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Pledoarie pentru
identitate
Industrie, oraº,
mentalitãþi urbane
Tradiþiile de muncã din comunitãþile tradiþionale au fost
abordate în numeroase lucrãri, din diferite unghiuri, cultura
popularã fiind, de altfel, generoasã, cu obiceiuri bogate ºi profunde.
(Se poate cita cu folos volumul lui Alexandru Popescu, Tradiþii
de muncã româneºti în obiceiuri, folclor, artã popularã,
Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1986).
Istoria industrialã a judeþului Caraº-Severin ne obligã sã
ne întrebãm dacã nu putem vorbi despre tradiþii ºi în domeniul
industrial, nu doar în cel agricol, iar rãspunsul cu siguranþã ar
trebui sã fie pozitiv. Existã ocupaþii industriale de sute de ani,
care, cel puþin aici, constituie habitudini importante ºi specifice,
de regulã transmise din tatã-n fiu, fie cã este vorba de mineri,
oþelari, furnaliºti sau stînjenari. Literatura dã seama de aceste
meserii ºi de tradiþia lor. Existã, bunãoarã, o literaturã a
pãdurilor, a tãietorilor de lemne, ocupaþii industriale în legãturã
cu nevoile industriei metalurgice. În romanele Sofiei Arcan
întîlnim experienþe de familie din arealul Banatului de Sud pînã
la Bocºa ºi Reºiþa. Cît priveºte tradiþia industriei metalurgice,
ea se regãseºte în descrierile unor scriitori precum Anton
Breitenhofer. Într-una din cãrþile acestuia se precizeazã: „La
uzinele metalurgice de pe Bîrzava, devenite în cursul deceniilor
din urmã modernul gigant industrial de astãzi, era înrãdãcinat
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obiceiul ca fiii sã moºteneascã îndeletnicirea tatãlui. Încã din
copilãrie se pricepeau sã mînuiascã cu îndemînare uneltele,
mulþi dintre ei ajungeau cu timpul, încã înainte de-a fi devenit
bãrbaþi împliniþi, maeºtri în specialitatea lor, iar alþii reuºeau
chiar sã depãºeascã limitele meºteºugãreºti, ajungînd în meseria
lor adevãraþi artiºti.“ Tãbãcarii din Lugoj apar ºi ei în literatura
secolului XIX. Dincolo de descrierile literare, e importantã
existenþa realã a unei anumite specificitãþi, care poate aºeza
chiar în opoziþie þãranul, cu tradiþiile sale, ºi muncitorul, cu alte
tradiþii de viaþã ºi de atitudine – cum ar fi una esenþialã legatã
de subordonarea omului faþã de naturã ºi faþã de divinitate,
vizibilã în mediul rural, dar inexistentã sau refuzatã în mediul
industrial. Fireºte, tradiþiile de muncã au creat anumite obiceiuri,
ritualuri, unele comune, altele diferite de la o meserie la alta
(pãstoritul, cultivarea cerealelor, construcþii etc.). Meseriile ºi
mediile industriale permit o abordare aprofundatã pînã la rãdãcinile
magice (puterea de a stãpîni focul, bunãoarã; cum a arãtat
Mircea Eliade). Scriitorii care au poposit la Reºiþa au fost
impresionaþi de atmosfera de la oþelãrie, furnale, laminoare,
unde vedeau o anumitã dimensiune magico-miticã. S-a supralicitat
metafora ºerpilor de foc, dar Reºiþa însãºi a fost consideratã o
Cetate de foc, cu toate conotaþiile strecurate de momentul
istoric al impunerii ei, dar ºi cu semnificaþiile generale ce se
degajã din mitologie.
Aºadar, meritã sã ne ocupãm ºi de aceste aspecte, în cazul
unui areal cu o îndelungatã istorie industrialã, aºa cum este
Banatul Montan, pentru a constata tradiþii aparte, diferite de
cîmpia agricolã. De altfel, o comparaþie simplã ar putea fi
supusã unei analize istorico-sociologice sau antropologice: cea
dintre satul Reºiþa Românã ºi colonia muncitoreascã Reºiþa
Montanã, pentru a sesiza clare diferenþe (a se vedea portul,
muzica, ritualul lecturii, ºcolii etc.). Forþa ritualurilor ºi a
simbolicii lor se valideazã diferit în zone agrare sau industriale.
Însã adevãrul trebuie sã iasã la ivealã din cercetãri serioase
asupra lor, în consens cu alte studii privind riturile societãþii
contemporane.

Gheorghe JURMA
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Ancheta revistei
MEªTEªUGURI
TRADIÞIONALE URBANE
Ancheta revistei „Nedeia“ continuã ºi în numãrul 7, cu un
nou subiect: meºteºugurile tradiþionale urbane. O provocare
pentru noi, cei din colectivul redacþional, dar mai ales pentru
colaboratorii noºtri, invitaþi sã scrie despre un subiect pe care
în mare parte l-au considerat dificil. Existã tradiþii urbane? Se
poate vorbi în Banat despre meºteºuguri tradiþionale urbane?
Dacã rãspunsul e pozitiv, aceste meºteºuguri se regãsesc ºi
astãzi, sau aparþin doar trecutului? În ce fel se perpetueazã în
prezent?
Am primit numeroase rãspunsuri la întrebãrile noastre,
dar cele mai multe dintre materiale nu s-au încadrat în tematica
cerutã. Unele au atins tangenþial subiectul, sau au fost ezitante,
iar alþi colaboratori nici nu ne-au mai trimis rãspunsul. Cu toate
acestea, am adunat destule articole care sã ne ajute la structurarea
unui nou numãr al „Nedeii“, un numãr tematic. În ce mãsurã
putem vorbi despre tradiþii urbane, în special în domeniul
industriei sau cel al mineritului e o problemã ce face obiectul
câtorva din articolele din revistã. Ca ºi în alte numere anterioare,
am dedicat câteva pagini literaturii din Banat, urmãrind dacã
acest aspect, al tradiþiei urbane, e configurat la nivel literar.
Aºadar, un numãr 7 al revistei sub un semn mult interogativ:
existã tradiþii urbane pentru aceastã zonã geograficã?

Adela LUNGU-SCHINDLER
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Tradiþii urbane?
Regretata folcloristã bucureºteanã Irina Nicolau afirma, în
memorabilul sãu volum, Sãrbãtoarea la români, cã sãrbãtorile
celebrate la oraº nu au nimic în comun cu cele de la þarã. În
sprijinul afirmaþiei sale aducea un episod din vremea comunismului
când, copil fiind, a fost de Paºti la bunicii sãi, din Mãrginimea
Sibiului. Mama sa fiind invitatã de cãtre preot, copilul a fost
atât de impresionat de mulþimea de colaci, cozonaci ºi ouã roºii
care strãjuiau coridorul parcã nesfârºit al preotului, încât i-au
dat lacrimile. Consumism, vom replica, unii dintre noi, penurie
comunistã, vor replica alþii.
Fapt este cã, la prima vedere, nu pare a exista vreo
diferenþã enormã între abundenþa de mâncare ºi bãuturã ce
trebuie consumate, în mod obligatoriu, conform tradiþiei, cu
prilejul marilor sãrbãtori (la þarã), ºi avalanºa de produse care
se prãvãleºte, literalmente, peste noi, în mediul urban.
Diferenþele sunt însã majore, ºi ele þin de esenþã.
