîse: – Ano, fãcuºi un copil!
– Mã, fãcui! – Nici ãsta n-o sã-þi trãiascã! Tare m-am
spãimântat, cã m-or murit ºî nãincea lui doi copii.
D-atunci, cât o fost copilu mic, tot am purtat fricã sã nu
pãþascã ceva. ªî tot cu fricã am trãit ºî când s-o fãcut
mare. I-o vinit ceasu ºî mi l-o luat, nu în cinereþã,
numa când o fost mãi în pucere. ªî tot ce-o dzâs baba
aia-n vis mi s-o-mplinit. Aºa-i. Dã ce ursãsc ursâtorili
nu poþi scãpa oricât ai vrea” (Inf. ter. Valea Timiºului,
Caraº-Severin; Dodu Ana, 82 de ani; 1987).
O a treia categorie de vise referitoare la
predestinare sunt cele în care rostirea aparþine ursitoarelor.
Vorbirea lor capãtã valoare justiþiarã, pronunþarea
cuvintelor este echivalentã desfãºurãrii vieþii (Cf. J.L.
Austin, Quand dire c’est faire, Paris, Edition du Seuil,
1970, passim). A rosti este echivalent aici cu a realiza
faptul respectiv („sunt fraze performative ºi indicã faptul
cã a produce un enunþ echivaleazã cu a executa o
acþiune” (Ibidem, p. 42). Este exclusã posibilitatea oricãrui
dialog între mamã ºi fiinþele mitice, cuvântul nu mai
este de aceastã datã un atribut uman, ci unul aparþinând
unor fiinþe strãine de zona omenescului (ºi totuºi, în
mod paradoxal, cu atâta influenþã asupra lui). Puterea
ursitoarelor se concretizeazã la nivelul cuvintelor, rostirea
acestora produce raporturi ºi relaþii noi, poate aduce
binele sau rãul pentru cel care a intrat de curând în
lumea cu dor. De aici ºi dorinþa de a le îmbuna prin
masa ceremonialã pe care mama, bunica ºi moaºa copilului
o pregãteau. Pe aceastã masã se aºezau turtiþe de fãinã
(numãrul lor nu este deplin fixat), trei pahare cu lapte,
þuicã ºi apã ºi – dupã afirmaþiile uneia din informatoarele
noastre, care ne-a vorbit despre ursitoare ca despre
niºte fete-fecioare – o oglindã ºi un piaptãn, ca acestea,
oglindindu-ºi frumuseþea, sã-ºi îmblânzeascã dorinþa de
a ursi rãu. „Dupã ce-am avut copilu am pus ºî io masã
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sã vãd ce ursãsc ursâtorili. ªî-n noapcea aia am visat cã
pe masa pregãcitã pentru ele îi o coleºã ºî-n mijlocu lu
coleºã îi un trandafir roºu mândru rãu. Atunci s-o
geºchis uºa º-or vinit ursâtorili. Erau trei fece cinere ºî
frumoasã. A mai mare, cã aia ursãºce prima ºî stã
todauna la dreapta, o dzâs: – Copilu sã fie frumos!; a
mijlocare-o spus: – Sã fie nãrocos!; dar a triia, a mãi
micã, o dzâs cãtrã ãlelalce douã: – Da, numa cân o
împlini dzãce ani sã-i fie împãrþîce dzâlili! ªî la dzãce
ani o murit copilu meu frumos ca un trãndãfir” (Inf.
ter. Valea Timiºului, Caraº-Severin; Dîrlea Floarea, 72
de ani; 1989). Dar nu în toate visele ursitoarele iau
chipul unor fete. Existã reprezentãri în care apar ca
bãtrâne fecioare. „La trei dzâle dupã ce-am fãcut copilu
am pus ursâtorili. Parche vãd ca acuma; sã fãcea cã
eram încinsã pã pat. ª-odatã s-o geschis uºa ºî le-am
vãzut pã toace trei venind cãtrã mine. Or venit ºî s-or
pus toace la capu meu. A mare o-nceput sã vorbeascã
º-o dzâs: Copilu sã fie gescurcãreþ în târg! A doua o
dzâs ºî ea: La opt ani sã-l muºce on câne! La urm-o
vorbit ºî a micã ºî ea i-o ursât sã cadã ge ungeva la
treidzãci ºî opt dã ani ºî sã-ºi rupã spinarea. Toace trei
or avut ceva-n mânã º-or pus mâna pe copil. A mai mare
þânea în mânã firu ge busuioc, a mijlocare o pus mâna
pã faºie, a micã o luat paharu cu apã ºî dupã ce-o gãtat
ge ursât le-o dat ºî la alealalce douã sã guºce gin el.
Toace erau bãtrâne ºî la una (îmbrãcate la fel, cu
dârlogi). Nu pot sã spun dacã erau frumoasã ori urâce.
Sciu numa cã erau totuna” (Inf. ter. Valea Timiºului,
Caraº-Severin; Gabriel Silvia, 78 de ani; 1987).
Rostirea întru tãcere, la nivelul oniricului se
prelungeºte în planul realitãþii printr-un fapt care atrage
atenþia asupra relaþiei rostire întru tãcere – tãcere. Tot ce
se aflã pregãtit pe masa ursitoarelor se dãruieºte „mânedzî” unor copii care nu ºtiu vorbi, „nu ºciu mulþãmi”.

4
1
0
2
1
1
a
i
e
a
i
d
e
e
d
e
N
N
94

https://biblioteca-digitala.ro

La întrebarea: „De ce se oferã bucatele ceremoniale
unor astfel de copii?” am primit urmãtorul rãspuns:
„Lor nu trãbuie sã le mulþãmeºci, cã nu ursãsc ge
sãnãtace ºî nici sã le dzâci bodaprost, cã nu fac pomanã,
asta îi a lor, aºa li-i datu” (Inf. ter. Valea Timiºului, CaraºSeverin; Munteanu Ana, 63 de ani; 1989).
Deci caracteristic pentru ursitoare este atributul
cuvântãrii, al rostirii întru tãcere, ele aºa trebuie sã
facã, altceva nu ºtiu ºi nu e nevoie sã le încadrãm
într-o relaþie umanã în care pentru un bine trebuie sã
mulþumeºti, iar pentru o pomanã care-þi este datã sã
spui „bogdaproste”. Cuvântul lor nu e fãcãtor de lume,
ca cel al Demiurgului, ci e fãcãtor de destin, nu e
dãtãtor, ci hotãrâtor de viaþã. Dupã cum se observã ºi
la nivel mitic, funcþia ordonatoare ºi fãcãtoare de destin
a cuvântului e predominantã.
Conform mentalitãþii tradiþionale, omul trebuie
sã accepte viaþa aºa cum i-a fost ursitã. Scurt sau lung,
firul vieþii merge pânã acolo unde au hotãrât ursitorile.
Împotriva hotãrârii lor nu se poate lupta, cãci lupta ar
fi zadarnicã. De aici ºi revolta omului împotriva ursitei
rele exprimatã în cântecele care îl însoþesc în drumul
vieþii:
„Ursâtuare, ursâtuare,/ Nu þ-o fost fricã ge suare/
ªî ge bunu Dumnedzãu/ Sã-m ursãºc aºa ge rãu?/ Nu þ-o
fost fricã ge lunã/ Sã-m ursãºc o dzî mãi bunã!/ Au,
mamã, nãrocu meu/ L-or beut boii-n pãrãu./ Ori cã boii
l-or beut,/ Ori cã ieu nu l-am avut./ Cã trecui pe lâng-o
baltã/ ªî cãzu nãrocu-n apã;/ Bãgai mâna sã-l ajung,/ Iel
sã aºedzã la fund;/ Bãgai mâna ca sã-l scot,/ Iel sã
aºedzã ge tot./ Au, mamã, a meu nãroc,/ Mi l-ai ars cu
lemne-n foc,/ Sã n-am pã lume nãroc” (Inf. ter. Valea
Timiºului, Caraº-Severin; Liuba Stuþa, 57 de ani; 1987).

4
1
0
2
a
i
e
d
e
N

4
1
0
2
1

Prof. dr. MARIA IVÃNIª FRENÞIU

95

https://biblioteca-digitala.ro

O nouã veste mare
de la Suceava
Dupã ce, în numãrul
precedent al revistei „Nedeia“,
am prezentat lucrarea monumentalã, a lui Simion
Florea Marian, Botanica
poporanã românã, e d i þ i e
îngrijitã de Aura Brãdãþan,
am primit de curând, din Þara
Fagilor, încã o tipãriturã
exemplarã: Aura Doina
Brãdãþan, Fondul memorialdocumentar Simion Florea
Marian din Suceava. Istoric.
Contribuþia la cultura românã,
Suceava, 2013, apãrutã sub
egida Muzeului Bucovinei, la
Editura Karl A. Romstorfer.
Scrisã cu pasiune, competenþã ºi empatie pentru
personajul cãrþii, lucrarea este
teza de doctorat a autoarei,
susþinutã, în septembrie 2011,
la Facultatea de ªtiinþe Umaniste Valahia din Târgoviºte,
sub îndrumarea prof. univ.
dr. Ioan Opriº. Gospodãrind,
începând cu 1990, fondul
documentar ºi casa memorialã,
care i-a devenit o a doua
casã, cunoscându-le ca nimeni
altcineva, Aura Doina Brãdãþan a scris o monografie în

buna tradiþie a ºcolii istorice
româneºti începutã de Hasdeu, tipãritã în condiþii grafice
de nivel european. Când ai
norocul sã þii în mânã un
asemenea volum, te cuprinde
îndemnul întremãtor sã-þi pui
condeiul în slujba culturii
neamului românesc.
La o privire sumarã,
aflãm cã lui S.F.M. i-au scris,
din Banat, folcloriºtii Simeon
Mangiuca, Sofronie Liuba,
Aureliu Iana ºi fostul bãnãþean At. M. Marienescu.
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MARCU MIHAIL
DELEANU

Nedeia

Rãdãcini
Poporal, popular ºi alte urgenþe
ale scrisului literar þãrãnesc din
Banatul Montan
Cultura este istorie, un premiu al spiritului omului
la confluenþa anotimpurilor lumii. Sufletul care deschide
posteritatea oricãrei culturi este, însã, poporul. El slujeºte
armoniei cuvintelor fiindcã limba vorbitã înseamnã liantul
fundamentãrii conºtiinþei de neam.
Poporalul, deci, consacrã povestea unui neam, a
unei naþiuni, sintetizeazã vorba ºi cântecul interpretat
la orga eternitãþii atunci când, cu fiecare generaþie,
vine ora întrebãrilor. În schimb, popularul ne raporteazã
la epoci, la etos ºi la o întreagã tipologie privind percepþiile
sensurilor existenþei în comunitãþile rurale. În acest fel,
folclorul reprezintã demnitatea moºtenirii unui testament inaugural pentru etnogenezã. La români, cultura
popularã semnaleazã, de la etapã la etapã, prospeþimea
unor completãri testamentare iar civilizaþia poporalului
ne pãstreazã intact, nealterat traseul marilor traversãri
ale neamului, de la rãdãcini la mitul dãruirii pentru
patria strãbunilor ºi la istoria activã.
Nici acum nu s-a scris corect, autentic despre
literatura poporalã a Banatului. De la Titu Maiorescu ºi
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George Cãlinescu, Lucian Blaga ºi Gabriel Þepelea pânã
la excepþii precum Gheorghe Jurma ºi Ada D. Cruceanu,
Gheorghe Luchescu ºi Marcu Mihail Deleanu, Maria
Mândroane ºi Nicolae Irimia, prea puþine capitole s-au
aprofundat, opiniile sunt mult prea fugare pentru o
problemã fundamentalã a culturii ºi literaturii române.
Concluziile reverbereazã, mai toate, în pitorescul de
limbaj, când e discutatã creaþia literarã în subdialectul
banatic, sau în fascinatoriul provocat de originalitatea
prestaþiilor din spaþiul public ale personajului scriitor,
compozitor, dirijor, pictor pe care-l dau satele provinciei
istorice.
Marele impediment al restituirilor unor valoroºi
scriitori poporali interbelici, desigur, înainte de 1990, a
fost acela determinat de puseurile de naþionalism de
care majoritatea acestora au dat dovadã în perioadele
de cumpãnã în care au fost angrenate spiritul românesc
integral, fiinþa neamului ºi teritoriul naþional. De aceea,
fenomenul literaturii în grai sau al literaturii þãrãneºti
a fost întreþinut, în comunism, de generaþia care, la
anii ’40, era mai tânãrã ºi care, nu puþinã vreme, s-a
lãsat contaminatã de mimetismele reconstrucþiei edificiului
statal promovate de ideologia de stânga.
Aceºti autori scriu, participã la festivaluri tematice,
dau seamã cã voinþa înaintaºilor de a face literaturã
solidã n-a dispãrut. Dar temele sunt alterate, produsele
poartã mai degrabã marca dicteului ºi a evenimenþialului
fad decât semnele unei creaþii durabile. Iar câþiva au
tãcut, revenind în agora literarã dupã 1990, neatinºi de
maladiile artei cu tendinþe stereotipe, artã a comenzii
sociale. Paradoxal, însã, în pofida relansãrii entuziasmului
acestui tip de creatori ºi iniþierilor timide în interpretarea
fenomenului literar þãrãnesc din Banat, câºtigurile sunt
departe de aºteptãri, urgenþele nu sunt nici mãcar pe
jumãtate acoperite de preocupãri, promisele facultãþi de
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profil din Banatul Montan ori din cel timiºan au rãmas
idei ºi gânduri frumoase.
E bine cã au rãmas dar e trist cã nu s-au
concretizat, ar zice acum, mucalit, prietenul nostru ºi
marele profesor din Oraviþa, Gheorghe Luca, el gãzduind
o vreme, la Casa de Culturã de aici sau colaborând cu
Liceul Agroindustrial pentru a gãzdui, în coordonarea
noastrã, ºedinþe ale Cenaclului „Paul Târbãþiu” al
Condeierilor Þãrani din întreg Banatul. În ce ne priveºte,
noi credem cã a cam trecut vremea bâjbâielilor, cã este
grabnicã nevoie sã ne restituim literatura poporalã, cã
lucrurile trebuie sã înceapã din presa provinciei. Sau cu
producþia editorialã localã, existând foarte multe
argumente, nerecuperate încã.
Gândul nostru se îndreaptã, mai ales, spre generaþia
tânãrã care este prea puþin îndemnatã ºi îndrumatã
astãzi sã se apropie de etnografie, de folclor, sã-ºi
defineascã identitatea prin raportare la moºtenirile
tezaurului poporal. Tinerii trebuie sã cunoascã, sã înveþe,
sã spere, noi trebuie sã le amintim cã recunoºtinþa faþã
de valorile neamului este un act de demnitate ºi el
defineºte mult mai limpede patriotismul, dragostea
românului pentru istoria ºi cultura sa.
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NICOLAE VUCU-SECÃªANU
O restituire