Sãrbãtoarea orgiasticã era un strãvechi ritual arhaic, cu rãdãcini
mitice (vezi celebrele personaje de basm, Flãmânzilã ºi Setilã),
þinând de refacerea universului divin de cãtre oameni, prin
apelare la modelul ceresc ºi prin reîntoarcerea, astfel, ab ordos,
dupã perioada de haos (generatã fie de moartea lui Iisus, fie de
aºteptarea naºterii unui zeu mântuitor etc.). Evenimentul era
aºteptat, însã, în post, acesta reprezentând un veritabil sacrificiu
alimentar. De aceea, în vremurile nu demult trecute, în mediul
rural nu se cunoºteau atâtea cazuri de îmbolnãviri dramatice
(indigestii, pancreatite acute etc.), deoarece organismul era
pregãtit pentru a face faþã asediului culinar. Profilaxia þãranului
român era postul, spunea aceeaºi Irina Nicolau. Astãzi nu
numai cã nu suntem pregãtiþi trupeºte pentru Marea Sãrbãtoare
ce va sã vinã dar, de cele mai multe ori, nici nu îi cunoaºtem
semnificaþia. Nu mai vorbim de tineri, care abia dacã mai au
cunoºtinþe vagi despre eveniment (când le au ºi nu trateazã
evenimentul de sus, cu superioritate, ºi „nu îl þin“), ºi pentru
care sfintele sãrbãtori din calendar sunt, în cel mai bun (ºi rãu)
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caz, prilejuri pentru o petrecere în plus. O foarte mare parte
dintre noi (ºi nu ne referim aici numai la români) nu mai ºtiu
decât vag ce se sãrbãtoreºte la Crãciun ºi la Paºti. Despre
celelalte mari sãrbãtori creºtine este mai bine sã nici nu
vorbim.
Un alt motiv al consumului mare, la þarã, al alimentelor
(ºi care în trecut erau rituale), este acela cã, în viziunea
þãranului român, la masa de sãrbãtoare veneau spiritele rudelor
casei, decedate în anii anteriori, ºi care, dacã gãseau mâncare
multã ºi bãuturã pe masã, se bucurau, cãci aveau ce bea ºi ce
mânca tot anul de aici înainte. Dacã nu aflau nimic (mesele
trebuiau sã fie mereu întinse, în mediul tradiþional, de sãrbãtori),
se întorceau mâhniþi în ceea lume, cãci vor sta însetaþi ºi
flãmânzi un an întreg.
Fireºte cã ºi în mediul urban existã aceastã goanã dupã
mult, dorinþa de a avea cât mai multe pe masa de Crãciun sau
de Paºte. Dar diferenþa este enormã. În primul rând, aproape cã
nu mai existã nici un fel de ritualitate. S-a constatat cã, la nivel
european, românii sunt cei mai slabi consumatori de carne de
miel (ºi vorbim aici despre un popor de pãstori, vreme de
veacuri, dacã nu de milenii!). Carnea de miel este consumatã de
cãtre conaþionalii noºtri doar de Paºte. ªi nu din necesitãþi de
naturã ritualã, ci pentru cã aºa se obiºnuieºte. Dar nu este o
regulã inalienabilã, ºi de aceea ea ºi este încãlcatã, de foarte
mulþi mai ales în contextul în care, profitând de cerere, producãtorii
mãresc incredibil de mult preþul cãrnii de miel. Ceea ce este,
aºadar, de neconceput la þarã (a nu avea drob de miel, fripturã
de miel ori ciorbã de miel, la Paºte) este acceptabil ºi chiar
practicabil, la oraº.
Un alt aspect al diferenþelor de tradiþii dintre oraº ºi sat
se referã la autenticitatea lor. Interzicând aproape pe faþã
celebrarea oricãror sãrbãtori creºtine (Paºti, Crãciun, Sântã
Mãrie Mare etc.), comuniºtii au încercat sã introducã propriile
sãrbãtori în calendarul oamenilor: 1 Mai muncitoresc, 23 August,
30 decembrie, 9 mai, Ziua Femeii, Ziua Copilului, Ziua Recoltei
etc., etc. Mai de voie, de nevoie, aceste „sãrbãtori“ „au prins“,
astfel încât, la aºa-zisa cãdere a comunismului (care, chiar dacã
va fi cãzut puþin vreodatã, s-a redresat repede) ºi venirea
capitalismului în patria noastrã, comercianþii au gãsit terenul
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pregãtit pentru pretexte ale vânzãrii ºi deci ale consumerismului.
Nu existã lunã în care sã nu fie vreo sãrbãtoare mare de acest
gen, laicã, iar dacã ele nu existã, sunt inventate (Valentine’s Day,
Haloween) ori „re-descoperite“, puse sã slujeascã la marea cauzã
a consumerismului universal (Dragobetele, de pildã, despre care
foarte puþinã lume ºtia în trecut, care a fost „dezgropat“ ºi pus
sã slujeascã la altarul sfânt al comerþului mondial. Pe trunchiul
„sãrbãtorilor“ comuniste au fost altoite altele, multe dintre ele,
de aceastã datã, autentice (Armindeni, Sf. Gheorghe, Sântã Mãrie
Mare etc.)
Nevoia de „tradiþie urbanã“ (o contradicþie în termeni,
altfel, cãci tradiþia se referea, aºa cum ilustram mai sus, doar
la mediul rural) a fãcut ca lucrurile sã fie resemantizate,
modificate total. Aºa s-a ajuns, de pildã la ideea de nedeie la
oraº. O altã enormitate. Nedeia este o sãrbãtoare tradiþionalã
ruralã ºi, cu „suratele“ ei semantice ºi simbolice (rugã, hram
etc.), se referã la Sãrbãtoarea satului care, de obicei, este un
sfânt, considerat a fi protectorul localitãþii respective. Din fericire,
zic (cei mai mulþi au sã mã certe), ea nu „a prins“, mai cu
seamã în rândul tinerilor, aºa cã s-a trecut repede la altceva, ºi
anume la Zilele oraºului. Cu acest prilej primarii „toacã“ zeci ori
chiar sute de mii de RON (din banii concitadinilor lor, fireºte),
pentru a aduce pe scenã nume cât mai sonore, ºi cu prizã la
public. Pentru ca toatã lumea sã aibã parte de ruga sa, în cele
mai multe oraºe, cu acest prilej, se invitã soliºti ºi formaþii de
genuri diferite, care sã mulþumeascã pe toatã lumea: popularã,
uºoarã, hip-hop, rock. Am avut prilejul, de pildã, ca într-un an,
într-un orãºel din judeþul Caraº-Severin, sã asist la a treia zi de
„rugã“. Invitatã, „celebra“ B.U.G. Mafia. Nu doar cã pe scenã
erau rostite cuvinte care nu numai pe noi, cei trecuþi bine chiar
ºi de a doua tinereþe, dar mai ales pe pãrinþii ºi bunicii noºtri
i-ar fi fãcut sã roºeascã pânã în pantofi, dar toþi tinerii (ºi foarte
tinerii) spectatori cunoºteau, la nivel de virgulã, toate textele
formaþiei, ºi le cântau cu nesaþ ºi încântare, împreunã cu
aceasta. Dacã s-ar fi pus la bãtaie un premiu colosal, în bani
(cãci alte valori nu mai existã, azi, banul este zeul suprem),
pentru douã strofe din Luceafãrul, sã zicem, am fi rãmas cu
banii în buzunar.
Un alt prilej de atragere a publicului consumator ºi
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consumist de la oraº sunt celebrele festivaluri. Fireºte cã ele vin
sã suplineascã absenþa târgurilor de odinioarã (cãci dacã nu noi,
pãrinþii noºtri siguri au fost þãrani, în marea lor majoritate),
care se þineau periodic, cele anuale, chiar din mediul citadin,
fiind renumite. Dar, în goana dupã profit ºi consumatori,
producãtorii au sãrit, nu mai e nevoie sã o mai spun, calul.
Totul ajungând, din nefericire, în domeniul rizibilului ori chiar
al penibilului. Mai existã (foarte rar) ºi evenimente bune, cum
ar fi Târgul Meºteºugarilor Populari (dacã realmente asta sunt,
ºi nu prilejuri de a vinde, iarãºi, tot felul de kitsch-uri, de
chinezãrii ºi de produse falsificate). Dar avem o sumedenie de
festivaluri ºi de târguri, încât de abia dacã mai putem þine pasul
cu ele: Festivalul Micilor, Festivalul Berii, Festivalul Vinului,
Festivalul Þuicii, Festivalul Gulaºului, Târgul de Turism, ori chiar...
Târgul de Mirese.
Atunci când vorbim despre tradiþie este bine sã ne gândim
la resort. „Tradiþia“ (obiceiul, ritualul, ritul etc.) era respectatã
cu sfinþenie de generaþiile vechi ºi noi, pentru cã ea asigura
sentimentul la un nucleu, la o comunitate. Or, tocmai aceasta
este marea problemã: oamenii de azi nu mai au rãdãcini. Nu
mai nutresc sentimentul de apartenenþã. Suntem frunze în vânt,
aflaþi la discreþia birourilor de marketing din întreaga lume.

Gheorghe SECHEªAN
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ISTORICUL REªIÞEI PÂNÃ LA
1918 – TRADIÞII INDUSTRIALE
REªIÞENE
Cãrãºanul are ceva în þesãtura intimã a sufletului lui din
impetuozitatea nãvalnicã ºi prãvãlitoare a râului de la munte,
care se rostogoleºte cu zgomot mare peste bolovanii care îi ies
în cale, are ceva din firea ºi isteþimea haiducului care-ºi trãieºte
viaþa fugãritã, în ascunziºurile, în taina ºi rãcoarea codrilor.
Începuturile vieþii omeneºti pe aceste meleaguri au precedat
cu multe milenii cunoaºterea ºi începutul prelucrãrii metalelor.
Dovezile materiale despre activitatea oamenilor paleolitici
descoperite atât în staþiuni situate la sud cât ºi la nord de
Reºiþa, fac sã se presupunã cã începuturile la fel de vechi pot fi
atribuite ºi istoriei acestui oraº. Semnalãm descoperirile fãcute
atât pe vatra cât ºi în împrejurimile Reºiþei: Peºtera Popovãþ,
Peºtera Stârnic, Câlnic.1
Cele mai vechi informaþii despre urmele unei aºezãri de
tip Coþofeni în aceste pãrþi se referã la Dealul Colþani (405 m),
situat la circa 8 km distanþã spre nord-vest de oraºul Reºiþa, pe
malul stâng al râului Bârzava. Aici s-au descoperit sute de
obiecte: unele de os ºi corn de cerb, unele de piatrã ºi de
aramã, fragmente ceramice, obiecte de bronz. Dezvoltarea
metalurgiei cuprului ºi mai târziu a bronzului în jurul Reºiþei,
a fost favorizatã de prezenþa pe teritoriul Banatului a unor
minereuri cuprifere destul de bogate, care sunt legate de erupþiile
din zona Ocna de Fier – Dognecea – Maidan (azi Brãdiºorul de
Jos) – Oraviþa – Ciclova – Sasca – Moldova Nouã.2
Urmele aparþinând unor pionieri ai metalurgiei reºiþene
au mai fost identificate chiar în hotarele oraºului Reºiþa, pe
dealul de lângã Triaj, la Câlnic (bronz), Dealul Lupac (fier).3
Prezenþa populaþiei geto-dace este atestatã arheologic ºi în
hotarul unor localitãþi situate pe Valea Bârzavei: Mãureni,
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ªoºdea, Berzovia, Fizeº ºi Ramna. Printre materialele descoperite
în aceste localitãþi se remarcã o mare cantitate de fragmente
ceramice provenite de la vase de forme diferite, lucrate cu mâna
sau la roatã, obiºnuita ceaºcã dacicã, monede romane republicane
ºi imperiale din secolul I, obiecte de fier ºi bucãþi numeroase de
zgurã provenite din reducerea minereurilor de fier.
Mãrturiile din perioada stãpânirii romane dovedesc destul
de convingãtor cã ºi în aceastã regiune viaþa pulsa cu intensitate.
Existã suficiente dovezi care confirmã cã, pe locul sau în
apropierea aºezãrilor geto-dacice, s-au întemeiat noi aºezãri
romane de tip rural ºi urban, s-au ridicat clãdiri impunãtoare
din piatrã ºi cãrãmidã, au fost cioplite monumente din piatrã ºi
marmurã, iar numeroase inscripþii în limba latinã dovedesc o
relativã rãspândire a scrisului. De asemenea, nici exploatarea
bogãþiilor ºi subsolului nu a fost neglijatã, dimpotrivã. La
Berzovia, ªoºdea, Fizeº au fost descoperite vetre de cuptoare
pentru reducerea minereului de fier ºi mari movile de zgurã.
Prezenþa acestor urme în aºezãri care se pot data în
secolele IV–V dovedeºte cã metalurgia fierului a continuat
aproape neîntrerupt pe Valea Bârzavei, ducând treptat la apariþia
unor noi aºezãri de metalurgiºti, pe care începuturile perioadei
de formare a poporului român ºi a limbii române, le gãseºte în
plinã activitate. Rãstimpul cuprins între secolele al lV-lea ºi al
VII-lea, ºi începutul secolului al XIV-lea când apar numeroase
menþiuni scrise cu referinþe la aceastã regiune, reprezintã
pentru istoria meleagurilor reºiþene o perioadã destul de puþin
cunoscutã ºi cercetatã. Prima atestare scrisã a unui teritoriu în
limitele cãruia se poate presupune cã erau cuprinse ºi meleagurile
Reºiþei dateazã de la anul 1200 ºi se referã la numele Comitatului
Regal Caraº.4
Dupã izvoarele din secolele al XIV-lea ºi al XV-lea, în
cuprinsul sãu erau 13 cetãþi ºi 10 oraºe (probabil oppidum–târg)
ºi 200 de sate.5 Localizarea cetãþii Obârºia Caraºului pare a fi
posibil de realizat, în apropierea comunei Caraºova de astãzi, la
circa 8 km spre est, pe malul drept al râului Caraº, unde pe o
înãlþime pietroasã, se gãsesc ruinele încã impunãtoare, aparþinând
unei vechi fortificaþii feudale.
Începând din a doua jumãtate a secolului al XIV-lea ºi
pânã cãtre sfârºitul secolului al XVII-lea când apar primele
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menþiuni sigure despre existenþa Reºiþei, meleagurile de pe
Valea Bârzavei sunt tot mai des pomenite, chiar cu numeroase
detalii, în documentele de diferite categorii ale vremii.