Ordonanþia
lu’ dom’ cãpitan
(monolog)
(Ion soldat sã prezintã la uniformã militarã, cu
galoane roºii, vorbind în dialect bãnãþean)
- Hãi, Domnilor! D-Voastrã nu ºtiþi ce-i militãria!...
Nu… Sã nu credeþi cã-i lucru uºor, mai cu seamã sã fii
ofiþirdinãr la dom’ Cãpitan Florescu, ºi tocmai la Bucureºti,
în satu’ lu’mpãratu.
Dar nici cã intram eu în serviciul acesta, însã
dom’ Cãpitan ºtia cã-s bãnãþean „fruncea þãrii”, ba mi-s
ºi bãiat frumos. Aºa-i fetelor, cã toate v-aþi mãrita dupã
mine?...
Sunt vreo zece zile de când am intrat în serviciul
acesta ºi deja mi-s sãtul pânã-n grumaz. Nu de lucru
greu, ci de întorsãturã prin casã, cã uitasem se vã spun,
eram mai mult în serviciul doamnei, pardon, a coniþei,
cã aºa sã zice prin Bucureºti la dame, eram aproape
muerotcã.
În ziua primã, coniþa mã întreabã:
- Ioane! Tu eºti bãnãþean, trebuie sã te pricepi ºi
la bucãtãrie, cã la voi sã fierbe cu mãºina?
Când auzii de bucãtãrie, tresãrii de bucurie cã
n-am sã pãþãsc foame ca la companie, o sã omor purecu
pe foale. Dar când îmi spuse cã la noi sã fierbe cu
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mãrºina, mã stricni prin inimã. Am vãzut eu la treierat
cã aþeru o fiert cucuruz în vasu cu apã fiartã, la
mãrºina, dar cu alte mâncãri. Poate cã „aizenbanu”,
care merge pe „ºtricã”, o fierbe alte mâncãri.
Seara, cãpãtai ordin cã în 5 ceasuri dimineaþa sã
fac focu în mãrºina. Mã sculai cam de noapte, cã cias
n-am avut, cocoº nu cântã-n Bucureºti ºi pune-te Ioane
a cãuta prin obor, dar nu-i neam de mãrºinã. Mã duºei
iar în bucãtãrie sã caut mai bine, o fi acolo vreo
marºinã, dar de unde, numai mãrºina de cafã, apoi nu
o sã fac focu în ea, cã sã face scrum.
La ziuã vine coniþa, mã întrabã:
- Ce-i, Ioane, n-ai fãcut focul?
- Sãrut mânele, coniþã, de astã noapte caut prin
toate locurile ºi nu aflu mãrºina.
- Dobitocule, uite maºina aici.
Îmi aratã ºpoiertu.
- Coniþã. Acesta-i ºpoiert, aºa-l cheamã româneºte.
- Ba pe dracu. ªvabii noºtri din Bãnat îi zic
ºparherd.
Iute fãcui focul ºi numaidecât alt ordin. Sã mã
duc în piaþã sã cumpãr porumb. Pe drum îmi fãcui
socoteala cã vreau sã mânce porumbi, ãºtea-i ºtiam de
la ºcoalã cã-s golâmbi. Alergai piaþa de vreo douã ori
dar nu-s, ca-n palmã.
Mã duºei acasã gol; sã mã mãnânce cã am stat
prea mult ºi viu gol. Eu îi spuºei cã n-am gãsit. Iute
smulsã „þiecãru” din mânã ºi trimisã servitoarea (uitasem
se vã spun cã eram bine aranjat ca acasã, Nuþa era
frumoasã, aºa o cheamã, ºi ziceam: Ioane, ferice de tine
la dom’ Cãpitan) Ea iute se întoarsã cu cucuruz. Îi
spusei la coniþa cã de ce nu m-o spus ºi mie sã cumpãr
cucuruz.
Într-o dupã-ameazi mã trase de urechi ºi-mi spuse:
- Ioane! Sã nu-mi mai faci vreo boacãnã. Te duci
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ºi faci ordine în camerã, tot curãþa de praf, soba sã
luceascã, cã mâine avem oaspeþi.
- Bine, coniþã.
Îmi fãcui eu socoteala, cã cu cãmara deloc sunt
gata, acolo am vãzut albia ºi vasu de chimeºi, mai neºte
cârliþi, iute-i gata, dar cu soba am mai mult de lucru.
Aºa o ºi fost, mãturai cãmara, ridicai albia pe
pãrete, lemnele la rând, ºi haida-n sobã, mã puºei frate
pe jos sã curãþ podelele, cã mi-a spus sã luceascã, apoi
freacã, apoi freacã, m-am rupt ºi cârpa de buzunar, dar
nu mi-s gata, ºi iatã coniþa la mine:
- Ce faci, Ioane?
- Sãrut mâna, coniþã, curãþ soba, cã cãmara am
gãtat-o.
- Ba, pe dracu – începu sã-ºi facã cruce – uite
soba-i ruginitã.
Mã sculai de jos ºi-i spun:
- Coniþã, eu nu mi-s prost sã nu cunosc nici
cuptorul, acesta-i cuptor nu-i sobã. Sobã-i asta – îi
arãtai pereþii.
Nu-i mãi spuºei de cãmarã, îmi fãcui socoata cã
plec, cã ãºtea nu ºtiu româneºte, dar îmi pãrea rãu
dupã Nuþa, mai rãmân neºte zile doar învãþai ºi eu cum
cheamã lucrurile din casã, turceºte.
Mie nu-mi mai ordonase coniþa nimic, ci auzii
cã-i spune lu Nuþa:
- Sã calci toate rufele de masã, de pat, farfuriile
curãþite, la masã mâne vor fi 6 tacâmuri, cã avem
oaspeþi.
Mã sculai de dimineaþã, rufele erau în pod întinse,
le aºtrânºei mereuþi sã nu mã simtã, ºi le cãlcai pe
toate, dar n-am bãgat de seamã ºi s-au cam imat de
bocanci. Aº fi curãþat ºi farfuriile dar nu ºtiam ce-s
alea.
Când sã sculã Nuþa, vãd cã sã ia cu mânele de
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pãr. Mie îmi pocni prin minte: Hei, Ioane, te-a luat
dracu, eºti gata cu Nuþa. Strigã pe coniþa ºi-i arãtã.
Deloc le dete în gând cã eu am fãcut ºi ºaga asta, mã
prezântai de bunãvoie ºi le spuºei cã am auzit pe coniþa
când a spus lui Nuþa sã calce rufele ºi am zis sã-mi fac
câta omenie la Nuþa le calc eu.
- Bine, prostule – zice coniþa – atunci de ce n-ai
aºteptat pânã la ziuã ºi sã-i fi încãlzit cãlcãtorul, cã
uite-o acolo.
Îmi aratã piglaisu.
- Coniþã, acela-i piglais, aºa-l cheamã româneºte.
Atâta i-a mai trebuit ºi mã arsã cu neºte perechi
de palme, îmi aruncã cufãrul cu haine ºi drumu Ioane…
Am fãcut-o de fliec. Acum ºtiu ce sã alege din
mine, la companie, o sã fiu tot eu în tot locul dar eu nu
mi-s de vinã dacã domnii de la Bucureºti nu ºtiu
româneºte ca noi bãnãþenii.
(pleacã)
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(apãrut în „Almanahul Banatului”, 1929, p. 152-153,
sub semnãtura:
Nic. Vucu-Secãºanu, plugar, Secãºeni)
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Mãrturii despre un lider interbelic al miºcãrii de
redeºteptare naþionalã româneascã prin cultura poporului
- grupaj realizat de Ionel Bota „Nic. Vucu-Secãºanu

Nãscut în comuna Secãºeni, judeþul Caraº, a învãþat carte
la ºcoala primarã din localitate deºi învãþãtorul sãu observase în
„micul Nicolae” un talent deosebit. Având aplicare spre învãþãturã,
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însã rãmânând orfan de tatã la vârsta de 7 ani, mama sa l-a
þinut lângã sine, având ºi gospodãrie buniºoarã.
De la naturã a fãcut picturi bisericeºti, a reprodus portrete
etc. Iubitor de carte, a îndemnat semenii sãi sã-ºi aboneze
gazete, cãrþi, aºa cã astãzi sã citesc peste 60 gazete în comuna
sa. A înfiinþat pentru prima datã corul bisericesc gr. ort. Iar mai
târziu i-a succes sã împreune – sub diriginþia sa – ºi corul
uniþilor, care trãieºte în cea mai bunã armonie pânã astãzi ºi
care tot la stãruinþa ºi planul sãu va cânta la iarna viitoare în
noua salã culturalã care acum se zideºte.
A colaborat mai întâi la „Poporul Român” din Budapesta,
la „Progresul” din Oraviþa, scriind articole ºi foiþe sub pseudonimul
„Vilu”. La 1919, împreunã cu alt þãran, Ilie Crãciunel, susþinut
de R. S. Molin, scoate în Oraviþa gazeta „Þãranul”, care a fost
suspendatã de a apãrea printr-un ordin draconic al Prefecturei
din Lugoj, sub pretext cã propagã urã de clasã. Acum este între
fondatorii gazetei „Cuvântul Satelor”, cum vedeþi la alt loc în
acest almanah.
A scris dialoguri ºi monoloage, precum ºi piesa teatralã în
douã acte, „Nuntã fãrã voie”, pentru care „Asociaþia de Teatru
Românesc Thalia” l-a premiat cu premiul de 1000 lei.
La 1921 a candidat la Oraviþa de deputat, iar de când cu
legea nouã electoralã, Partidul Naþional-Þãrãnesc l-a candidat în
douã rânduri la Senat.”
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(text apãrut în „Almanahul Banatului”, 1929, p. 217)

O gazetã fondatã de þãranii bãnãþeni:
„Cuvântul Satelor”

Nivelul cultural ºi artistic la care a ajuns þãrãnimea
bãnãþeanã, este învederat mai mult ca oriunde în paginile
acestui „Almanah”. Coriºti ºi cântãreþi de stranã, ba chiar
conducãtori de coruri ºi fanfare, îi avem printre inteligenþii
noºtri þãrani bãnãþeni, dupã cum îi aratã ºi chipurile noastre.
Þãranii români bãnãþeni au mers însã ºi mai departe. Au
înfiinþat chiar o gazetã a lor, „Cuvântul Satelor” care, de doi ani
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de zile, apare neîntrerupt în fiecare sãptãmânã la Lugoj (Tipografia
Naþionalã).
Gazeta este scrisã ºi susþinutã numai de ei, având
colaboratori ºi dintre intelectuali. Iatã încã o dovadã cu care ne
putem mândri în faþa lumii civilizate, de inteligenþa nativã a
românului.
Ca sã nu se creadã cã chipul fondatorilor acestei gazete
cât ºi cliºeul ei le-am publicat numai cu scop de reclamã, lãsãm
sã urmeze una din aprecierile din presã referitor la gazeta
„Cuvântul Satelor”:
Naþia se deºteaptã
Nu de mult timp, din inima satelor noastre a þâºnit un
curent sãnãtos ºi înãlþãtor. Dâra fãcutã de fruntaºii satelor a
tras atenþia celor cari se intereseazã cu dragoste ºi sinceritate
de naþia nãcãjitã ºi obiditã.
La Lugoj s-a dat un semnal care a entuziasmat pe toþi.
Un mãnunchi de þãrani din diferite comune bãnãþene redacteazã
o gazetã intitulatã „Cuvântul Satelor”. Ceea ce atrage atenþia ºi
admiraþia oamenilor de suflet e cã toþi redactorii sunt plugari.
Este o relevaþie, un triumf al clasei þãrãneºti.
Citind gazeta, te cuprinde o mare bucurie ºi entuziasm, de
spiritul clar ºi înþelepciunea de care dau dovadã în jurul lor,
s-au adunat toþi fraþii trudiþi de munca câmpului, le dau sprijinul
ºi-i îmbãrbãteazã.
Stilul frumos, fond, învãþãminte folositoare, pilde rare ºi o
purã umanitate gãseºti în „Cuvântul Satelor”. Chestiuni dificile
ºi de o importanþã capitalã pe care le trateazã, au uimit pe
intelectualii cu pretenþie ºi s-au îndoit cã redactorii ar fi simpli
plugari. S-au fãcut investigaþii serioase ºi rezultatul a fost o
satisfacþie, o mândrie pentru cercetãtori.
Puþine din gazetele de provincie sunt aºa de frumos ºi
serios redactate ca „Cuvântul Satelor”. Sufletul ºi animatorul
sus-zisului ziar este prim-redactorul, un autodidact cu o culturã
aleasã ºi, în plus, posedã foarte bine câteva limbi streine. ªi
când te gândeºti cã acest prim-redactor este plugar care îºi
câºtigã existenþa cu sudoarea frunþii, în munca grea, rãscolind
pãmântul!

4
1
0
2
a
i
e
d
e
N

4
1
0
2
1
105

https://biblioteca-digitala.ro

Dorinþa þãranilor redactori este legitimã, este puternicã,
un imbold pentru cei nepãsãtori de soarta, de educaþia lor. Ce
frumos, demn ºi umanitar ar fi dacã intelectualii strânºi cu toþii
ar pãtrunde în bezna satelor ca sã cerceteze oamenii ºi sã-i
îndrumeze pe cãi sãnãtoase. Nu cu demagogie ºi promisiuni
deºarte putem avea o þãrãnime liniºtitã ºi conºtientã de rolul ei.
Chezãºia înþelepciunei, a pasiunei pentru progres, porneºte
de la cei mai încercaþi în lupta grea a vieþei.
Voi, fraþilor, vã admirãm, vã iubim ºi vã vom sta alãturi
de voi ºi ajuta în nobila luptã pe care aþi început-o. („Gazeta
Jiului”) “
(text apãrut în „Almanahul Banatului”, 1929, p. 156-157)
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Familie din Banat în port popular
(Din colecþia Muzeului de Istorie ºi Etnografie din
Lugoj)
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Nedeia