Dupã istoricul Csanky Deszo6 comuna Reºiþa Românã ar
fi fost pomenitã prima datã, încã din secolul al XV-lea, când
apare sub numele de Rechyoha. Lucrul acesta rãmâne însã
nesigur, dupã cum incertã este ºi posibilitatea identificãrii actualului
oraº cu vechea cetate feudalã Obârºia Bârzavei. Faptul cã
prezenþa Reºiþei nu este atestatã documentar decât relativ
târziu, nu exclude însã posibilitatea ca pe vatra destul de întinsã
a actualului oraº sã fi existat una sau chiar douã aºezãri mai
vechi, al cãror nume au rãmas neidentificate, datoritã, desigur,
unei dispariþii prea timpurii.
Se poate ca satul descoperit împrejurul ruinelor Bisericii
de la Ogãºele sã fi purtat numele uneia dintre aºezãrile dispãrute,
pomenite încã din 1597, Borza, Sincova sau Þeroviþa.
Deºi foarte rare, primele menþiuni sigure despre Reºiþa
existã abia din a doua jumãtate a secolului al XVII-lea, când
localitatea apare drept o micã aºezare ruralã – menþionatã
într-un registru turcesc – catastif de biruri, de la anul 1673.7 O
nouã menþiune sigurã apare în conscripþia lui Marsigli din anul
1690–1700, când satul Resicza este amintit ca aparþinând la
districtul Bocºa.8
Ajuns sub stãpânirea habsburgilor ºi considerat ca provincie
câºtigatã prin dreptul armelor (jure armorum), dupã 1718, Banatul
este organizat ca un domeniu al coroanei sub administraþie
directã a Curþii de la Viena, reprezentatã aici pânã în 1751, de
cãtre un comandant militar ce deþinea funcþia de guvernator. De
acum încolo þinutul din Valea Bârzavei ºi în special regiunea
Reºiþa–Bocºa se vor impune printr-o prezenþã aproape neîntreruptã
în toate documentele epocii.
Astfel Reºiþa este pomenitã chiar în 1717, înainte de
încheierea Tratatului de pace de la Passarowitz. Încã de atunci
habsburgii îºi afirmã intenþia de a întreprindre exploatarea
sistematicã ºi intensivã a tuturor resurselor din teritoriile
recent anexate. Pe harta întocmitã la 1717, Reºiþa figureazã în
plasa Vârºeþ, judeþul Timiº, sub numele de Retsiza, având 62 de
case. În 1734, Reºiþa este amintitã din nou, în plasa Caraºova
din districtul Vârºeþului. La 1738 pe vremea desfãºurãrii unui

12
https://biblioteca-digitala.ro

nou rãzboi ruso-austro-turc ºi a unei puternice rãscoale
antihabsburgice a românilor bãnãþeni, o scurtã perioadã de timp
împrejurimile Reºiþei se aflã iarãºi sub stãpânirea turcilor care
au pãtruns ºi pe Valea Bârzavei cu sprijinul þãranilor rãsculaþi.
Dupã cum indicã izvoarele turcii au numit pentru conducerea
regiunii ocupate pe Andrei, cneazul de la Caraºova, acest lucru
dovedind persistenþa unei foarte vechi instituþii bãºtinaºe, a
cnezilor.
Izvoarele confirmã în anul 1757 cã Reºiþa a început sã se
dezvolte în amonte, pe cursul Bârzavei, unde au fost strãmutate
circa 20-30 de familii româneºti din Reºiþa Românã ºi cu aceastã
micã colonie de cãrbunari care procurau mangalul pentru furnalele
din Bocºa, întemeiate la o datã anterioarã (1719), se încheie
istoria acelei pãrþi din Reºiþa care s-a mãrit treptat cu coloniºti
strãini, devenind cunoscutã mai târziu de Reºiþa Montanã – în
raport cu vechea Reºiþã – Reºiþa Românã.9
În 1765, cu puþin înainte de construirea primelor uzine
reºiþene, comuna Reºiþa face parte tot din plasa Caraºova, dar
aparþine acum districtului Caransebeº. Pe o hartã a Reºiþei,
întocmitã la circa 6 luni dupã darea în funcþiune a instalaþiilor
industriale, construite aici între anii 1769–1771, este o însemnare
la 3.01.1772, din care rezultã cã în vremea respectivã populaþia
localitãþii cuprinde doar 126 de familii.
Casele erau aºezate la distanþã una de alta, circulaþia
fãcându-se pe niºte ulicioare întortocheate sau prin simple
poteci. Din studiul hãrþii din 1772 se observã cã o parte din sat
se întindea în stânga Vãii Domanului, sub Dealul Clocotici, alta
pe dreapta aceleiaºi vãi, se prelungea pe sub Dealul Golului pe
malul drept al Bârzavei, se întindea printre numeroasele braþe
ale râului, între actuala Casã de Culturã ºi Gara de Sud (Gara
veche).
Alãturi de aceastã aºezare, în zona din jurul actualei
oþelãrii, începuserã în noiembrie 1769 lucrãrile pentru construirea
unor instalaþii industriale, iar în apropierea lor s-au construit
locuinþe pentru muncitori ºi unitãþi de deservire. Se formeazã
astfel nucleul din care se va dezvolta apoi, o nouã aºezare, care
primeºte numele de Einsewerk-Reschitza sau Montan Reºiþa,
despãrþitã administrativ de vechea aºezare ruralã care îºi va
menþine acest caracter timp îndelungat. Noua aºezare începe sã
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se extindã pe malul Bârzavei, în amonte de uzine ºi de la 40 de
case cât numãra în 1771, Reºiþa Montanã ajunge în anul 1848
la 189 de case. Mare parte din ele sunt distruse în cursul
luptelor dintre trupele guvernului revoluþionar maghiar ºi cele
imperiale din toamna anului 1848.
În acelaºi timp, în jurul vechiului nucleu de la confluenþa
Vãii Domanului, se extinde aºezarea denumitã de acum înainte
Reºiþa Românã. De la 62 de case în anul 1771, numãrul lor
sporeºte la 198 în anul 1848.10 Aceastã creºtere s-a fãcut mai
ales pe seama satelor învecinate, uzinele exercitând deja o
puternicã atracþie asupra zonei înconjurãtoare. O extindere mult
mai masivã are loc însã în a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea, când la Reºiþa Montanã, numãrul caselor creºte la
1.095 pânã în anul 1891, ceea ce înseamnã un spor de 906 case
faþã de anul 1848. În spaþiu aceastã creºtere a determinat
ocuparea versantului de pe dreapta Bârzavei ºi prelungirea
localitãþii în amonte pânã la Stavila, unde nucleul îl forma un
grup de case locuite de urmaºii unor emigranþi veniþi din
Oltenia, care la finele secolului al XVIII-lea se îndeletniceau cu
fabricarea manganului. În acelaºi timp, evoluþia teritorialã a
Reºiþei Române se face mult mai lent, numãrul caselor ajungând
în 1891 abia la 301, adicã un spor de numai 108 case în 43 de
ani. În prima jumãtate a secolului al XX-lea, oraºul se mai
extinde teritorial în zona vechiului drum spre Târnova, pe malul
drept al Bârzavei, înspre Vãliug ºi în aval, în zona de luncã ºi
spre Moroasa.