Miracolele satului
Vioara cu goarnã (lauta cu
tolcer) în Sicheviþa
ºi Clisura Dunãrii
Vioara cu goarnã, deºi are o istorie recentã ºi o origine
extrafolcloricã, este o marcã a muzicii folclorice instrumentale
din Bihor ºi sudul Banatului. Invenþie a constructorului londonez
John Matthias Augustus Stroh (pusã în vânzare în 1905), aplicaþie
a rezonatorului cu pâlnie de care se folosea gramofonul, caracterizat
prin modul original de emisie a sunetelor (penetrant, metalic),
instrumentul a intrat rapid în concurenþã cu instrumentele de
suflat tipice formaþiilor instrumentale þãrãneºti de la începutul
secolului XX.
Vioara cu goarnã (cunoscutã ca vioara Stroh în muzicologie)
este o vioarã cãreia i se adaugã un cornet din metal sub formã
de pâlnie, iar prin acest element metalic cutia de rezonanþã este
înlocuitã cu o diafragmã pe care se plaseazã cãluºul ºi de un
pavilion de metal (“goarnã”) pentru amplificarea sunetului. Cãluºul
se sprijinã pe o membranã rezonatoare care preia vibraþiile prin
intermediul unei tije subþiri (ac), cu rol de conducere a vibraþiilor
mecanice, iar sunetul rezultat se amplificã în interiorul trompetei.
Instrumentul se preteazã mai ales la execuþii în aer liber,
datoritã sonoritãþii puternice.
Folositã, în Europa occidentalã, pânã la al doilea rãzboi
mondial, în orchestrele de jazz ºi muzicã uºoarã, vioara cu
goarnã pãtrunde, prin filiera austriacã ºi maghiarã, în folclorul
intrumental românesc, fiind identificatã în zona Bistriþa, în
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Mureº, în pãrþile Vasluiului ºi Tecuciului, cât ºi în Banat, sub
denumiri ca vioara cu corn, vioara cu pâlnie sau lauta cu tolcer.
Unele mãrturii locale pretind cã vioara Stroh ar fi fost
adusã în Ardeal de emigranþii români din Dakota de Nord, la
întoarcerea lor din Statele Unite ale Americii, în urmã cu
aprox. 100 de ani. Din cauza diferenþelor dintre vioara Stroh ºi
vioara cu goarnã din Bihor, coroborându-se cu surse testimoniale
care plaseazã execuþia de melodii tradiþionale româneºti la acest
tip de instrument înainte de 1900, unii etnomuzicologi susþin cã
vioara cu goarnã din Bihor este o creaþie paralelã cu vioara
îmbunãtãþitã cu cornet metalic de cãtre constructorul englez.
Oricum, instrumentul a supravieþuit ºi s-a impus doar în Bihor,
în special sub denumirea de higheghe (probabil provenind din
maghiarã, unde instrumentul se numeºte tölcseres hegedü).
Asimilatã de tradiþia localã, creându-ºi în scurt timp
propria-i tradiþie, îndrãgitã pentru penetraþia sunetului, vioara
cu goarnã este completatã, în execuþia folclorului muzical bihorean,
de vioara dulce, doba, mai rar acordeon, saxofon, fluier s.a.
În Banat – „lauta cu tolcer”; vioara „sistem Tiebel –
radis”, inventatã în 1899 de constructorul londonez de origine
germanã John Matthias Augustus Stroh, pãtrunde pe la 1910,
foarte timid prin zona Timiºorii ºi a Aradului. În satele din
Clisura Dunãrii ,,lauta cu tolcer” a apãrut prima datã în anul
1920. Primul om care a avut ºi a cântat pe o vioarã cu goarnã
a fost violonistul de origine rromã Curea Antonie (Tone–baci),
din localitatea Berzasca, care a procurat acest instrument,
numit de el ,,vioarã-radio, sau radio-vioarã” de la Budapesta
printr-o comandã scrisã cu sprijinul „Artei muzicale”.
Primul om din Sicheviþa care a realizat o „lautã cu tolcer”
a fost un anume „Laieº”, prin anul 1947, care a preluat ca
model „lauta” lui moº Tone, cãreia i-a adus unele modificãri, cea
mai importantã fiind reducerea numãrului de corzi. Vioara
achiziþionatã de cãtre Antonie Curea avea patru corzi, iar cele
construite ºi utilizate ulterior de cãtre sicheviþeni aveau doar
trei corzi.
Acest instrument a fost repede îndrãgit de localnici ºi
preluat mai apoi de mai toþi muzicanþii „primaºi” din Sicheviþa
ºi utilizat pânã în zilele noastre, devenind un specific al acestor
locuri.
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Printre cei mai de seamã „lãutaºi” care l-au realizat ºi au
cântat pe acest instrument dupã acel „Laieº”, menþionat de
cãtre Nicolae Rãdulescu în „Revista de Etnografie ºi Folclor“ nr.
5 din 1968, au fost: Nicolae Jurca (Lae Chioru), Adam Juriþa
(Iedu), Adam Soianþu, Dumitru Balaº, Ilie Pãtruþ (Licu lu’ Ana),
Pau Sorescu (Pau Turlea), Ilie Drîmba (cânta cu mâna stângã),
Macu Birtea (Cãrãpangea), Ion Juriþa, Grigorie Moza, Dumitru
Jurca jr. (Tuþã), Sava Moza s.a.
Prin anii ‘70, a existat chiar o formaþie destul de consistentã
de „lãuþi cu tolcer” sub conducerea inimosului director de Cãmin
din acea vreme, învãþãtorul Blagoe Novãcescu, ce a fãcut
cunoscut acest mirific loc, în toate zonele þãrii ºi chiar peste
hotare în special, prin Grigorie Moza, participând ºi obþinând
premii la diferite concursuri.
Din pãcate, în zilele noastre acest instrument cu un sunet
plãcut auzului (dulce) este din ce mai rar în Sicheviþa ºi în
satele din Clisura Dunãrii, atât din cauza utilizãrii viorilor
electrice ºi renunþarea la cele cu rezonanþã, precum ºi din cauzã
cã tânãra generaþie nu mai este atrasã de muzica popularã ºi cu
atât mai mult de a desluºi tainele „lãuþii cu tolcer”.
Singurii instrumentiºti care mai cunosc, posedã ºi utilizeazã
acest instrument sunt Grigorie Moza ºi Tuþã Jurca, ei fiind de
asemenea cei care pot „încã” transmite mai departe tainele
acestui instrument foarte îndrãgit de localnici în decursul vremii.
Este ºi de datoria actualului director de Cãmin, solistul
vocal Bebe Dragomir (nepot al învãþãtorului Blagoe Novãcescu)
sã promoveze, sã atragã ºi chiar sã convingã tineri cu potenþial
spre a învãþa mânuirea acestui instrument, profitând de faptul
cã încã mai sunt cei care ºtiu, doresc ºi pot sã-i înveþe.
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Satul de...
vacanþã
De la o vreme, în
vocabularul tot mai multor
semeni de-ai noºtri, aud o
expresie care a început sã mã
punã serios pe gânduri: satul
de vacanþã. Am întors sintagma,
cum zic filologii, pe toate feþele,
ºi trebuie sã recunosc cã am
suficiente motive sã o detest.
Cum, adicã, vorbim despre un
sat care oboseºte peste an ºi,
apoi, asemenea unui slujbaº,
ne dã de înþeles cã pleacã în
concediu?
În viziunea altora „întruchiparea“ e un fel de sat în
care oamenii descind din maºini
luxoase, o datã pe an sau la
sfârºitul fiecãrei sãptãmâni, ca
sã se odihneascã, sã „îºi încarce
bateriile“, sã-l anime ºi –
inconºtienþi – sã-l agreseze cu
tot felul de muzici date la maximum, pânã ce îngãlbeneºte ºi
picã frunza din pom.
Satul de vacanþã – o
nãscocire parºivã a omului
modern, rãmas fãrã de sat – e
o aºezare adesea pustie, fãrã
viaþã, neiubitã. Fãrã de suflet
ºi fãrã de sunetul sãu originar,
fãrã de arhitectura, transmisã

din generaþie, a caselor. Altfel
spus, e un sat al tuturor ºi al
nimãnui, unde orãºeanul vine
sã se lepede de angoasele
adunate într-o sãptãmânã sau
într-un an, care-i macinã
existenþa, sã-i respire aerul, ºi
nu sã-i cânte cântecele, sã-i
vorbeascã vorbele, sã-i poarte
hainele ascunse prin cine ºtie
ce uitate ºi prãfuite lãzi de
zestre.
Satul de vacanþã nu este,
nu mai este, un tãrâm „natal“
asumat ºi trãit de fiinþa
trecãtoare a omului, nu este
lãsat drept moºtenire de la o
generaþie la alta, ci este un un
conglomerat de obiecte, care
se pot oricând vinde ºi se pot
cumpãra.
Satul de vacanþã e un fel
de mai multe feluri. E o aºezare
care ºi-a pierdut identitatea ºi
nu mai are locul sãu distinct ºi
unic în univers, unde oamenii
nu se cunosc unii pe alþii, nu-ºi
spun bunã dimineaþa ori searã
bunã, nu se bucurã ºi nu suferã
împreunã. S-ar prea putea ca
satul de vacanþã sã nu aibã
nici cimitir ºi nici bisericã...
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Nedeia

Convieþuiri
Maghiarii din Caraº-Severin –
istorie ºi culturã
Maghiarii din zona Banatului ºi în special din
judeþul nostru nu au o istorie îndelungatã, în prezent
nu existã nicio aºezare „maghiarã” în Caraº-Severin,
doar mai spre nord, spre Timiºoara, datoritã istoriei
zbuciumate a acestei zone stãpânite de diverse imperii.
Evoluþia demograficã a maghiarilor din judeþ este
grãitoare.
-1930: 6.665 maghiari
-1956: 8.260
-1966: 9.175
-1977: 9.238
-1992: 7.876
-2002: 5.824
-2011: 3.275
Se observã creºterea în perioada industrializãrii
socialiste apoi scãderea bruscã dupã decembrie 1989
odatã cu decãderea industriei grele ºi mineritului.
Reºiþa, dupã recensãmântul din 1890, avea 12.819
locuitori (Reºiþa Montanã 10.164 iar Reºiþa Românã
3.655 locuitori). Maghiarii erau în numãr de 868, ponderea
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fiind de 6,77%. Ei se clasau pe locul patru dupã germani,
români ºi slovaci. Astãzi, maghiarii sunt în numãr de
1.682, ceea ce reprezintã doar 2,56%. La nivel de judeþ
procentul este de 1,2%.
Maghiarii din Reºiþa au fost colonizaþi din Pusta
maghiarã, zona Szeged. Aici au dat de o diversitate
etnicã unicã. Practic, tot Banatul de munte a fost o
zonã minierã ºi metalurgicã. A fost nevoie de forþã de
muncã pe acest profil în mine, uzine de prelucrare a
minereului. Imperiul a colonizat germani, slovaci, maghiari.
S-a creat astfel un amalgam de etnii, obiceiuri, tradiþii.
Etnia maghiarã a fost mereu minoritarã, dupã români,
germani, slovaci.
Dupã 1850 nu a mai fost nevoie de aprobarea
moºierilor pentru stabilire în aceste locuri, astfel ºi
prezenþa maghiarã a fost mai puternicã. Maghiarii, ca ºi
ceilalþi, s-au adaptat la condiþiile de muncã preponderent
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industriale, obiceiurile ºi tradiþiile lor strãvechi s-au
împletit cu cele ale altor minoritãþi. În fotografii de
epocã se vãd costumaþiile diferite purtate la uzinã, la
petreceri, la diverse ocazii.
S-au menþinut totuºi caracteristicile din costumele
populare cu care au venit în aceste þinuturi, teorie
controversatã de altfel. În aceastã parte a þãrii, toþi
maghiarii susþin ca port popular fustã albã cu ºorþ roºu
la femei. Evident, la femei rochia este lungã, la copii ºi
tineri mai scurtã de unde s-a inspirat compozitorul
Kálmán Imre în celebra operetã care a avut un succes
mondial, „Regina ceardaºului” (Csárdáskirálynõ). La
bãrbaþi, cãmaºã albã, pantaloni ºi laibãr negru, cu fireturi.
ªi, cizme, obligatoriu, roºii la fete ºi negre la bãieþi.
Învãþãmântul în limba maghiarã are o istorie
zbuciumatã. Educaþia a fost asiguratã la început de
biserici. Odatã cu colonizarea slovacilor, în 1872 a luat
fiinþã Biserica evanghelicã (care i-a cuprins ºi pe
reformaþi), aceasta susþine o ºcoalã popularã mixtã în
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limba maghiarã ºi germanã. În 1890 bisericile s-au separat.
Preot interimar a fost Vörös Zsigmond, apoi din 1893
Zöld József. Biserica reformatã susþine o ºcoalã mixtã
cu predare exclusivã în limba maghiarã. Sistemul
educaþional se reglementeazã la nivel naþional, apar
învãþãtorii plãtiþi (între 480 ºi 820 forinþi plus 30-40
metri cubi de lemne de foc). Elevii sunt scutiþi de taxe,
copiii sãraci beneficiazã de manuale gratuite iar orfanii
ºi de uniforme. În 1886 se înfiinþeazã ºcoala profesionalã,
din 1894 ºi cu predare în limba maghiarã (predare
desfiinþatã în 1960).
Copiii preºcolari fãceau parte din Asociaþia copiilor
de grãdiniþã care numãra 70-90 de copii, aceasta era
susþinutã de Asociaþia de promovare a limbii maghiare
cu care a ºi fuzionat în 1892.
În aceastã perioadã se construiesc ºcolile populare
de stat (Volksschule) „Bastilia”, ªcoala de Beton (1907),
ºcoala medie.
Dupã cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial, învãþãmântul
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a fost trecut la stat. Biserica Reformatã menþine încã o
perioadã o salã pentru ªcoala maghiarã, dar în 1958
aceasta a fost desfiinþatã.
Elevii maghiari au studiat în continuare în ºcoli
mixte. În ultimii ani învãþãmântul maghiar din Reºiþa a
constat doar dintr-o clasã I-IV iar din acest an ºcolar
nu mai existã învãþãmânt în limba maghiarã, din lipsã
de elevi. Ce a mai rãmas, sunt douã grupe de grãdiniþã!
Organizaþii,
asociaþii.
Maghiarii au avut
asociaþii, organizaþii
proprii, cum ar fi
Asociaþia de promovare a
limbii maghiare, Asociaþia
copiilor de grãdiniþã,
Asociaþia tineretului. Însã,
la un loc cu alte etnii,
maghiarii au activat ºi în Asociaþia muzicalã a uzinelor,
care avea o orchestrã cu 40 de membri (preºedinte
Liska József, dirijor Pavelka Antal). Alte asociaþii din
acea vreme: Asociaþia „Casino” din 1862, Asociaþia judeþenã
a învãþãtorilor din 1895, Asociaþia generalã de lecturã
din 1882, Asociaþia de tir din 1852, Asociaþia de gimnasticã
din 1878, Asociaþia Vânãtorilor din 1874 ºi multe asociaþii
caritabile. Pot fi menþionate ºi cele douã tipografii
aparþinând lui Eisler József ºi Weiss Adolf. Aceºtia au
editat cãrþi poºtale ilustrate, hãrþi ºi în special „Foaia
Reºiþei”, sãptãmânal în limba germanã apoi ºi în maghiarã.
Dupã 1989, maghiarii au din nou publicaþii proprii, cum
ar fi „Délnyugat” (Sudvestul), „Krassó-Szörényi Hírmondó”
(ªtiri de Caraº-Severin) ºi foi scoase de bisericile romanocatolicã ºi reformatã.
O remarcã privind spectacolele din aceastã zonã a
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þãrii: publicul fiind multietnic, reprezentaþiile se þineau
chiar ºi în patru limbi, românã, maghiarã, germanã ºi
sârbã (Oraviþa, Teatrul Vechi). Afiºele multilingve s-au
menþinut multã vreme atât pentru spectacole cât ºi
pentru petreceri.
Tradiþii, obiceiuri:
Maghiarii din aceastã zonã au adus cu ei obiceiuri
ºi tradiþii din zonele din care au provenit. Dupã 1920,
maghiarii au sporit cu venirea multor maghiari din
Ardeal, zona Sãlaj-Bihor în special. Astfel, se observã
uºoare diferenþe în sfera portului popular, obiceiuri de
sãrbãtori, gastronomie etc. S-a creat treptat un amalgam, toþi maghiarii au ajuns sã se inspire unii de la
alþii dar ºi de la alte etnii. Se sãrbãtoresc Fãrºangul
(sfârºitul iernii), Balul Strugurilor dupã culesul viilor,
Sãrbãtoarea pâinii noi, Ziua Mamei (în prima duminicã
din mai), desigur ºi sãrbãtorile religioase.
În privinþa gastronomiei, maghiarii reprezintã o
surprizã plãcutã pentru cei care nu o cunosc.
Pe primul loc se aflã (poate nemeritat) gulaºul
unguresc. Aceastã mâncare, la început simplã, a oamenilor
simpli, a ajuns spre sfârºitul secolului XIX sã fie declaratã
mâncarea naþionalã a maghiarilor. Astãzi, gulaºul se
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preparã în mai multe feluri, cu carne de porc, cu carne
de vitã (preparare mai de duratã), cu carne de pasãre,
cu ciuperci, cu cartofi sau cu gãluºte (normale sau
mãrunþite). Secretul succesului constã în dozarea
ingredientelor, folosirea ceaunului potrivit ºi în primul
rând, regimul termic! Se mai gãteºte ºi gulaºul scãzut,
ca ºi un papricaº.
Mare pondere în alimentaþie o au ºi sarmalele,
varza, preparate din porc, gãtite în vase de lut, dar ºi
mâncãrurile „uºoare” ca diverse supe de fructe. Alte
preparate caracteristice sunt plãcinta cu brânzã în cuptor
sãtesc, gogoºi, minciunele (gospodinele din Tormac, jud.
Timiº sunt experte), apoi „kürtöskalács” adus din Ardeal.
Cultivarea tradiþiilor etniei maghiare la noi în
judeþ se aflã în centrul atenþiei Casei Maghiare de
Culturã din Reºiþa, prin programe culturale proprii,
prin participarea la festivitãþi din alte zone sau alte
þãri (Ungaria, Serbia) prin expoziþii, cântece populare
(Grupul vocal „Ghiocelul“), festivaluri ale etniilor.
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B. P. Hasdeu ºi relaþiile sale cu Oraviþa ºi Þara
Caraºului. Câteva completãri la o biografie a
savantului
Multe informaþii despre Oraviþa ºi despre Þara Caraºului,
Hasdeu (26 februarie 1838, Cristineºti, Hotin-23 august 1907,
Câmpina) le fructificã în studiile sale în debutul propriilor
cercetãri legate de spiritul poporal românesc. La 11 ani stã în
gazdã, la Ecaterinburg, la Mathia Salasowitz, originar din
Oraviþa, rãmas în Rusia ºi stabilit aici dupã Rãzboiul Crimeei
ºi asediul Sevastopolului. Acesta cântã la vioarã ºi recitã
balade, cântece poporale din satele cãrãºene, din folclorul
aromânesc, românesc, sârbesc, ºvãbesc.
În nr. 1 din 1859 al revistei „Romania”, Hasdeu publicã
un „cântec popular”, Craiul Marco în Þara Româneascã, iar în
nr. 3 Cântecul muntencei. Doinã bãnãþeanã. 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, publicatã la
Carol Göbl în 1896. Cu Mangiuca s-au întâlnit la Bucureºti, în
1880, deºi dã târcoale zonei, cum am vãzut mai sus, în 1868,
când efectua o cãlãtorie de studii în Viena, în 1871, în alte
douã cãlãtorii la Pesta ºi la Belgrad.
În acel an, în Cuvente den betrâni (Bucureºti, 1880, p.
706-716), Hasdeu publicã bocetul Petrecerea mortului, trimis de
Simeon Mangiuca având grijã sã menþioneze precizarea „de la
d. avocat Simeon Mangiuca din Oraviþa (…) împreunã cu câteva
note, pline de erudþiune, de cari îl însoþeºte d. Mangiuca.” De
la savant a rãmas studiul Migraþiunile postume ale sufletului
dupã credinþa poporului român din Banat, cercetare cunoscutã ºi
de Mircea Eliade.
Simeon Mangiuca l-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
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Memoria locurilor
Memoria, discurs alternativ al
istoriei
Despre recuperarea unui trecut prin prisma
memoriei se poate vorbi ºi în cazul Gãrânei (Wolfsberg),
deoarece memoria joacã un rol important în pãstrarea
ºi conservarea unei lumi. Un fapt istoric existã ºi prin
documente, cât ºi prin mãrturii, astfel cã munca de
cercetare se realizeazã cu ajutorul ambelor surse.
Prin memorie se produce o autoidentificare a
pemilor din Banatul de munte, aceºtia îºi împãrtãºesc
amintirile, trãirile printr-o legãturã neobiºnuitã cu
trecutul. Ei se identificã cu acest trecut prin memorie,
prezentul fiind doar un spaþiu al rememorãrii pentru
unii localnici. Bineînþeles, la fiecare pas ºi de la fiecare
persoanã în parte avem un tip de subiectivism. Dar
acest subiectivism face ca timpul rememorat sã fie privit
ca unul în continuã dezvoltare, deoarece fiecare
intervievat are propria lui istorie a vieþii sau povestire
a vieþii.
Ceea ce este interesant de observat la aceastã
comunitate este faptul cã a fost una închegatã din
punctul de vedere al legãturilor de sânge, raporturile

4
1
0
2
a
i
e
d
e
N

4
1
0
2
1
119

https://biblioteca-digitala.ro

cu românii sau celelalte naþionalitãþi fiind mai rezervate.
Comunitatea a reuºit ºi încã reuºeºte sã-ºi pãstreze o
identitate proprie ºi diferitã. Încã de la intrarea în
Wolfsberg este observat acest lucru, casele au aceeaºi
arhitecturã, aceleaºi tipuri de faþade, localnicii încã îºi
pãstreazã portul în zilele de lucru. Se pãstreazã o armonie,
dar ºi o diferenþã faþã de celãlalt: „Suntem diferiþi ºi
aºa vrem sã rãmânem”.
„Gãrânenþii” îºi conservã originile, chiar dacã par
a fi un grup închis: conferind comunitãþii un caracter
introvertit ºi plasând, în acelaºi timp, comunicarea
acesteia cu exteriorul undeva într-un plan secund, schiþând
astfel imaginea unui grup autarhic (Smaranda Vultur,
Germanii din Banat, Editura Paideia, Bucureºti, 2000,
pag. 299). Poate fi vorba ºi de o asumare a memoriei,
oamenii îºi conservã originile, îºi practicã meseriile,
obiceiurile, nefiind influenþaþi nici în trecut ºi nici în
prezent de alþi factori exteriori.
Tot discursul se concentreazã pe trecut, prezentul
nefiind decât un termen de comparaþie despre cum a
fost ºi cum este. În mentalitatea bãtrânilor satului,
nimic nu mai este la fel, în mod evident, sãrbãtorile
abia se mai þin, membrii comunitãþii nu se reunesc în
formaþie completã de fiecare datã, însã legãturile între
membri persistã, ºi asta tot datoritã trecutului ºi
memoriei.
Aceastã izolare de factorii exteriori poate fi
determinatã ºi de un trecut greu, dar acceptat, ºi
anume faptul cã situarea geograficã, condiþiile în care
au fost aduºi i-au fãcut sã-ºi pãstreze aceastã autonomie,
deoarece au construit ºi conservat o identitate împreunã.
Chiar dacã au trãit ºi unii dintre ei trãiesc în continuare
în România, limba maternã este un element prin care
ei se raporteazã la ceilalþi. Bãtrânii satului, în momentul
în care sunt rugaþi sã rãspundã la anumite întrebãri, se
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sfiesc sã rãspundã altfel decât în limba maternã, se simt
lezaþi cã nu ar vorbi o românã corectã. Anumite cuvinte,
denumiri nu se cunosc decât în limba maternã, reþetele
culinare sunt specifice lor, fiind o zonã mai sãracã în
roade, mâncãrurile lor sunt bazate pe lapte, cartofi
(supa de lapte, gãluºtele de cartofi).
Cel mai important lucru este faptul cã aceastã
comunitate doreºte ca identitatea ei sã persiste, aºadar
un investitor german, Gunter Diemer a înfiinþat un
muzeu al satului „Heimatstub‘n zu Wolfsberg”, în februarie
2006. Numele muzeului este însoþit de un motto, care
redã o viziune de trecut îndepãrtat, irecuperabil ºi un
prezent cu totul altfel: „Aºa am trãit înainte, aºa trãim
acum.”

IASMINA-DARIANA STANCIU
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Satul de vacanþã

(Urmare din pag. 110)

Doamne, ºi cum poate sã respire sub soare, sub lunã ºi
sub stele un sat fãrã dangãt de clopot ºi fãrã copii care sã vadã,
acolo, sub geanã tainicã de câmpie, de deal ori de munte,
lumina zilei dintâi, fãrã botezuri ºi fãrã de nunþi, fãrã de boi ºi
de oi, fãrã de pãsãri?
Satul fãrã de fântâni ºi fãrã de izvoare, fãrã de grãdini,
fãrã de grâne ºi cucuruze, fãrã de sãrbãtori ºi poveºti, fãrã de
ancestrala „gurã a satului“, e un sat fãrã de veºnicie. Satul cu
termopane ºi cu flori de plastic în ferestre, e o lume fãrã de
lume.
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Primul dicþionar al localitãþilor
din judeþul Caraº-Severin
Într-un raft special cu
cãrþi despre Banat, despre
identitatea cãrãºeanã ar trebui
sã stea ºi cartea lui Gheorghe
Jurma – Dicþionarul localitãþilor din Caraº-Severin,
vol. I, A-D (Editura „Tim”,
Reºiþa, 2011, 280 pagini). Chiar
dacã, din pãcate, a fost tipãrit
într-un tiraj prea mic faþã de
interesul pe care suntem
obligaþi sã-l avem faþã de
asemenea lucrãri, Dicþionarul
ar trebui sã figureze în toate
bibliotecile publice, dar ºi în
aºa-zisele centre de documentare ºi informare turisticã,
apãrute ca ciupercile dupã
ploaie, în ultimii ani, pe la
marginea multor sate din
judeþ.
Actualul demers vine
dupã ce, cu decenii în urmã,
Gheorghe Jurma realiza, la
fosta gazetã sãptãmânalã
„Flamura” o rubricã cu profil
monografic. De aceastã datã
însã documentarea e mult mai
complexã, autorul propunându-ºi sã ofere cititorului „un
mãnunchi de informaþii utile
ºi interesante”, sã sintetizeze,
„ce se ºtie despre acel loc”.
Prin urmare la fiecare localitate ne sunt oferite date

despre aºezarea geograficã,
cãile de acces, climã, istorie
(uneori ne sunt semnalate ºi
legende), ocupaþii, populaþie,
florã, faunã, economie, culturã,
lãcaºuri de cult, monumente,
tradiþii ºi obiceiuri, personalitãþi
din diverse domenii etc.
Dicþionarul realizat de
Gheorghe Jurma mai cuprinde
o bogatã ºi diversã bibliografie
generalã, dar ºi una pe localitãþi, fotografii ºi, în deschidere, o „prezentare-fulger”
a judeþului Caraº-Severin. E,
la urma-urmei, o fiºã de
identitate a fiecãruia din
locuitorii acestui judeþ!

4
1
0
2
1
1
a
i
e
a
i
d
e
e
d
e
N
N
NICOLAE IRIMIA

122

https://biblioteca-digitala.ro

Nedeia

Lumea de altãdatã
NICOLINÞUL VREMURILOR
TRECUTE
Dacã drumul te duce pe relaþia Timiºoara-VârºeþBelgrad, nu poþi ca în imensitatea acestei câmpii, fãrã
început ºi fãrã de sfârºit, sã nu desluºeºti la orizont cele
trei turnuri ale bisericii din Nicolinþ. Ele îþi spun cã aici se
aflã una dintre cele mai frumoase biserici în stil bizantin
din aceastã parte a Banatului Sârbesc, cã aici berzele încã
mai ºtiu sã-ºi împleteascã cuiburile pe coºuri de case
pãrãsite, cã numai aici viile din Dealul Dâlmei îºi au istoria
lor ºi cã viaþa a dus spre nemurire oameni, trãiri ºi
evenimente.*)
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Am plecat de la acest citat preluat din teza mea
de doctorat Tradiþie ºi memorie familialã, studiu de cazlocalitatea Nicolinþ din Banatul Sârbesc, coordonator
ºtiinþific prof. univ. dr. Otilia Hedeºan, susþinutã în
anul 2013 la Universitatea de Vest din Timiºoara,
considerând cã este important sã aduc, de la bun început,
Eufrozina Greoneanþ, Amintiri, în „Satul 899”, periodic al
Comunitãþii Românilor din Iugoslavia, filiala Nicolinþ, Vârºeþ,
1993, nr.1, p.6.
*)
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câteva informaþii despre spaþiul din care voi desprinde
câteva poveºti care ilustreazã unele aspecte ale vieþii
tradiþionale din aceastã localitate.
Nu este deloc uºor sã te întorci în trecut ºi sã
aduci la lumina zilei fapte ºi lucruri, poveºti ºi evenimente
pãstrate în gândul ºi memoria acelor care le-au trãit.
Încerci sã descifrezi cele scrise prin pagini de ziare sau
alte documente ale vremurilor apuse, dacã mai existã ºi
dacã mai poþi ajunge la ele. Dar, cel mai bine este sã
asculþi destãinuirile acelora care încã mai sunt în viaþã
ºi sunt pregãtiþi sã-þi vorbeascã despre copilãrie, tinereþe,
cele mai importante momente din viaþa lor. În acest
mod îþi pun în palmã povestea vieþii lor, a locului unde
au trãit ºi a neamului din care fac parte, iar þie îþi
revine cinstea ºi obligaþia sã o faci publicã ºi sã o laºi
moºtenire acelora care vor veni în urma ta.
În cercetãrile mele efectuate în localitatea Nicolinþ
din Banatul Sârbesc, de altfel localitatea mea de naºtere,
am avut posibilitatea sã stau de vorbã cu patru respondenþi
(Parascheva Chia Agadiºan, n. 1926, Nicolae Chercioban,
n. 1928-d.22 martie 2012, Anuica Gherga, n. 1923 ºi
Gheorghe Cenuºã, n. 1923) foarte abili ºi dispuºi sã-mi
istoriseascã povestea vieþii lor, ilustrându-mi astfel diverse aspecte tradiþionale din aceastã localitate.
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TURTELE DULCI DIN ANII COPILÃRIEI

Povestea turtelor dulci o ºtim cu toþii. Unii din
spusele altora, alþii din propriile trãiri. Oricum povestea
e frumoasã, în primul rând pentru cã face parte din
trecut, ºi mai ales,pentru cã este un vis frumos rupt din
anii copilãriei.
Cine nu-ºi aminteºte, ºi aici mã refer la cei care
au mai prins acele vremuri, de turtele dulci cumpãrate
de Sfintele Paºte ºi la alte sãrbãtori pentru a bucura pe
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cei mici, dar mai ales, în prag de Crãciun când în
fiecare casã cu copii se pregãtea brãduþul. Cã acel
brãduþ nu prea semãna cu cel din prezent, e altã
poveste, important este cã se împodobea în Ajun de
Crãciun ºi trezea aceleaºi bucurii ca ºi în zilele noastre.
Brãduþul acelor vremuri era mult prea simplu, o creangã
dintr-un copac, oricare ar fi fost el, frumos ramificatã,
înfiptã într-un vas plin cu grãunþe, sau într-un alt
suport. Pus la loc de cinste, pe masa din camera mare,
unde se intra doar în zile de sãrbãtoare ºi atunci când
în casã veneau oaspeþi, brãduþul era împodobit cu mãrgele
multicolore din turtã dulce, înºirate pe aþã, nuci, mere,
bomboane caracteristice pentru acele vremuri, dar mai
ales cu vestitele inimioare, cãluþi ºi fete din turtã
dulce.
Cele douã mari sãrbãtori din timpul anului, Paºtele
ºi Crãciunul aveau o importanþã deosebitã, mai ales
pentru copii. Mersul cu colacul era un lucru pe care nu-l
puteai scãpa sub nicio formã, pentru cã în traista cu
miros de busuioc, þesutã de strãbunica familiei, mai
primeai în dar, pe lângã colacul frumos împletit ºi
ouãle roºii la Paºti sau acelaºi colac ºi cârnaþul la
Crãciun, mai primeai ºi un bãnuþ ºi un cãluº, o inimioarã
sau o pãpuºã din turtã dulce.
Aici, fantezia acelora care produceau astfel de
lucruri miraculoase, ieºea la ivealã. De diferite forme
ºi mãrimi, într-o diversitate de culori, cu betele din
hârtie coloratã, ºi alte ornamente, ºi mai ales, cu
nelipsitele oglinjoare, tot ce era fãcut din turtã dulce
reprezenta bucuria supremã pentru orice copil.
Numai cã, erau foarte puþini aceia care în vremurile
trecute se ocupau cu aceastã îndeletnicire. Erau numiþi,
foarte simplu turtari, pentru cã fãceau turte dulci dupã
o anumitã reþetã, transmisã din tatã în fiu, pânã la
generaþia care, din diverse motive, nu a mai reuºit sau
nu a mai dorit sã continue tradiþia familialã.
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În Nicolinþul copilãriei mele ºi în localitãþile din
împrejurimi era un singur turtar. Pe numele adevãrat
Milan Trifon, cunoscut peste tot ca Milan Turtariu.
Acesta, împreunã cu soþia, Macra, au fãcut o viaþã
întreagã turtã dulce pe care o vindeau în localitate sau
în alte localitãþi în zilele de sãrbãtoare, de piaþã sau la
nedeia satelor.
Dar, nimeni nu cunoºtea secretul turtelor dulci.
Se ºtia doar atât cã turtele se fãceau din fãinã, zahãr
ºi ouã, cã aluatul se întindea pe o masã lungã, apoi, cu
ajutorul unor tipare din metal, se decupau diferite
modele care se dãdeau la copt într-un cuptor din cãrãmidã
construit într-un anumit mod, care avea douã uºi, una
în faþã ºi alta în spate. Pe o uºã se introduceau turtele,
iar pe cea din faþã, care avea douã ferestruici, se
verifica dacã sunt coapte, fãrã sã se deschidã uºa
cuptorului. Urma apoi coloratul ºi decoratul, un lucru
care necesita multã pricepere ºi, îndeosebi, foarte multã
fantezie.
Moº Milan a decedat demult, în anul 1970, soþia
lui Macra e bãtrânã, în casa lor nimeni nu este interesat
sã continue meseria din strãbuni. Dar, nici secretul nu
este spus.
Rãmâne povestea turtelor dulci drept o amintire
frumoasã a vremurilor demult apuse, iar fiecare
sãrbãtoare, Paºti sau Crãciun, cea mai potrivitã ocazie
când aceastã poveste sã fie spusã pentru a dãinui peste
veacuri ºi timpuri.
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Nedeia