Sporirea spectaculoasã a populaþiei din Reºiþa Montanã s-a
realizat în special pe calea unor colonizãri masive întreprinse de
autoritãþi. Cei dintâi coloniºti strãini sunt aduºi la Reºiþa cu
prilejul lucrãrilor de construcþie a noilor uzine. Dupã intrarea
lor în funcþiune, la 1776, au fost aduse la Reºiþa din Stiria,
Carintia ºi Austria superioarã 71 de familii. Colonizarea oficialã
a continuat pânã în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. La
anul 1793 sosesc alte 300 de familii din Austria superioarã, cea
mai mare parte din ele fiind aºezate la Vãliug. Se mai adaugã
între anii 1793-1779, numeroase familii de emigranþi din Oltenia,
aºezaþi tot în Reºiþa Montanã. Dupã Revoluþia de la 1848,
pentru lucrãrile de extindere ºi modermizare a uzinelor, au fost
aºezate la Reºiþa 100 de familii din Slovacia. La aceºtia trebuie
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Vedere panoramicã a Reºiþei pe o carte poºtalã
adãugat un însemnat numãr de locuitori de origine strãinã,
colonizaþi mai demult la Bocºa Montanã, Dognecea, Oraviþa,
care în urma declinului exploatãrilor miniere din aceste zone,
vin sã se aºeze la Reºiþa, unde îºi aflã de lucru la uzine.
Documentele vremii atestã cã înfiinþarea uzinelor din
Reºiþa a fost determinatã de necesitatea extinderii instalaþiilor
de metalurgie a fierului existente la Bocºa. Direcþia minierã din
Oraviþa, prin raportul sãu din 3 septembrie 1768, a arãtat cã
localitatea Bocºa nu asigurã condiþiile dezvoltãrii ºi propune
construirea unor uzine metalurgice noi, în localitatea Reºiþa, la
o distanþã de circa 20 de km de Bocºa, în amontele râului
Bârzava. Uzinele de construcþii de maºini din Reºiþa au luat
fiinþã în anul 1771. La început, în conformitate cu nivelul tehnic
de atunci, ea a îmbinat în cadrul aceleiaºi întreprinderi, activitãþi
din ramuri diferite ca: minerit, silviculturã, siderurgie, construcþii
de maºini, construcþii ºi montaj, transporturi, fiind cunoscutã
sub genericul Uzina metalurgicã din Reºiþa. Pentru a putea face
faþã concurenþei celorlalte întreprinderi din Europa, Camera
Imperialã se vede nevoitã sã modernizeze uzinele sale din
Reºiþa, în anul 1848.
Aplicarea pe scarã industrialã a noilor intenþii ºi procedee
tehnologice: introducerea cuptoarelor de pudlaj pentru afânarea
fontei, înlocuirea forjãrii prin laminare ºi a acþionãrii hidraulice
prin maºini cu abur, au condus la creºteri importante de
productivitate.11 Reconstrucþia a început imediat, însã din cauza
dificultãþilor financiare provocate de Revoluþia de la 1848–1849,
ea nu a putut fi terminatã decât la sfârºitul deceniului al VI-lea
al secolului al XIX-lea, adicã dupã cumpãrarea ºi preluarea
uzinelor din Reºiþa de cãtre Societatea STEG în anul 1855.12
Societatea STEG ºi-a extins prin construcþii noua reþea de cãi
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ferate ºi a reconstruit ºi modernizat minele ºi domeniile din
Banat. De exemplu, între 1886–1894, s-a construit o oþelãrie
specialã, câte un atelier nou pentru turnãtoriile de oþel ºi fontã.
Uzina s-a extins ºi pe malul stâng al Bârzavei, construindu-se
aici noi ateliere de forjã, cazangerie ºi secþia de poduri ºi
construcþii metalice ºi un nou atelier de prelucrãri mecanice. În
preajma Primului Rãzboi Mondial, în vederea adaptãrii uzinei la
fabricaþia de armament, s-a înlocuit cuptorul cu creuzet cu un
cuptor electric, s-a construit un nou atelier în care s-au mutat
roþile montate; s-a extins forja ºi s-a construit o halã de prese;
s-au construit ºi reorganizat un atelier pentru prelucrarea
proiectilelor, un atelier de tratament ºi o micã sculãrie,
cristalizîndu-se un început de specializare a producþiei, în sectoare
distincte.
Primele începuturi ale acþionãrii electrice la Uzinele Reºiþa
au avut loc în anii 1883-1886,13 prin construirea de mici grupuri
energetice locale, formate din maºini cu abur cuplate cu dinamuri
electrice. Abia la începutul secolului al XX-lea, dupã construirea
primelor centrale electrice ºi a unei reþele generale proprii,
acþionarea electricã a putut fi generalizatã la Uzinele Reºiþa.
Dupã succesul obþinut cu punerea în exploatare a primei
linii ferate cu locomotive cu abur, de pe teritoriul actual al
României, în anul 1854, pe porþiunea Oraviþa-Baziaº, iar în anul
1863 ºi pe traseul Oraviþa-Anina, în perioada 1878–1880, s-a
construit o cale feratã industrialã îngustã între Reºiþa ºi Secu,
în lungime de 12,3 km, prelungitã în 1881-1883 pe porþiunea
Reºiþa-Bocºa-Ocna de Fier, pe o lungime de 31,3 km. Concomitent
s-a construit ºi o reþea de linii de cale feratã de circa 15 km,
pentru transportul intern uzinal. De menþionat cã prima locomotivã
a fost fabricatã la Reºiþa în anul 1872.14
Bãnãþenii ºi-au adus ºi ei contribuþia la dobândirea
independenþei ºi la realizarea unitãþii statale. Reºiþenii au participat
la Adunarea de la Lugoj din 15/27 iunie 1848, alãturi de Eftimie
Murgu, apoi la 1877 pe lângã participarea directã ca voluntari la
operaþiunile militare, populaþia a contribuit la susþinerea materialã
a rãzboiului prin apreciabile donaþii ºi ajutoare bãneºti.15
Primele Asociaþii ºi Societãþi Muncitoreºti apar încã din
deceniile 5-6 ale secolului al XIX-lea, rolul lor fiind iniþial de
întrajutorare, mai târziu de coordonare a luptei pentru drepturile
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lor. Încã din 1848 se constituie aºa numitele Case frãþeºti pe
Valea Bistrei, iar mai apoi la Reºiþa ºi în alte centre industriale
din judeþ. În 1861, muncitorii din Reºiþa au înfiinþat o Asociaþie
de ajutor reciproc, în care patronii nu puteau participa. Aceste
asociaþii în componenþa cãrora intrau muncitorii români, maghiari,
germani, sârbi, au contribuit la întãrirea spiritului de organizare.
Filiala reºiþeanã a Asociaþiei Generale a Muncitorilor a desfãºurat
o activitate extrem de bogatã, rãspândind ideile socialismului
ºtiinþific.16
În 1881 se creeazã la Reºiþa ºi o secþie a Partidului
General Muncitoresc, care a iniþiat acþiuni greviste ºi a difuzat
diverse organe de presã, cum ar fi revista „Contemporanul“, ce
se tipãrea la Iaºi. În ultimele decenii ale secolului trecut,
principalele revendicãri ale muncitorilor erau: creºterea salariilor,
obþinerea repausului duminical, reducerea duratei zilei de muncã,
obþinerea unor drepturi democratice, drepturi de organizare
sindicalã ºi politicã. Se urmãrea creºterea numericã a muncitorimii
reºiþene.