Cuina bãnãþeanã
Mielul de Paºti
Mielul (oaia, capra) – se taie de Paºti (mai ales oaia,
datoritã tradiþiei de crescãtori de oi). Mai existã ºi o prejudecatã
în legãturã cu capra: ea era crescutã de oamenii sãraci, oaia ºi
vaca de cei bogaþi ori cel puþin mai rãsãriþi. Ei se taie atunci (în
legãturã cu perioada de reproducere ºi gestaþie): pentru cei care
au multe animale, pentru a le rãri, deoarece consumã degeaba,
de acum înainte, laptele, din punct de vedere economic), iar
pentru cei care nu au multe animale, pentru cã nu au ce
mânca, ºi au acum de toate (brînzã, lapte, carne). În general, la
Paºti se taie berbecuþii, ieduþele ºi mialele þinându-se de prãsilã.
Acestea se aleg, de fapt, toamna. Cele care sunt sterpe, care nu
sunt bune de prãsilã (noatinele) vor fi tãiate acum. Aceasta þine
de procesul pur de tãiere (ce vrei sã þii ºi ce vrei sã triezi).
În ceea ce priveºte creºterea oilor, ea este consideratã
a fi una dintre cele
mai vechi ocupaþii de
pe vechiul teritoriu al
þãrii noastre, alãturi
de cea a cailor: „Arheologic, creºterea
animalelor
este
atestatã din perioada
comunei primitive. (...)
În epoca fierului,
creºterea animalelor
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capãtã o asemenea însemnãtate încât, în sec. al VIII-lea î. H.
economia era bazatã pe creºterea cailor ºi a turmelor de oi. La
daci, pãstoritul constituie o ocupaþie de bazã.”1
În economia tradiþionalã româneascã, oaia are un loc
aparte, fiind consideratã un animal nu doar deopotrivã de
„economicos” dar ºi, în acelaºi timp, unul sfânt: „«Bunã-i oaia,
sãleaca – se spune-ntr-o colindã de gospodar – Cât trãieºte/
Te-ndulceºte / ªi hrãneºte. / Dacã moare, / Te-ncãlzeºte».
Elogiul oii, întotdeauna superlativ, apare în numeroase atestãri
folclorice: ea este bunã, pentru cã «se dezbracã pe ea, ca sã
îmbrace pe stãpâni». Sau: «oaia este bunã, pentru cã este marhã
îngereascã, care-þi
dã cioareci, lãcrie
ºi suman»; «oaia
e un animal sfânt,
cine se ocupã cu
creºterea oilor ºi
a albinelor va
avea noroc la
toate. Când nu vor
mai fi oi ºi albine,
va fi sfârºitul
lumii». Sacralitatea acestui animal derivã din
utilitatea lui: oaia oferã lapte (ºi, implicit, brânzã, caº, unt, zãr
etc.), carne, lânã ºi piele. Ea hrãneºte ºi îmbracã omu, îl
«îndulceºte» ºi-l «încãlzeºte».”2
De asemenea, oaia este considerat ca fiind un animal prin
excelenþã sacru. Ea aduce asupra celui care o îngrijeºte liniºte,
pace, împãcare ºi bunãvoinþa ºi protecþia divinã: „Deci oaia oferã
celui care o îngrijeºte (adeseori – aºa cum spun ºi colindele –
chiar demiurgul), belºug ºi liniºte.”3
Aºa cum am discutat ºi în paginile anterioare, cu cât un
animal este mai important în economie, cu atât el dobândeºte
un pronunþat „prestigiu sacru”, mitic. Astfel, fãrã a fi un animal
psihopomp, oaia este animalul care transgreseazã graniþele
lumii de aici în lumea de dincolo, de unde, fireºte, nu aduce
niciodatã maleficitate, ci doar liniºte, alinare ºi împãcare: „Oile
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pot trece pragul lumii reale, pot pãtrunde în tãrâmul miraculos
al mitului. (...) ...în credinþele populare, oaia apare ca o vieþuitoare
dotatã cu puteri ºi calitãþi miraculoase.”4
Mai mult, chiar, oaia poate fi ºi „nãzdrãvanã”, având
valenþe clarvãzãtoare. Celebrã (ºi edificatoare) în acest sens este
celebra baladã Mioriþa, în care oaia joacã un rol esenþial, ºi nu
doar de oracol, ci ºi unul funerar. De altfel, rolul oii în
ceremonialul funerar este unul foarte vechi ºi precumpãnitor,
fireºte, astãzi, uitat ºi ignorat aproape cu desãvârºire: „Oaia este
un dar ritual frecvent utilizat în datinile de înmormântare. Ea
este datã «de pomanã» peste groapã, dupã ce în prealabil a fost
stropitã cu apã. (...) În cadrul aceluiaºi sistem mitico-simbolic
funerar poate fi integrat ºi acest fragment, singular, dintr-o
colindã mioriticã în care ciobanul se roagã: «sã-mi puneþi un
miel la cap, / La picioare, fluier mare.»”5
Existã, în consecinþã, numeroase obiceiuri (derivate, probabil,
din strãvechi rituri) consacrate acestui animal considerat sfânt
în spaþiul românesc de existenþã materialã ºi spiritualã. Cele
douã aspecte sunt (erau) strâns legate în trecut, înglobând ºi
cuprinzând, deopotrivã, ºi aspectul social. Calendarul de muncã
pastoral, deci legat de creºterea vitelor cornute mici (în special
a oilor ºi, într-o mãsurã mai redusã, a caprelor) începe cu
obiceiurile vizând constituirea turmei ºi plecarea la stânã, care
formeazã un complex ceremonial ºi sãrbãtoresc de mare vechime
ºi amploare. Denumirile obiceiurilor din aceastã categorie sunt
variate, în funcþie de zonã: Arieþul, Alesul, Ruptul sterpelor,
Sâmbra oilor, Însâmbratul, Sãrbãtoarea oilor.
Existenþa lor a fost constatatã în întreg lanþul
Carpaþilor Orientali, deci în
întreaga zonã pastoralã
româneascã.
(...) Rostul iniþial al
acestor obiceiuri a fost economic ºi juridic, cãci ele
formau cadrul în care
asocierile pastorale îºi
începeau activitatea. Tot
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atunci se despãrþeau mieii ºi sterpele de oile de lapte. Fiecare
gospodar care participa la stâna asociatã îºi mulgea oile ºi, dupã
cantitatea de lapte, i se stabilea cota de produse pe care urma
sã o primeascã de la stânã în timpul verii.”6
Este firesc, în atari condiþii, ca sãrbãtorile legate de oierit,
datã fiind vechimea ocupaþiei, sã nu fie nici puþine, ºi nici lipsite
de spectaculozitate, arhaism ºi ritualitate: „Acest moment prilejuia
însã ºi o sãrbãtoare pe care colectivitatea sãteascã o organiza
înainte de plecarea turmelor la munte. Avea loc o petrecere (fie
în sat, în preajma plecãrii, fie la stânã, ceva mai târziu).
Participau toþi cei care bãgaserã oi în turmã, împreunã cu
familiile ºi prietenii lor, aducând mâncare ºi bãuturã. Se preparau,
chiar, unele mâncãruri îndãtinate (o mãmãligã fiartã în lapte ºi
unt, numitã balmoº). Fiecare dintre stãpânii de oi considera de
datoria sa sã-i cinsteascã pe ciobani. Înainte de încheierea
petrecerii, se fãcea
aºa-numitã <<traistã
a ciobanului>>, în
care fiecare punea
alimente pentru
ciobanii care plecau
cu oile la munte.”7
Aveau loc, de
asemenea, sacrificii
ritualice de animale,
de obicei miei, carnea
de oaie (berbec) friptã
pe jãratic fiind, de
altfel, una dintre cele
mai vechi feluri de
mâncare atestate pe
teritoriul þãrii noastre: „Atunci când
sãrbãtoarea avea loc la stânã, unde veneau stãpânii oilor împreunã
cu familiile lor, ciobanii tãiau câþiva miei, pe care îi frigeau pe
o vatrã mare. Apoi femeile aºterneau ºtergare pe iarbã, punând
pe ele mâncarea ºi bãutura aduse de acasã, ºi petrecerea
comunã putea sã înceapã.”8
Un alt obicei pastoral, deosebit de vechi ºi, în acelaºi
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timp, cu puternice
implicaþii ritualice, este
acela denumit focul viu:
„Cel mai adesea, focul
viu era aprins chiar în
momentul începerii
activitãþii la stânã, ºi era
pãstrat neatins, fiind
continuu alimentat, pânã
toamna, la «spartul
stânei». Prevederea de a
pãstra focul neatins, ca ºi aceea cã el trebuia aprins de «un
flãcãu curat», necãsãtorit, ne fac sã considerãm cã acest obicei
este în legãturã cu straturi culturale arhaice. Funcþia protectoare
reiese ºi din integrarea sa unui cult general al focului care, la
rândul sãu, îºi are originea, probabil, în cultul solar, element
vitalizator al întregii lumi animale ºi vegetale.
Vechimea practicilor legate de focul viu reiese ºi din
caracterul arhaic al sistemelor de aprindere care, în ciuda
varietãþii lor, cunosc o regulã generalã: focul trebuie aprins
numai cu mijloace naturale, deci transferul puterilor protectoare
ºi de fecundare ale naturii trebuie sã fie direct.”9
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Mâncãruri funerare

Papricaº de oaie:

4 cepe mari, tocate ºi cãlite în ulei. Peste ele (în vreme
ce se cãlesc) se pune carne de oaie (multã; de preferinþã cu os,
de obicei gât ºi coastã). Se mai cãleºte puþin, ºi se umple oala
cu apã. Atunci când începe sã fiarbã, se pun zarzavaturile
tocate: morcov, þelinã, pãstârnac, pãtrunjel, ardei, roºii. Tot
acum se pune ºi boiaua de ardei (nu foarte multã, doar pentru
culoare, mai mult, sare ºi gust). Spre sfârºit se mai pun 4
cartofi medii, tãiaþi în 4-6. Se condimenteazã cu frunze de
pãtrunjel ºi de þelinã. Se serveºte fierbinte.
Oaie cu varzã acrã (mâncare de praznic): La acest fel de
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mâncare se foloseºte carne grasã de oaie. Se pune la fiert varza
acrã, tãiatã fideluþã. Apoi (aproape imediat) se pune carnea ºi se
lasã la fiert. Când au fiert bine amândouã, se pune peste orez
(1 lingurã de orez la 2 l. de zeamã). Separat, se cãleºte ceapã,
bine de tot, cu boia de ardei (dulce). Se pune peste mâncare, se
mai lasã sã fiarbã puþin. Ca ºi condiment vegetal, se pune (doar)
mãrar tocat. Dupã preferinþã, se pot pune ºi foi de dafin.
Aceste douã feluri de mâncare se servesc împreunã (unul
cu celãlalt, varza având, oarecum, „funcþia” de salatã). Nu se
amestecã în farfurie, ci doar se servesc împreunã.
Miel cu drãgãvei (ºtevia) (drãgãveiul este recunoscut ca
fiind o plantã autohtonã, cultivatã încã de pe vremea getodacilor):
Se culege drãgãveiul, împreunã cu o mânã mare de
mãcriº. Se fierbe în apã clocotitã cu sare. Se strecoarã, ºi se
toacã mãrunt. Mielul se frige separat, dupã cum urmeazã: îl
punem la prãjit în ulei (unturã) ºi, atunci când deja s-a rumenit,
cãlim usturoi (tocat mãrunt) împreunã cu carnea de miel. Când
carnea s-a înmuiat, punem peste 3-4 linguri de fãinã, ºi amestecãm
cu puþin lapte, pentru a se desface fãina. Adãugãm drãgãveiul,
ºi lapte cât sã iasã un sos de consistenþa smântânii. La sfârºit,
se bat 2-3 ouã ºi se amestecã în compoziþie.
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Alexandru Popescu, Tradiþii de muncã româneºti, Bucureºti, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1986, p. 178
7
Ibidem
8
Ibidem
9
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Nedeia