În anul 1852, avem 1.351 de muncitori, în anul 1871 –
4.081, în anul 1873 – 5.387, în anul 1889 – 9.364 muncitori ºi în
anul 1914 – 11.361 muncitori. O asemenea concentrare de muncitori

Aniversare a locomotivelor reºiþene

Medalii aniversare la bicentenarul uzinelor
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nu s-a mai produs decât în comitatul Hunedoara. Faþã de situaþia
generalã din Transilvania, unde majoritatea muncitorimii din acel
timp lucra în mica industrie, aici s-au concentrat muncitori
aparþinând marii industrii, teren fertil pentru rãspândirea ideilor
socialiste. Pânã în anul 1872 nici o lege nu reglementeazã precis
durata zilei de muncã în industrie. Legea din acest an preciza
doar cã ziua de muncã nu poate depãºi 16 ore. Ca ºi în alte pãrþi,
în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea la Reºiþa, durata zilei
de muncã era de 12 ore din care se scãdea o jumãtate de orã
pentru gustare ºi o orã pentru prânz.17
În 1899 izbucneºte o mare grevã la Reºiþa ºi împrejurimi
pentru dobândirea zilei de lucru de 10 ore cu scãderile respective,
care însã a fost obþinutã numai în 1901, printr-o luptã organizatã
care a durat patru sãptãmâni. Cât priveºte salarizarea, ea era
foarte inegalã, din toate punctele de vedere: între diferite
categorii de muncitori erau diferenþe mari, existau discriminãri
privind munca femeilor ºi a copiilor, faþã de cea a bãrbaþilor.
Este interesant de menþionat cã în primele perioade de
dupã înfiinþarea Societãþii STEG, nivelul salariilor era stabilit
prin regulative care au fost întocmite de conducerea societãþii.
Acest regulament care reflectã prin sine atmosfera militãreascã
introdusã în combinat, descrisã ºi de „Adevãrul“, a avut în
vedere necesitãþile minime de alimente ºi îmbrãcãminte ale
muncitorului care lucra efectiv, obligând în acest fel pe femei ºi
pe copii sã se angajeze ºi ei la diferite munci grele. În anul 1892
numãrul copiilor sub 14 ani angajaþi era de 719, iar al femeilor
de 213. Datoritã luptei organizate, dupã apariþia miºcãrii
muncitoreºti de masã, sistemul regulativelor n-a putut sã fie
menþinut. Menþionãm cã prima mare ridicare a muncitorimii
pentru ridicarea salariilor a avut loc în anul 1887, iar apoi lupta
n-a mai încetat, ea cãpãtând un caracter organizat, odatã cu
înfiinþarea sindicatului muncitorilor metalurgiºti în 1900.
1 Mai – Ziua Solidaritãþii Muncitoreºti s-a serbat la Reºiþa
încã din anul 1890. În anul 1901, Organizaþia sindicalã din Reºiþa
a fost dizolvatã de autoritãþi, dar ea se va reorganiza în anul
1903, când a fost creatã ºi Prima Organizaþie Localã a Partidului
Social Democrat.18 Rãsunetul rãscoalei din anul 1907 îl înregistrãm
ºi în centrele industriale ale judeþului Caraº-Severin. Luptele
greviste iau amploare în primele decenii ale secolului al XX-lea.
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Din ºirul acþiunilor greviste se detaºeazã greva de la Reºiþa,
începutã la 22 mai 1918 ºi transformatã la 24 mai în grevã
politicã generalã.19 La 1 noiembrie 1918 se alege la Reºiþa Consiliul
Naþional Român, fapt ce reflectã sentimentele patriotice ale
muncitorilor din aceastã regiune a þãrii. La 25 noiembrie 191820
sunt aleºi delegaþii din Reºiþa pentru Marea Adunare Naþionalã
de la Alba Iulia. Printre delegaþi gãsim muncitori, învãþãtori,
avocaþi, medici, preoþi, animaþi deopotrivã de voinþa de a se uni
cu România.
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Recviem pentru coºurile Reºiþei
Am urmãrit, anul trecut, la început de august, prin
intermediul unei televiziuni, cum încã un simbol al Reºiþei
muncitoare (cândva) – coºurile de fum ale forjei din zona
Mociur, fostã secþie a (fostei) Uzine Constructoare de Maºini
–, vechi de aproape douã secole ºi jumãtate, au cãzut
secerate ca niºte spice de grâu, printr-o simplã apãsare de
buton. Asta dupã ce, în urmã cu ani buni, au mai fost
dinamitate alte câteva, aparþinând noii cocserii de pe Valea
Þerovei, celui mai „electronizat“ furnal din metalurgia
româneascã (devenit ºi el istorie) ºi cel al fabricii de aglomerare
a minereurilor de la Combinatul Siderurgic. Înaintea lor,
fãrã nici o strângere de inimã au fost „rase“ cuptoarele de
preparat var, alimentate cu calcar de pe Valea Domanului,
de „corfele“ care circulau zi ºi noapte pe renumita pasarelã
de lângã Casa de Culturã a Sindicatelor– altã emblemã a
oraºului – rãmasã ca prin minune neatinsã, deºi primãria
susþine cã nu are fonduri sã o cumpere de la un miliardar de
carton, care o achiziþionase, la un preþ derizoriu, de la noii
stãpâni ai fostului combinat. ªi câte ºi mai câte alte „nimicuri“:
clãdiri, cãi ferate, hale, utilaje grele, aparaturã din blocul cu
zece etaje al fostei secþii CTC Laboratoare etc., pãrþi dintr-un
sistem bine articulat ºi necesar unei industrii care într-adevãr
„duduia“ (cu exagerãrile specifice epocii), la propriu ºi nu ca
acum, doar în actele politrucilor postdecembriºti care se
lãfãie în aºa-zisa „Casã a Poporului“, construitã la iniþiativa
lui Ceauºescu, ºi în celelalte mult-râvnite palate, pe care au
început sã le treacã pe numele lor.
De fapt, în aceastã zonã, U.C.M.R. avea propria-i
turnãtorie de fontã, fabricã de oxigen, un atelier specializat
de proiectãri, precum ºi o oþelãrie specialã ale cãrei lingouri
erau reîncãlzite în cuptoare ºi când ajungeau la diverse
temperaturi, intrau sub greutatea unor impresionante ciocane
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pneumatice, de diverse mãrimi ºi forme, ce bãteau asurzitor
zi ºi noapte, ca sã fie aduse cât mai aproape de cotele
pieselor ce urmau sã intre, în cuþite de strunguri imense ºi,
mai apoi, mãsurate în microni, în componenþa viitoarelor
motoare Diesel ºi navale ori în paletele turbinelor de la
hidrocentralele acestei þãri.
Acolo, la o sutã sau douã de metri de acele coºuri, prin
anii ’70-’75 ai secolului trecut, eram nevoit, uneori, sã merg
într-o cabinã de cântar, în schimb de zi, de dupã-amiazã ºi
de noapte sã evaluez cantitãþile de var, cocsul brichetat,
minereurile aglomerate ce ajungeau în gura furnalelor, zgura
rezultatã din elaborarea fontei etc., încât acele infernale
„bãtãi“ deveniserã pentru mine, odatã cu trecerea timpului,
familiare ºi aproape inofensive. Fãceau parte din „peisajul
acustic“ al fiinþei mele.