Rostul vorbei
Liricitatea epicului
Note de lecturã
Cã Gheorghe Zincescu aparþine „oraºului cu poeþi” ºtiam.
Ba chiar un necunoscut simþ al meu l-a disociat pe vremea când
eram colegi la Institutul cunoscut prin acronimele CCSITEH sau
ICPEHR, el cercetând ºi proiectând maºini hidraulice, eu
traducându-le cãrþile lor tehnice din româneascã în limba lui
Esenin; îl plasam atunci în prima categorie a celor care populau
fosta „Cetate de foc”, adicãtelea fiind el, Gh. Zincescu, poet
înzestrat cu har, nu doar simplu fãcãtor de versuri. Dar s-a
întâmplat cã eu mi-am trãdat iubirile din copilãrie ºi din
tinereþea cea dintâi ºi m-am dãruit cu toatã fiinþa mea Mãriei
Sale Cuvântul. Auzisem vag cã poetul Gh. Zincescu cocheta cu
Erato sau Caliope. Ignoram realitatea cã el debuta în prozã, la
începutul anilor ’80, tocmai când eu atingeam punctul incandescent, predând tiparului o carte despre toponimia Banatului, pe
care mi-o prefaþa învãþatul ºi vajnicul apãrãtor al limbii româneºti,
Alexandru Graur, calificând cartea pomenitã drept tratat în
domeniu. Pe urmã, Poetul ºi prozatorul în devenire a intrat
într-un con de umbrã, dar nu l-am uitat ºi, mai ales nu m-a
uitat, cãci doar el a tresãrit când a auzit cã eu fusesem invitat
la Sorbona Parisului; ºi m-a cãutat atunci luându-mi un scurt
interviu pentru gazeta al cãrei redactor era. Apoi, fiecare ºi-a
vãzut de ale sale…
În anul de graþie în care ne aflãm, cu ocazia lansãrii
numãrului 2 al publicaþiei „Nedeia“, editate de Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale CaraºSeverin, mi-a pus în braþe un volum intitulat Proprietãþi în
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paradis *. L-am deschis doar abia când am ajuns acasã, ºi
primul lucru care m-a contrariat a fost cã sub titlu se menþiona
cã eram în posesia unui roman ºi cã acesta era semnat de
poetul Gh. Zincescu. N-am rezistat tentaþiei ºi am citit primele
rânduri… „Nu se poate – mi-am zis în gând – ca autorul acestui
respectabil volum de peste 300 de pagini sã se joace de-a
romanul”. De ce m-a traversat o atare dezamãgitoare ºi nedreaptã
constatare? Pãi pentru cã romanul începe cu o banalã ceartã
conjugalã, cu o pseudo-cenuºã turnatã în cap, cum cã ºi-ar fi
propus sã nu mai scrie, sã nu mai fumeze, sã nu bea cafea, vin
sau þuicã etc., ca sã conchidã apoi cã nu are „nici un pic de
mândrie” cã „Nevastã-mea – zice mai departe personajul – are
dreptate: sunt un om de nimic, un nimeni, un acela sã facã
umbrã pãmântului, nu din milã, ci din neglijenþa Domnului” etc.
Se înþelege: toate cele ce ºi le-a propus au fost cãlcate în
picioare. Sã recunoaºtem banalitatea faptului, cãci zece din zece
semeni de-ai noºtri au fãcut asemenea jurãminte ºi le-au cãlcat
cu lejeritate. Vorba e a autorului. Putea sã zicã cu nonºalanþã,
dar ce conteazã? Eram gata sã pun romanul pe colþul mesei ºi
sã-mi vãd de altceva cãci nici de cuvinte, de etimologii, proprietãþi
sau improprietãþi lexicale nu aveam chef. Dar ceva, ca un
nevãzut magnet mã atrãgea ºi iatã la pagina 25, luat de vârtejul
cuvintelor, care se îmbinau, se alãturau fãrã opreliºte: neologismul
sau termenul tehnic alãturi de neaoºism, expresii populare,
arhaisme, etc. Tropii (metafore, personificãri, hiperbole etc.)
trãdau Poetul. Cu toate acestea mã îmbãtam citind cu sufletul
la gurã. Uneori îmi ieºea în cale câte un cuvânt pe care îl
suspectam ca fiind inventat de autor. Mã înºelam, dar adeseori
aveam dreptate. Iatã, de pildã, DEX îl menþioneazã pe pãrelnic,
nu însã ºi pe pãrelnicie, aºa cum îl gãsim braþ la braþ cu mreajã
(cf. „mreaja pãrelniciilor”). Când zici cum scrie autorul „douãzeci
de kilometri ai naibii de lungi ºi întunecoºi”, te întrebi ce alt
superlativ, datã fiind ambiguitatea lui ai naibii, dar ºi a lui
(kilometri) întunecoºi, ai putea folosi ºi sã spui cã ar fi mai
plastic, mai grãitor. Poetul, noul prozator (pentru mine), ºtie cã
limba românã exceleazã în crearea de derivaþi cu ajutorul
generoaselor sufixe ºi creazã pe dezaburealã din strãvechiul
abure; în locul lui sclipit, preferã arhaicul ºi popularul sclipãt,
pe care dicþionarele îl ignorã. Iatã-mã furat de vraja cuvintelor
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ºi am uitat cã citesc un roman. ªi citesc mai departe pânã când
îmi dau seama cã mã aflu în faþa unei monstruoase (în acepþiunea
termenului ca ºi când ai zice „monstruoasa operã a cutãrui
pictor” ºi nu am în vedere pe Goya, ci diversitatea tematicã,
cromaticã etc. a oricãrui alt monstru sacru al breslei). Mã aflu
deci în faþa unei mostre de liricitate a epicului. Mã rup o clipã
de lingvisticã ºi încerc sã postez romanul ºi nu gãsesc un
termen pe mãsurã.
Mai târziu, dupã douã lecturi, una alertã, cealaltã ºcolãreºte
cu creionul în mânã ºi dupã ce am avut o lungã discuþie cu
autorul, dar mai ales cu ajutorul Mariei Niþu care publicã în
„Pro Saeculum”, XII, 7-8, 15 oct. – 1 dec. 2013, p.45-51, un eseu
cu titlul Poetica fantasticului baroc în proza lui Gh. Zincescu gãsesc
locul romanului, acesta aparþinând genului fantastic; Maria Niþu
îºi defineºte sintagma, stabilind pas cu pas determinãri tematice,
modale ºi formale (p. 45). De-a lungul celor 300 de pagini ne
gãsim mereu între realitate ºi oniric, aceste douã planuri
întretãindu-se. Obiectele capãtã valoare de simbol (ºi când zic
obiect nu am în vedere entitãþi inanimate doar): cei ce veþi citi
romanul lui Gh. Zincescu veþi observa, cu siguranþã, prezenþa,
evoluþia, simbolistica gâºtelor, ale „câinelui cel negru ºi mare”;
apoi ale ploii, motivul atât de prezent în lirica ºi proza celor mai
iluºtri scriitori. Aceasta, ploaia dominã tot timpul, prilejuind
autorului jocuri (era sã zic jonglerii lirice: dacã la Azap, Poetul
din Ticul Mic cum îi place acestuia sã zicã – plouã „scalen”, la
Zincescu „plouã vertical”, în cea mai liniºtitoare ipostazã a ploii.
Dar asta nu preponderent, cãci ploaia devine „agasantã, e grea,
nemiloasã”, „turteºte copacii, casele, luminile felinarelor, oraºul
întreg…”)
În parantezã spus, cititorul, va descifra enigmaticul titlu
al romanului (Proprietãþi în paradis). Contrariat la început, locul
în care este plasatã naraþiunea era o mare mlaºtinã în Evul
Mediu. Ea, aceastã uriaºã mlaºtinã, neospitalierã, i-a speriat pe
coloniºti la sosirea lor. Unii au fãcut cale întoarsã, alþii apucând
alte zãri. Eroul cãrþii mediteazã asupra acestor locuri încãrcate
de mister, asupra energiilor degajate de bãltoacele bolborositoare,
de bãºicile comparate cu niºte jumãtãþi de mingi de ping-pong,
„mânate de un vânt curios”. ªi plouã, plouã, cu stropi mari ºi
deºi, „atât de deºi încât simte cã se sufocã”. Gândul îl duce pe
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erou la eventualitatea unei ploi cu broaºte, un fenomen real,
când ploaia este precedatã de vârtejuri de vânt care antreneazã,
o datã cu apa, ºi broaºtele pe care le strãmutã. În aceastã
bezmeticã hãlãduialã, eroul întâlneºte tot felul de personaje: pe
Regele Mihai, supranume provenit de la faptul cã acesta îºi
încheia micile intervenþii verbale cu „Trãiascã Regele Mihai”,
apoi îi iese în cale „omul cu cãruciorul în care se vaietã o
oloagã”, „câinele cel mare ºi negru”, „purceluºul” etc.
Cu fiecare nouã cunoºtinþã, în orice împrejurare, întâmplãrile,
personajele, atmosfera, etc. sunt zugrãvite cu o minuþiozitate
maniacalã. O camerã este descrisã de parcã ar fi o fiºã de
inventar. ªi iarãºi fiecare detaliu este îmbrãcat într-o folie umoristicã
admirabilã. Observaþiile autorului sunt agrementate cu schimburi
de replici între personaje, scurte, eliptice, cu unele vorbe stâlcite.
Dar în continuare þin sã menþionez: în cartea lui Gh. Zincescu nu
vom întâlni în exces umor gratuit, gros sau negru. Posedând un
fin simþ lingvistic, ne încântã cu tot felul de intruziuni umoristice
precum demonstreazã fragmentul urmãtor: „Sunt cetãþeni maloneºti,
mai ales unii purtãtori de fustã pe numele lor adevãrat muieri,
care se ocupã cu alde astea (cu tertipuri, mârºãvii diverse; n.
V.I.). Spun cã vor sã te hrãneascã sã-þi spele lucrurile, sã, chiar
ºi pe tine anume, nu-i aºa, sã te spele ºi haþ!... Fereascã ãl de
sus de astfel de nefericitã întâmplare!”
Termenul/sintagmã gen fantastic pentru care am optat
încadrând romanul lui Gh. Zincescu este departe de a acoperi
fidel o astfel de operã în prozã. ªi iarãºi sunt nevoit sã recurg
la eseul Mariei Niþu care menþioneazã: „…în roman se deruleazã
o prozã densã, fantastic-oniricã, într-un stil de neo-manierismbaroc, gestionat cu mare siguranþã fãrã nici o armãturã, fisurã…”
Chiar ºi la a doua lecturã a romanului, am rãmas cu
convingerea cã am parcurs un amplu poem homeric ºi închei cu
convingerea cã autorul a rãmas poet ºi este pentru a doua oarã
coleg cu mine, în slujba Mãriei Sale Cuvântul, cãci mai presus
de toate eroii romanului sãu sunt CUVINTELE.
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* Gheorghe Zincescu, Proprietãþi în paradis, Editura
Tim, Reºiþa, 2013.
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Nedeia

Raftul cu cãrþi
Maria Ivãniº Frenþiu, Aspecte ale limbajului
liturgic românesc , Casa
Cãrþii de ªtiinþã, ClujNapoca, 2013.
Cartea pe care o am în
faþã se bazeazã pe teza de
doctorat întocmitã de Maria
Ivãniº Frenþiu, colaboratoare
fidelã a reviste noastre. Lucrarea a fost realizatã sub
îndrumarea prof. univ. dr. Mihai
Radan, de la Universitatea de
Vest din Timiºoara, susþinutã
în 2012 ºi selectatã de cãtre
Casa Cãrþii de ªtiinþã din ClujNapoca pentru publicare.
Autoarea îºi propune o
abordare ineditã, detaliatã ºi
complexã a limbajului liturgic
ortodox dintr-o altã perspectivã
(mai puþin teologicã, lingvisticã
în primul rând) încercând sã-i
evidenþieze trãsãturile particulare. Concluzia cercetãtoarei
e cã limbajul liturgic, care
trebuie izolat în cadrul celui
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religios, are o funcþie aparte,
diferitã de restul situaþiilor de
comunicare, e vorba de funcþia
liturgicã.
Pornind de la modelul
funcþiilor limbajului stabilite de
Roman Jakobson, Maria Ivãniº
Frenþiu identificã, aºadar, o
nouã funcþie, recognoscibilã la
nivelul limbajului rugãciunii
cultice. Aceastã nouã funcþie,
cea liturgicã, devine dominantã
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în cazul rugãciunii cultice,
funcþiile emotivã, conativã ºi
referenþialã trecând pe plan
secundar.
Autoarea foloseºte ca
metodã de investigaþie studiul
pe text, într-o abordare preponderent sincronicã, dar ºi diacronicã, argumentând existenþa
funcþiei liturgice din perspectivã
funcþionalistã. Sunt identificate
nouã variante sau sublimbaje
ale limbajului religios (limbajul
biblic, limbajul teologic, limbajul
liturgic, limbajul organizatoric
bisericesc, limbajul monahal sau
duhovnicesc, limbajul omiletic,
limbajul catehetic, limbajul
istoric bisericesc ºi limbajul
muzical bisericesc), apoi sunt
stabilite caracteristicile rugãciunii liturgice.
Capitolul al treilea e dedicat limbajului rugãciunii
liturgice. Modalitãþile specifice
de exprimare sunt urmãrite la
nivel ortografic, fonetic, morfologic ºi sintactic, dar ºi la nivel
lexico-semantic sau stilistic. Cel
de-al patrulea capitol are în
vedere limbajul tehnic de cult
(liturghia a dus la formarea
unei terminologii religioase
româneºti prin termeni tehnici
care sunt folosiþi ºi azi în textul
tehnic de cult, iar lexemele
liturgice au creat câmpuri semantico-onomasiologice). Partea
finalã a lucrãrii e rezervatã

unor concluzii cu caracter general.
Vo l u m u l Aspecte ale
limbajului liturgic românesc se
bazeazã pe o bibliografie adusã
la zi, dar ºi pe texte cultice
parcurse care au ajutat-o pe
cercetãtoare în definirea ºi
exemplificarea opiniilor. Autoarea vine dinspre douã domenii, cel filologic (este licenþiatã
în Filologie - Timiºoara, 1989)
ºi cel teologic (Sibiu, 1995), iar
abordarea teoreticã ºi practicã
a imbajului liturgic se bucurã
de aceastã dublã perspectivã,
interdisciplinarã. O contribuþie
cu totul remarcabilã dacã avem
în vedere cã limbajul liturgic
ortodox românesc nu s-a mai
bucurat pânã acum de o
cercetare atât de amplã ºi pertinentã. Felicitãri Maria Ivãniº
Frenþiu!
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Adela Lungu-Schindler

¬ Mircea Taban,
Vesna Stankov, Portul
popular de pe Vãile Nerei
ºi Caraºului/ Narodne
nosnje doline Nere i
Karasa , Editura „Astra
Museum”, Sibiu, 2012
Cine a avut norocul sã
ajungã în posesia acestei cãrþi-
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album, tipãritã în limbile
românã ºi sârbã, în excelente
condiþii grafice, poate afirma
cã a realizat o investiþie,
aproape de nepreþuit, pe termen
lung. Dupã cum mãrturisesc
autorii, lucrarea este rodul unor
cercetãri realizate de specialiºti
de la muzeele din Reºiþa ºi
Vârºeþ ºi face parte dintr-un
program transfrontalier România-Serbia, finanþat de
Uniunea Europeanã. Alegerea
celor douã areale nu a fost
întâmplãtoare – mãrturisesc
autorii – ea vizând douã axe
hidrografice de importanþã
majorã din punct de vedere
geografic, cultural ºi spiritual,
dar ºi cu implicaþii de interes
în multiculturalitate „în cazul
vãii Caraºului fiind vorba de
craºoveni (comuna Caraºova).
Valea Nerei ilustreazã ºi o altã
situaþie în care portul localnicilor
poate fi pus în oglindã cu acela
al unei populaþii venite aici
(zona etnograficã Almãj) din
vestul Olteniei în perioada
austro-ungarã”.
În interiorul cãrþii-album
cei doi autori prezintã piese de
port popular ºi costume aflate
în colecþiile celor douã muzee
ºi evidenþiazã elementele ce le
individualizeazã faþã de acelea
din alte zone etnofolclorice din
Banat. În plus, prin prezenþa
minoritãþilor amintite mai sus,
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cercetãtorii nu neglijeazã nici
zonele limitrofe ºi urmãresc
„eventualele interferenþe ºi
influenþe dintre românii majoritari ºi craºoveni (croaþi) ºi
sârbi, pe de o parte, iar pe de
alta, o punere în paralel a
portului românilor din sectorul
românesc al celor douã vãi cu
acela al românilor din Serbia,
unde au statutul de minoritari”.
Dincolo de valoarea sa
ºtiinþificã ºi de rolul pe care îl
are în conservarea unor piese
unice din tezaurul nostru
þãrãnesc, „Portul popular...”,
credem noi, este ºi o formã de
rezistenþã a cãrãºenilor (ºi nu
numai) împotriva globalizãrii ºi
pierderii identitãþii noastre
naþionale.
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Nicolae Irimia

Atanasie M. Marienescu revine

La Editura Saeculum I.O.,
col. Mythos, a apãrut volumul
Cultul pãgân ºi creºtin.
Sãrbãtorile ºi datinile
romane vechi, de Atanasie M.
Marienescu, ediþie criticã de I.
Opriºan. În prezentarea editurii
se precizeazã: „Operã de istorie
a religiilor, prima de acest fel
la noi, elaboratã cu o largã
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Dimitrie Grama,
Ilidia , Editura Conta,
Piatra-Neamþ, 2012.

deschidere de orizont ºi cu o
indiscutabilã putere de surprindere a originii, funcþiilor ºi
simbolisticii diverselor divinitãþi
ºi practici cultico-rituale,
lucrarea Sãrbãtorile ºi datinile romane vechi constituie
totodatã o însemnatã contribuþie
în sferele cercetãrilor mitologice
universale ale timpului. Nepercepându-i-se valoarea ºtiinþificã
de excepþie, la data apariþiei,
uitatã apoi mai bine de un
secol, ea e reeditatã astãzi spre
a ne familiariza cu viaþa
religioasã a strãmoºilor noºtri,
romanii, ºi spre a înþelege mai
bine unele dintre datinile
noastre, care, în mod cert, au
fost generate sau înrâurite de
sãrbãtorile ºi credinþele Urbei
eterne.“

Chiar dacã Ilidia nu e o
monografie în sensul obiºnuit
al cuvântului, o laturã monograficã i-o putem recunoaºte
cu uºurinþã încã de la prima
lecturã. Dimitrie Grama semneazã un volum de povestiri
ce se citesc pe nerãsuflate, texte
ce individualizeazã un þinut
aproape mitic, dar refac în egalã
mãsurã un spaþiu concret,
geografic al unui sat existent
în Banatul de munte.
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Ilidia e o întoarcere
într-un spaþiu-timp al fericirii
eterne, o revenire la Marea
Poveste pe care adultul a uitat-o
sau pur ºi simplu o ignorã.
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Dimitie Grama dovedeºte o
extraordinarã memorie pe care
omul matur în general o pierde
cu trecerea timpului. Din
aceastã perspectivã, a aduceriiaminte, e recreatã o lume în
care forþele magice se descãtuºeazã cu naturaleþe, strãmoºii vin din lumea de dincolo
ca „muroni” ai casei, ce-i
recunosc ºi-i protejeazã pe
urmaºi (Taica Ion, Pâºlea),
ºarpele casei e respectat ºi
hrãnit cu lapte, fiind la rândul
lui pãzitor al familiei (ªarpele).
Dincolo de notaþiile
personale, foarte subiective ale
autorului, cartea ne dezvãluie
imaginea unui sat patriarhal
din Banat cu oameni, locuri,
îndeletniciri, credinþe, mentalitãþi, obiceiuri de tot felul
(povestirile în ansamblu pot fi
citite ºi din perspectiva unei
cronici de familie). „Casa Mare”,
sau „Casa de la vale” devin
spaþii protectoare ºi iniþiatice
în acelaºi timp. Iar casa îºi
subsumeazã la rândul ei alte
spaþii. Cuina, spaisul, hangarul
cu provizii (în care percepþia
copilului e preponderent
olfactivã), grãdina cu abundenþa
ei de legume ºi zarzavaturi,
podul (în care se pãstreazã
cufãrul cu haine vechi purtate
de bãrbaþii familiei când erau
studenþi la Budapesta ori Viena,
sau de pe vremea când mergeau
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cu afaceri la Vârºeþ sau Biserica
Albã) sunt locuri ale casei care
înseamnã atât pentru copil, cât
ºi pentru cititor intrarea în
Poveste. De remarcat motivul
dublului, foarte prezent în text,
dar ºi motivul luminii ca artificii
compoziþionale ce asigurã
trecerea înspre trecut.
„Bãtutul” ºi adunatul
prunelor, prepararea „rãchiei”,
recoltarea ºi fierberea „paradaiselor”, punerea verzei la acrit
în butoaie, tãiatul porcilor,
botezul viþelului, ziua morþilor,
Floriile, pregãtirile de Paºte,
jocul copiilor cu cercul, au arhaicitatea unor ritualuri primordiale ce se fac parcã dupã tipare
magice, neschimbate de la
începutul lumii. Portrete foarte
vii ale oamenilor locului revin
în memoria adultului: rude,
þãrani, þigani, intelectualitatea
ruralã bãnãþeanã (mama Mãra,
popa Stãpãn, baba Floarea, uica
Doctoru, moº Adam, Rita,
Josuicã, baba Vuþa, Pãtru
Þiganu’, Marieta, Minodora,
Trifu Þiganu’).
Ilidia e o regresiune spre
un topos peste care Istoria parcã
nici nu a trecut sau nu a lãsat
urme: „În Ilidia ºi doar aici, eu
sunt un altul, sunt un personaj
de basm ºi trãiesc ca atare.
Doar aici existã ºerpi de casã
cu care pot sã vorbesc! Doar
aici florile, fructele, pãmântul,
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vãzduhul ºi soarele au alte
miresme, alte dimensiuni ºi altã
luminã. Doar aici lumea în care
cresc e hãituitã de balauri ºi
muroni, care mã vâneazã seara
târziu de pe stradã ºi mã ascund
sub plapumã, în pat” (p. 78,
Pâºlea). Semne ale unei istorii
câteodatã potrivnice se regãsesc
în text (vorbele ºoptite pe care
copilul le aude prin casã despre
venirea ruºilor ºi instaurarea
dictaturii comuniste, colectivizarea, naþionalizarea, aluzii
la deportãrile în Bãrãgan sau
Siberia), dar ele nu afecteazã
cu nimic percepþia copilului
asupra acestor spaþii protectoare
care sunt casa, apoi satul ºi
împrejurimile din imediata
vecinãtate (Cetatea, Ochiul
Beiului, Moara Micã, ruinele
ce ascund comoara haiducului
Adam Neamþu). Amprentele
negative puse de istorie sunt
percepute de-abia în prezent,
de cãtre adultul ce rememoreazã
ºi analizeazã trecutul.
Cu Ilidia Dimitrie Grama,
cel care a pãrãsit România în
urmã cu mai bine de douã
decenii, se reîntoarce ºi ne
reîntoarce pe noi, cititorii, la
un paradis pierdut, la un timp
de poveste ºoptitã în tainã de
un iniþiat.

B. P. Hasdeu
(Urmare din pag. 118)

Confesionale Greco-Ortodoxe
din Diecesa Caransebesiului.”
Aici, orãviþeanul susþine o
disertaþie despre melancolia ºi
dorul românului. O scrisoare
a lui Simeon Mangiuca trimisã
lui Hasdeu aratã cã a lucrat,
dupã 1874, la „colecþiunea
botanicã”. În „Columna lui
Traian” din 1876 (p. 355-361),
Hasdeu scrie Botanica poporalã
românã. Recensiune: Simeon
Mangiucã, De însemnãtatea
Botanicei româneºti.
În 1892, în „Doina”,
Hasdeu publicã ºi el „Preleggeri de etnopsichologiã”. 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.
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 ºi de proiectele
lui Marienescu, în legãturã cu
variantele despre Novãceºti,
culese în pãrþile Oraviþei.
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Nedeia

Evenimente
Concursul de literaturã dialectalã bãnãþeanã
,,Marius Munteanu” Ediþia I,
2012-2013 ºi Ediþia a II-a, 20132014
Concursul de literaturã
,,Marius Munteanu” a debutat
în anul 2012 ºi a fost o iniþiativã
prin care s-a urmãrit, aºa cum
informeazã regulamentul, ,,promovarea, dezvoltarea, optimizarea prin stimularea «la vârf»,
cu valoare artisticã ºi expresivã
exemplarã, a acestui tip de
creaþie literarã.”1 Prin urmare,
cele douã volume apãrute în
urma desfãºurãrii a douã ediþii
ale concursului, pun în miºcare
un fenomen amplu pentru
identitatea Banatului unde
literatura dialectalã a fost
încurajatã de cei preocupaþi de
specificul regional. Cu un juriu
compus din Cornel Ungureanu
(preºedinte), Simion Dãnilã, Ioan
Viorel Boldureanu, Iosif CheiePantea, Remus Nistoran,
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Gabriela Glãvan, Pavel Deheleanu, concursul iniþiat este
ocazia de a fructifica literatura
dialectalã pe trei coordonate:
poezie, prozã ºi teatru.
Cornel Ungureanu aminteºte în prefaþa volumului primei
ediþii a concursului ,,Marius
Munteanu” cã literatura dialectalã este, în cazul Banatului,
în directã conexiune cu identitatea acestuia ºi aminteºte de
câteva nume reprezentative ale
literaturii de acest gen, de la
Victor Vlad Delamarina, la
Marius Munteanu.
Cele douã volume în
care apar textele autorilor
nominalizaþi la concursul menþionat dau posibilitatea unei
mici evaluãri a situaþiei
literaturii dialectale în prezent.
Volumul primei ediþii, apãrut
în anul 2012, la editura
Eurostampa din Timiºoara,
cuprinde textele lui Dimitrie
Acea, Petru Andraº, Gheorghe
Babeþ, Sergiu Boian, Pãtru
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Chira, Adrian Gherhard, Ionel
Iacob-Bencei, Nicolae Jebelean,
Ionel Peia, Petru Peþa, Violeta
Tipa. Sub îngrijirea lui Ioan
Viorel Boldureanu, care susþine
ºi se ocupã de antologarea
scriitoriilor în grai, primul
volum adunã piesele unei
literaturi care, deºi menþine
unele direcþii constante,
se
reinventeazã, îºi revendicã un
statut aparte în tradiþia locului.
Acest volum conþine
inclusiv nume cunoscute pentru
literatura în dialect. Analizatã
la nivel global, cartea, în mod
predilect poezia celor nominalizaþi la prima ediþie, permite
trasarea unui specific al acestor
autori. Situatã pe o arie
tematicã ce îi distinge ºi îi
reuneºte simultan, poezia
acestora se poate caracteriza
prin câteva observaþii generale.
Pentru autorii nominalizaþi,
tematica satului constituie
nucleul fertil spre a fi explorat
în versuri. Mai mult decât atât,
ceea ce se manifestã în mod
constant este distincþia dintre
urban ºi rural, distincþie
identificabilã mai cu seamã în
cazul în care aceste spaþii se
intersecteazã. Voi ilustra aici
prin selecþia unor versuri din
Petru Andraº, dar observaþia
este valabilã pentru majoritatea
poeþilor prezenþi în volum:
,,«Dacã eºci bãtrân, ce iert, /
Numa sã ºcii-ntãtdãuna, / Sã

treºi doar pã unge-i zebra» /
(ªî îm arãtã cu mâna).” 2
Imaginea urbanului în cazul
acestui gen de poezie devine
extrem de complicatã ºi dificil
de asumat pentru cel provenit
din afara sa. Aceastã direcþie
nu este una necunoscutã pentru
literatura dialectalã, însã faptul
cã ea se menþine în cazul
majoritãþii poeþilor nominalizaþi,
acrediteazã o intenþie subteranã
de a pãstra o dimensiune aparte
a satului în faþa cuceririi urbane.
Tot în jurul tematicii
satului, poeþii nominalizaþi
opteazã pentru o laturã mai
confesivã a versurilor care sã
resusciteze valenþele unui sat
,,imemorial” – s-ar putea afirma
– utilizând un cliºeu din critica
literarã. În acest context, aduc
spre ilustrare poemul Altãdatã... de Ionel Iacob-Bencei:
,,Cum ninza dã liniºcit / Saºãdza pãmuca toatã / Pãstã
satu adurmit. / Satu meu dã
altãdatã...”3 Dacã am utilizat
sintagma ,,sat imemorial”, discuþia se poate amplifica, urmãrind elementele care sã realizeze conectarea la o realitate
puþin recognoscibilã în prezent.
Astfel, imaginea ,,paorelui” este
refãcutã de Adrian Gherhard
într-un tablou care atrage
atenþia asupra abandonãrii lumii
rurale: ,,Strân¾ în palme cu
durere / - Mulce ori daficea
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spuni, - / Parcea dã pãmânt
½e are / Lacrãma dã la strãbuni.
(...) Paºî þî sã pierd în ploaie /
Pã la moara pãrãsîtã / Unge
doru-þ fu¾e-n clañe / ªî-n otava
nãcosîtã.” 4 Declinul satului
atrage în mod inevitabil degenararea valenþelor sale ºi voi
exemplifica prin versurile lui
Dimitrie Acea: ,,Az, fata ½e sã
mãritã / Nu mãi ºcie fa½e pitã,
/ În oglindã sã bâzgoaie, / ª-o
tuns chica, parcã-i oaie.”5
Ce supravieþuieºte însã
din fotografia unui sat care se
îndepãrteazã tot mai intens de
povestea unui loc atemporal ºi
în acelaºi timp ideal? Probabil
cã tocmai discrepanþa sãtean /
orãºean (despre care aminteam)
constituie liantul permanent
care asigurã continuitatea unei
lumi cum este cea a satului.
Prin urmare, poezia nominalizatã în primul volum include
printre punctele sale centrale
atitudinea ironicã privitoare la
tehnologie (,,þug condiþionat”),
la personajele mediului urban
ºi funcþionarea cotidianului
imediat din acest spaþiu. Ca
atare, poliþistul, ,,prãceptãrul la
finanþ”, spitalul, judecãtorul sunt
ocazii de a ,,lua peste picior”
lumea urbanã, cum se întâmplã,
de pildã, la Gheorghe Babeþ:
,,Dar la pãr, d-acu nãince - / Ai
grijã ºî þî ñ e mince - / Dã
ce-apu½ sã sãpi dã zor:/ «Tentativã-i dã omor!» / Iarã voi vã
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împãcaþ; / Nu daþ banii l-avocaþ.
/ ªî la toamnã – ½iñe ºcie? - /
Bem º-o iagã dã rãchie..”6
Ciclicitatea anotimpurilor constituie puncte de reper
în selectarea tematicii poeþilor
publicaþi la prima ediþie a
concursului. Cel mai adesea,
aceste momente prilejuiesc
dezlãnþuirea lirismului confesiv,
unde limba dialectalã contribuie
substanþial la modelarea expresivitãþii textului, cum reiese din
poemul Unge-s anii... a lui Ionel
Peia: ,,Pot sã-i caut io mult ºî
biñe, / Ei s-or dus ºî duº rãmân
/ ªî dãmult mã-mpac cu gându
/ Cã-n miñe creºce-un bãtrân.”7
Cel care face notã discordantã este Sergiu Boian, cu
o liricã aparte, unde satul nu
este un spaþiu întotdeauna unul
explicit, ci prezenþa este sugeratã mai degrabã prin exprimarea versurilor în dialect:
,,Noapcea rãsfirã luminã / Dã
ful¾ere strâmbe în ºoapce, /
Vântu în miñe sã-nchinã / ªî
rupe, rupe dîn noapce.”8 În acest
context, este necesarã menþiunea cã, analizate în detaliu,
volumele rezultate în urma
concursului prilejuiesc ºi observarea straturilor de generaþii
ale scriitorilor nominalizaþi. Cu
cât vârsta autorilor este mai
fragedã, cu atât se pot trasa
uºoare schimbãri de tonalitate,
lirism ºi tematicã. În versurile
celor mai mulþi dintre poeþii
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nominalizaþi, lirismul stimulat
de succesiunea anotimpurilor se
întrepãtrunde cu descrierea
atentã a peisajului, cum este
cazul lui Petru Peþa sau al
Violetei Tipa: ,,D-aia moºi m-o
ºî spus cã / Primãvara îi a¾unsã!
/ La fereastrã zboarã-o muscã...
/ Unge o fi stat ascunsã?”9,
,,Ogiñesc ãl plug º-o grapã - /
Sinstãsc anu-n bucurie; /
Vremea-n valuri sã rãgicã, /
Ñeaua-i treazã prã avlie.”10
Obsesia morþii este una
recurentã în acest volum ºi
maniera de abordare a acesteia
se apropie de modelul literaturii
populare, cu toate cã aici este
vorba de literaturã cultã. Încadratã în imaginea unui personaj
uºor de pãcãlit, moartea apare
la Pãtru Chira sub forma
ironizatã a femeii beþive: ,,Gust, sã-n½apã vesãlia / Baº
aºa cum scrie Carcea!.../ Când
gãtat-am cu rãchia / Mã-mbãtai
io... dar ºî Moarcea...”11
Prezente într-o mãsurã
mult mai micã decât poezia,
teatrul ºi proza se pliazã pe
coordonate relativ similare ºi
re-construiesc din piese minuscule imaginea unei lumi din
care ies la ivealã credinþe
obsesive, cum ar fi, de exemplu,
strigoiul. Proza lui Gheorghe
Babeþ este una care mizeazã
pe tehnica ,,poantei”, în timp
ce personajele centrale sunt
alese din rândul femeilor