Acolo am citit ºi de multe ori am scris chiar dacã
vãzusem cu ochii mei cã în imensa halã cu focuri ºi ciocane,
unde lucra ºi un consãtean de-al meu, era „iadul de pe
pãmânt“. Acolo, la peste o sutã de metri înãlþime, îi admiram
adesea pe muncitorii care se cãþãrau cu dibãcie pe scãrile lor
exterioare, sã facã revizii ori sã le cureþe interioarele de fum.
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Cu ani în urmã, þin minte cã un coleg fotograf m-a invitat
sã-l însoþesc la spectaculoasa dinamitare a coºului de la Fabrica
de aglomerare a minereurilor, din aceeaºi zonã, obiectiv dat în
folosinþã, pare-mi-se, prin anii ’60. L-am refuzat categoric motivând
cã nu se cade sã asist, ca fost siderurgist, la dispariþia unui
reper atât de drag inimii mele pe care doar dupã un deceniu, în
1971, cineva din administraþia secþiei avusese inspiraþia sã fie
inscripþionate la dimensiuni corespunzãtoare, de sus în jos, trei
cifre – 2,0,0 – pe care le puteai citi încã de la intrarea în Reºiþa,
ºi care te avertizau în mod simbolic cã pe aceste meleaguri
flacãra prelucrãrii metalului fusesese aprinsã ºi transmisã din
generaþie în generaþie cu mai bine de 200 de ani în urmã.
Dar poate cã cel mai puternic argument ce mã reþinea sã
nu particip la acest anunþat masacru (ce fãcea, evident, deliciul
tembeliziunilor!) era faptul cã odatã cu aruncarea acestui colos
în aer dispãrea din memoria mea ºi una dintre cele mai
surprinzãtoare descoperiri fãcute de-a lungul vremii de lucrãtorii
de pe Valea Þerovei, intratã rapid în chip de legendã printre
reºiþeni: dacã fumul din coºul aglomeratorului se îndreaptã în
cutare parte a locului însemneazã cã peste o zi sau douã va
ploua, dacã va curge în sens invers, peste aceeaºi perioadã
timpul se va îmbuna. Cum s-ar zice, coºul fabricii devenise un
fel de barometru care, evident, nu avea nimic comun cu staþia
meteorologicã de pe dealul din apropiere.
De altminteri, dacã-mi aduc bine aminte, înainte de a pune
piciorul pentru prima oarã în Reºiþa, contactul cu oraºul l-am
luat prin intermediul a douã „cãrþi poºtale“ care m-au fascinat ºi
mi-au rãmas definitv în memoria vizualã: clãdirea „Universalului
Vechi“ ºi acel ºirag de coºuri înalte din zona Furnalelor ºi
Oþelãriei, ce mi se pãreau cã duc un fel de abur al omului care
se zbate sã trãiascã pe pãmânt, de-a dreptul în cer.
Doamne, ºi ce rãu îmi pare cã sunt obligat – dupã ce i-am
respirat aerul vreme de patru decenii – sã vorbesc nu despre
Reºiþa de altãdatã ci, asemenea lui Dan D. Farcaº, despre
„Reºiþa pierdutã“!
21 ian. 2016

Nicolae IRIMIA
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Aspecte ale activitãþii
meºteºugãreºti în oraºele
bãnãþene
Evoluþia istoricã a Banatului, provincie de frontierã mereu
disputatã ºi trecutã succesiv dintr-o mânã în alta, dintr-o stãpânire
în alta, ºi-a pus, fireºte, amprenta ºi asupra ocupaþiilor locuitorilor
ei. Destinul sãu aparte este tributar poziþiei sale, la întretãierea
drumurilor militare ºi economice ce legau Orientul balcanic de
Occident. Poziþiei sale strategice i se datoreazã ºi interesul
manifestat de-a lungul timpului de toate marile puteri vecine,
fapt ce a influenþat evoluþia politicã, socialã, economicã ºi
culturalã a acestei zone de interferenþã, ducând la conturarea
unei distincte individualitãþi istorice. Sub stãpânire otomanã, din
1552 – Banatul de câmpie – ºi din 1658, partea de munte a
Banatului (cunoscutã în istoriografie sub denumirea de „Banat al
Caransebeºului ºi Lugojului“, dupã numele celor douã oraºe cu
citadelele lor1), vor fi integrate sistemului economic otoman, ca
paºalîc sau vilayet. În aceastã perioadã meºteºugari turci se
stabilesc în Banat, deschizându-ºi diferite ateliere, ca de pildã
ateliere de aramã, cum au funcþionat la Lugoj ºi Bocºa. Bineînþeles
cã au existat ºi meºteºugari români, existând dovezi în acest
sens.
Istoria sa zbuciumatã nu i-a înlesnit o vreme dezvoltarea
economicã. Din Cronologia Banatului, vol. II, întocmitã de
Ioan Haþegan, dedicatã perioadei 1552-1716, adicã a Vilayetului
de Timiºoara2, ca ºi din scurta cronologie a evenimentelor legate
de apariþia ºi dezvoltarea industriei moderne în Banatul Montan,
alcãtuitã de Kladiva Ottmar3, aflãm însã cã în 1688 generalul
austriac de origine italianã, Friedrico Veterani, comandantul
oºtirilor austriece din Caransebeº, a cucerit partea de munte a
Banatului, care intrã sub stãpânire habsburgicã pentru perioada
cuprinsã între 1688-1699. Apoi, pânã în 1718, când Banatul
devine oficial provincie austriacã, partea rãsãriteanã, de munte,
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trece, pentru perioade de timp mai lungi sau mai scurte, de
patru ori dintr-o mânã în alta.4
În 1716, a fost cucerit de la turci de armata imperialã
austriacã ºi din acel moment, administraþia austriacã a preluat
Banatul, care a devenit o provincie cu statut special, distinct de
Ungaria, dar ºi de principatul Transilvãnean, o provincie a
Imperiului Habsburgic, coordonatã în toate direct de la Viena.
Dupã pacea de la Passarowitz, Banatul a fost administrat ca
domeniu propriu al împãratului, încredinþat, mai întâi, unei
administraþii militare, subordonatã Consiliului de rãzboi ºi Camerei
aulice, pânã în 1751, când trece sub administraþie civilã. Este
perioada cea mai bogatã în transformãri, care va fixa trãsãturi
distincte, vizibile pe termen lung, chiar ºi astãzi. Odatã cu
aceasta Banatul va cunoaºte o altã evoluþie, pãºind în epoca
modernã a istoriei sale. El va constitui, dupã 1718, obiectul ºi
subiectul unui experiment imperial mercantilist, bazat pe o
structurã administrativã ºi instituþionalã unicã în cadrul Imperiului
habsburgic, beneficiind de masive colonizãri din vestul Europei
care au schimbat radical structura populaþiei ºi au influenþat
profund în bine populaþia bãºtinaºã, pânã la a-i schimba
mentalitatea. Acum începe construcþia fondului comun ce unificã
peste graniþe, etnii, confesiuni sau limbi, este vremea aºa
numitului Banat imperial. Va dura pânã la 1779, când Banatul
va fi anexat Ungariei, ea însãºi parte a imperiului, dar în fapt
se va prelungi întreaga domnie a lui Iosif II (1780-1790). Din
1849 pânã în 1860 se revine însã la directa autoritate a Vienei
ca apoi sã fie iarãºi anexat Ungariei. În 1918, prin aplicarea
principiului de naþionalitate va fi partajat dupã cum am arãtat
mai sus.5
Mãsurile luate imediat dupã cucerire au urmãrit sã valorifice
economic, politic ºi militar noua posesiune imperialã. Una
dintre primele mãsuri, cu impact major ºi de duratã asupra
devenirii provinciei a fost aceea a colonizãrii. Banatul era în
deficit demografic, populaþia rarefiatã în urma deselor rãzboaie
austro-turce, aºa cã era nevoie de forþã de muncã.