bãtrâne, cu tipare bine fixate
prin care este filtratã orice
întâmplare : ,,ªî dupã «dzîmuncã» le-o fost d-a uns; «becili»
gânºce or fost moarce dã...bece,
nu dã colerã. Cã nu-s ni½ ele
ciar fece proaºce – multã mince
au în cãpãþâna lor aia micuþã
- cã bunã-i rãchia dã dudã, da´
ºî mare-i bucuria lu baba Tãreza
cã i-or înviat menunãþîili ei dã
hoare...”12
Cât despre teatrul lui
Nicolae Jebelean, piesa Strîgoañ a pune în scenã reorganizarea credinþelor în strigoi.
Adunarea sãtenilor ,,la givan”
constituie un alt moment cheie
pentru regândirea societãþii
tradiþionale, iar credinþa amintitã mai sus este ocazie de
etalare a bogãþiei graiului bãnãþean, exploatat aici la maximã
intensitate: ,,Baba Ana (cu reproº): Dacã eºci aºa dã corajge
la gurã, fii corajge ºî-n bobri¾
ºî i-adã dã ce suie-n gura
podului, cã vãd cã Isãcoañe s-o
mãi tolduit, dã n-o fi plecat
poace...”13
Volumul primei ediþii se
încheie cu o Scrisoare deschisã
a profesorului Ioan Viorel
Boldureanu în care explicã
statutul, importanþa ºi experienþa de a fi cercetat ºi
antologat literatura în dialect
bãnãþean. Totodatã, autorul
Scrisorii aduce publicului la
cunoºtinþã pe scurt istoria
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antologiilor pe care le-a elaborat
de-a lungul anilor ºi amendeazã
situaþiile în care literatura
dialectalã este agresatã de o
lume intelectualã perifericã.
În ceea ce priveºte cartea apãrutã în urma celei de-a
doua ediþii a concursului de
literaturã dialectalã ,,Marius
Munteanu”14, ea are opt autori
nominalizaþi: Vasile Barbu,
Gheorghiþã Brebenar, Ilie
Dragalina, Cornel Dragoescu,
Teodor Groza Delacodru, Sorin
Olariu, Ionel Stoiþ, Ioan Vodicean. Spre deosebire de autorii
primei ediþii, literatura celor
amintiþi mai sus se uniformizeazã sub umbrela unui lirism
declarativ, iar tendinþa de
diferenþiere rural / urban nu
mai este atât de prezentã. De
aceastã datã, preferinþa autorilor este pentru diverse conexuni la cotidian, în detrimentul
recuperãrii unor elemente din
lirica popularã sau din cultura
satului: ,,Frig în suflet, frig în
casã / Sloieþî mi sã prin dã
masã; / Toamna ñi½iodatã nu-m
fu mai nãcãjîtã, / Viaþa ñi½iodatã
mãi amãrâtã.”15 (Vasile Barbu)
Piesa de teatru scrisã de acelaºi
autor pune în scenã dezbaterea
publicã a Proiectului European
,,Festivalul Izmeñelor” ºi
nereuºita sa, într-o ilustrare
fidelã a societãþii rurale actuale:
,,Prã nãaºceptace, într-un colþ
dîn Banat fu cematã, la iuþealã,
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o ºãginþã a ve½iñilor dîntr-un
cio½ac Iaca ½e urmeazã (...) ªî
ai½i ideea europeanã s-o
pocicñit. Cã or în½eput nãînþãle¾erili. Unii or aprobat, alþî
s-or rãvoltat...”16
Gheorghiþã Brebenar
pune la dispoziþie o serie de
texte în care se evidenþiazã
disponibilitatea autorului spre
o diversitate tematicã, de la
versuri cu accente de pastel, la
unele cu o atitudine meditativã:
,,Pestã geal rãsare luna, / Mare,
galbinã, frumoasã, / Aproape
noapce ge noapce, / Îº dã la
miñe-n fereastrã.” Sau ,,Fiecare... cum i-i soarcea, / Ea ge
om sã þîñe scai.../ Ge rânjãºce,
ge zâmbeºte / Viaþa-i iad, ori
viaþa-i rai.”17
Se pãstreazã totuºi, ca
puncte de reper ale societãþii
tradiþionale, pomana, ,,piþãrãii”,
peþitul. Astfel, Ilie Dragalina,
utilizând forma liricii populare
ºi momentul ritualului pomenii,
realizeazã urmãtorul joc: ,,Fînd
vorba dã treburi sfince / Pun
pomana dînãince, / Pânã nu
dau ortu popii / ª-oi a¾un¾e-n
budza gropii!”18 Tot pe linia
culturii satului tradiþional, Cornel Dragoescu reface momentul
colindatului: ,,Larmã mare,
vuiet mult/ S-o încins acum
prã drum,/ Satu stã sã sã aprindã
/ Cã s-o porñit dã colindã.” 19
Poezia lui Teodor Groza
Delacodru atrage atenþia prin-
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tr-o amprentã mai vizibilã a
unei tendinþe de a experimenta
diverse formule, cum este
poemul Idilã: ,,Tãbãrit, un pom
prã coastã s-o propcit cu creangan glie, / Doi curcañi s-o luat la
sfadã ºî fac larmã prîn avlie.”20
Poezia lui Sorin Olariu
cunoaºte un ritm mai alert ºi
adesea este impregnatã cu fire
epice care aduc la cunoºtinþã
întâmplãri din cotidianul imediat, conservând maniera
ironicã a poeziei dialectale:
,,Givãñeau mãi dupã ½inã / Uica
Ñelu dîn Buchiñi / Cu-a lui
soacrã, baba Floare, / Aia plinã
dã veñin. / - Ãl mãi fain prã
lumea asta, / Mamo soacrã,
mumo dragã, / Îi sã mer¾i la
câce-o nuntã / Sã-þ petre½i o
noapce-ntreagã”21
Nominalizat atât la
prozã, cât ºi la poezie, Ionel
Stoiþ se apropie de radiografierea
prezentului, prin ilustrarea ,,crizei”, a afacerilor, a situaþiei
prospere ale rudelor din ,,Uie”:
,,Iaca, m-o viñit o carce-dãdãparce, dî la vãru meu dîn
Uie, cã dã mult nu m-o mãi
scris, batã-l potca sã-l batã!”22
Ioan Vodicean pune în
scenã personaje ca soacra,
sãtenii ºi peþitorii, într-o manierã care ultilizeazã deopotrivã
ironia ºi naraþiunea: ,,Am
a¾uns, ñe-or pus la masã;/ Ei
s-or dat prã loc sã spunã/ Cã
fata nu-i pre frumoasã/ Numa

zestrea-i tare bunã (...)”23
Una peste alta, cele
douã volume de literaturã dialectalã readuc în prim plan
limbã regionalã atent conservatã
ºi prea puþin pigmentatã cu
elemente din limba literarã. Cu
toate acestea, atunci când ele
apar, sunt învestite cu un rol
bine fixat ºi adaptate dialectal.
Având în vedere cã la cea de-a
doua ediþie au participat ºi trei
autori din Banatul sârbesc,
materialului adunat în acest
volum i se atribuie ºi o valenþã
regionalã mai intensã. În mod
simultan, cele douã volume aduc
în vizorul publicului statutul
actual al literaturii dialectale
unde sunt sesizabile inclusiv
modulaþiile generaþionale. Având
în vedere cã forma de concurs
este ºi una de stimulare, în
condiþiile în care aceasta se va
bucura de continuitate, literatura în dialect are posibilitatea sã dobândeascã noi
direcþii.
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În 22 mai a.c.,
Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi
Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin
a organizat colocviul
revistei „Nedeia“ cu tema
CULTURA
TRADIÞIONALÃ.
Concepte. Istorie.
Perspective.
Vom reveni cu amãnunte.

F E S T I V A L U L
FOLCLORIC
VELIªCU
BOLDEA - scurt istoric
Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale CaraºSeverin organizeazã în cinstea
ºi memoria celui care a fost
neobositul coregraf Veliºcu
Boldea, originar din Valea
Miracolelor (de la Prilipeþ),
Festivalul Flocloric „Veliºcu
Boldea“.
Veliºcu Boldea a fost director din anul 1968, anul
înfiinþãrii Casei Creaþiei
(denumirea de atunci a actualului Centru Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale CaraºSeverin) pânã în anul 2000.
Venit la Reºiþa de la Casa
de Culturã Raionalã Bozovici
unde a fost metodist, Veliºcu
Boldea aduce în oraºul de pe
Bârzava dragostea ºi dãruirea
pentru lumea satului tradiþional.
Prin urmare, bun cunoscãtor al tradiþiilor ºi obiceiurilor,
Veliºcu Boldea înfiinþeazã mai
multe ansambluri în judeþ pentru
a promova cântecul ºi jocul specific zonei folclorice respective:
Ansamblul „Semenicul“,
Ansamblul „Balada Cernei“ din
Bãile Herculane, Ansamblul
„Petniceana“ din Petnic,
Ansamblul „Ciobãnaºul“ din
Bãuþar etc.

4
1
0
2
1
149

https://biblioteca-digitala.ro

Pe lângã aceste „naºteri” culturale, regizeazã o serie
de spectacole folclorice tematice
transpunând în scenã vechi
obiceiuri populare: Mãsuratul
oilor, Nunta în Valea Bistrei,
Mâtcãlãul, Strigatul peste sat
etc. Toate acestea din dorinþa
de a arãta lumii cã Banatul de
munte are frumuseþi ºi valori
nebãnuite ce meritã a fi promovate ºi conservate.
Munca ºi strãdania celui
care a fost Veliºcu Boldea o
rãsplãtim printr-un gest uman
în primul rând - Festivalul ce-i
poartã numele. Acest festival a
fost organizat în diferite locaþii
pentru cã Veliºcu Boldea a
colindat cu jocul ºi cântecul
întreg judeþul ºi nu numai.
Astfel cã prima ediþie are loc
la Reºiþa în 2007 sub formã
doar de spectacol In Memoriam
Veliºcu Boldea, a doua ediþie
se deruleazã tot la Reºiþa însã
cu statut de Festival Folcloric.
Tot de la cea de-a doua ediþie
iniþiatorul Festivalului, prof.
Gheorghe Þunea considerã
necesar ca programul Festivalului sã cuprindã ºi un
Simpozion unde cei care l-au
cunoscut ºi preþuit se întâlnesc
ºi deapãnã amintiri cu ºi despre
Veliºcu Boldea ºi în acelaºi timp
discutã ºi fenomenul coregrafic
din Banatul de munte cu
precãdere cel pe care regretatul

Veliºcu Boldea l-a respectat ºi
l-a purtat cu mãreþie impunându-l naþional ºi internaþional. Celelealte ediþii au fost
organizate la Caransebeº,
Oraviþa, Oþelu Roºu, Armeniº,
Bocºa ºi Reºiþa.
VELIªCU BOLDEA –
nãscut în data de 2 noiembrie
1937, Prilipeþ - decedat în data
de 22 februarie 2006, Reºiþa
_______
* de fapt, s-a nãscut în 1
noiemb. 1937 dar a fost trecut
în 2, în acte

F E S T I V A L U L
COMUNITÃÞILOR ETNICE
DIN BANAT – scurt istoric
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În anul 2000 vine la
conducerea Instituþiei prof.
Gheorghe Þunea care iniþiazã
noi proiecte culturale: Festivalul
Comunitãþilor Etnice din Banat,
Festivalul „Veliºcu Boldea“,
revista „Reflex“ ºi Festivalul Vãii
Caraºului. Directorul Gheorghe
Þunea denumeºte toate aceste
proiecte în funcþie de obiectivele
pentru care au fost create.
Astfel, Festivalul Comunitãþilor Etnice din Banat
vizeazã multitudinea comunitãþilor etnice din Caraº-Severin
cu specificul fiecãreia etalând
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obiceiuri, tradiþii caracteristice
fiecãrei comunitãþi etnice
trãitoare în Banatul Montan.
Gândit ca în fiecare an
sã fie organizat de o comunitate
etnicã din judeþ într-o locaþie
propusã atât de CJCPCT CS
cât ºi de comunitatea respectivã,
Festivalul se deruleazã cu
regularitate din anul înfiinþãrii,
anul 2000.
Astfel prima ediþie s-a
desfãºurat la Caraºova, organizatã de cãtre comunitatea
croatã, ediþia a II-a la Copãcele
– comunitatea ucraineanã, ediþia
a III-a la Gârnic – comunitatea
cehã, ediþia cu numãrul IV la
Steierdorf – comunitatea
germanã, ediþia cu numãrul V
la Moldova Nouã – comunitatea
sârbã, începând cu ediþia a VI-a
locaþiile au fost: Bãile Herculane, Caransebeº, Greoni.
S-a respectat protocolul
pânã la ediþia a X-a când a fost
reluat circuitul începând din nou
de la Caraºova, dupã care douã
ediþii au fost organizate în
municipiul Caransebeº.
Festivalul Comunitãþilor
Etnice din Banat asigurã
promovarea colectivelor artistice
ºi promoveazã costumul tradiþional specific fiecãrei comunitãþi în parte. La fiecare ediþie
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a Festivalului are loc o paradã
a portului popular prin care se
afirmã practic aceste valori, iar
spectacolul folcloric ce urmeazã
fiecãrei parade e o încununare
a dansului ºi cântecului popular tradiþional a comunitãþii
respective.
În anul 2013, în cadrul
manifestãrii complexe „Toamna
Gugulanã”, Festivalul Comunitãþilor Etnice din Banat a avut
loc la Caransebeº. Pe lângã
expoziþia cu vânzare de produse
meºteºugãreºti ºi artã culinarã
Festivalul a conferit o notã
aparte deoarece a existat ºi o
parte artisticã a acþiunii.
De-a lungul ediþiilor
Festivalului au participat comunitãþile etnice din Banat:
comunitatea sârbã, croatã,
germanã, maghiarã, rromã, cehã
ºi ucraineanã. La câteva ediþii
am considerat oportun sã
invitãm din judeþul Timiº, de
la Dudeºtii Vechi, comunitatea
bulgarã pentru a întregi cercul
comunitãþilor etnice ce trãiesc
în tot Banatul.
Sperãm ca acest Festival
al Comunitãþilor Etnice din
Banat sã aibã viaþã lungã, iar
comunitãþile etnice sã profite
de acest prilej pentru a-ºi
menþine identitatea.
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Revista Nedeia poate fi cititã ºi pe facebook.
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Festivalul „Veliºcu Boldea“

Revista NEDEIA este editatã de
Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin
director: Gheorghe Þunea
Colectiv redacþional:
Angelica Herac, redactor-ºef
Adela Lungu-Schindler, Nicolae Irimia,
Gheorghe Jurma
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Corespondenþele se trimit pe adresa revistei, la Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin, Reºiþa, Str. Fãgãraºului, nr.
12A, tel. 0255/226698
e-mail: revistanedeia@yahoo.com

Revista apare cu sprijinul Editurii Tim Reºiþa
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