Obiectivele colonizãrii, dupã cum ne informeazã Rudolf
Gräf, au urmãrit un dublu scop: odatã cel de securitate, ca
soluþie pentru asigurarea fidelitãþii supuºilor, apoi cel economic,
orientat spre creºterea productivitãþii în agriculturã ºi industrie,
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dar ºi creºterea numãrului contribuabililor. În anii imediat
ulteriori cuceririi s-a urmãrit atragerea meseriaºilor, pentru
îndeplinirea imperativelor legate de construcþia de drumuri,
cetãþi ºi de înfiinþarea unor întreprinderi manufacturiere.
Colonizarea Banatului s-a fãcut în trei mari etape. Prima a
început dupã pacea de la Passarowitz (1718), s-a derulat mai ales
între anii 1722-1726 (ca urmare a ordinului de instalare dat de
împãratul Carol al VI-lea, la 1719), când aproximativ 15.000 de
germani, în principal din regiunea Rinului superior, din regiunile
francofone ºi suabe ale Imperiului, au colonizat ºi înfiinþat 46 de
sate.6 S-a încheiat cu ocazia rãzboiului cu turcii din 1737-1739.
A doua etapã a început odatã cu urcarea pe tron a Mariei
Tereza ºi s-a încheiat odatã cu înglobarea Banatului în regatul
Ungariei în 1778. Ultima etapã de colonizare mai importantã a
avut loc în timpul domniei împãratului Josif al II-lea, între anii
1782-1787. Colonizarea era o operaþie condusã de stat, dar nu
s-a petrecut fãrã probleme. Noii locuitori proveneau dintre
þãrani, dar Viena avea un interes mare pentru industria minierã
ºi investea mai ales în aceasta, deoarece dorea sã submineze
poziþia de lider industrial a Angliei. De asemenea, principii unor
landuri germane s-au opus emigrãrii forþei calificate de muncã,
pe care Curtea de la Viena o dorea pentru Banat.
Identitatea ºi mentalitatea bãnãþeanã s-a edificat în aceste
condiþii specifice, iar politica aceasta a Imperiului a dus la
conºtientizarea nevoii de colaborare, de comunicare, de interdependenþã economicã între comunitãþi diferite ºi este ostilã
oricãrei încercãri de asimilare. Valorile susþinute de cãtre locuitorii
sãi – toleranþa, plurilingvismul, respectul pentru diversitatea
etnicã, respingerea extremismului ºi o accentuatã marcare a
identitãþii – coaguleazã individualitatea sa distinctã, supranaþionalã
ºi supraconfesionalã, de tip intercultural.
În epoca administraþiei habsburgice în oraºele din Banat
au existat meºteºugari din peste 30 de branºe, printre care:
blãnari, rotari, ceasornicari, sãpunari, lumânãrari, pantofari,
mãcelari, croitori, olari, clopotari, sitari, strungari, meºteri de
orgã ºi alte instrumente muzicale, tãbãcari, curelari etc. În
1836, la Timiºoara, funcþionau 36 de bresle.7
ªi scriitorul Virgil Birou ne spune cã în Banat: „Breslele –
tãbãcarilor, pielarilor, cojocarilor, opincarilor, fierarilor, lemnarilor
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ºi dulgherilor – erau foarte puternice ºi absorbeau un numãr mare
de ucenici.“8
De la sfârºitul secolului al XIX-lea în Caransebeº, de
pildã, existã Corporaþia meseriaºilor, înfiinþatã pentru a apãra
drepturile celor nouã fierari, 33 de cizmari, 11 croitori, 10
croitori pentru costume þãrãneºti, trei mecanici cu ateliere
proprii ºi ºase rotari.
Unele ateliere, ai cãror proprietari sunt meºteri pricepuþi
ºi cu îndemânare în afaceri, prosperã ºi se dezvoltã în timp.
Astfel, la Jimbolia, comunã înfloritoare pe atunci (avea peste
10.000 de locuitori), aflatã în câmpia Banatului, un modest
atelier de pãlãrii va evolua, ajungând în primii ani ai secolului
XX celebra fabricã de pãlãrii „Decker“, construitã cu toate
înlesnirile tehnicii de atunci, având clienþi în toatã Europa ºi
rivalizând cu întreprinderi din metropolele occidentale. Tot un
astfel de succes repurteazã ºi producþia de cãrãmizi, cãci fabricile
de cãrãmizi Bohn ºi Muschong nu au rivale decât în apropierea
Vienei ºi în Alsacia.9 Se înþelege cã aceste întreprinderi asigurau
un loc de muncã pentru destui salariaþi.
În toate oraºele bãnãþene existau locuri destinate târgurilor
ºi zile specifice fiecãruia, când se þineau târguri mari. Atunci
acele locuri gemeau de lume, iar tot felul de mãrfuri ale
meºteºugarilor erau aºezate pe ºatre. La Caransebeº târgul se
þinea pe „Corso“ aºa cum era numitã strada principalã, într-un
loc din faþa Primãriei, pavat cu piatrã cubicã, în zilele de joi ºi
duminicã. Erau însã anumite date bine cunoscute când era târg
mare: în prima joi din august ºi din octombrie ºi în ultima joi
din ianuarie ºi din martie. Puteai gãsi aici mãrfuri fel de fel, de
la ace de cusut ºi mingi de hârtie umplute cu rumeguº ºi legate
de un fir elastic, la cojoace, ghete, opinci, pãlãrii ºi câte ºi mai
câte. La parterul clãdirilor de pe „Corso“ se aliniau atelierele
celor mai importanþi ºi avuþi meºteºugari, croitori, fotografi,
frizeri, cofetari, restaurante precum ºi prãvãlii cu felurite mãrfuri.
Bijutierii ºi ceasornicarii erau consideraþi meseriaºi de
lux, iar „maistorul“ (dupã vorba bãnãþeanului) frizer sau bãrbier
era priceput, de cele mai multe ori, ºi în scoaterea dinþilor, nu
doar în tuns ºi bãrbierit.10
În Reºiþa secolului al XIX-lea ºi primei jumãtãþi a secolului
al XX-lea, cele mai importante ateliere meºteºugãreºti ºi
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întreprinderi aparþineau germanilor, ei reprezentând de fapt
populaþia majoritarã a oraºului. Chiar dacã cea mai mare parte
a populaþiei muncea în uzine, funcþionau aici ºi tot felul de
ateliere în profesii tipic urbane precum cele de hornar, mãcelar,
brutar, tapiþer, frizer, pãlãrier, ceasornicar, instalator, lãmpar,
tipograf, cofetar. În 1871, de pildã, îºi desfãºurau activitatea la
Reºiþa farmacistul Eduard Brada, morarii Josef Stadlmann ºi
Johann Juracsek (acesta din urmã îºi avea moara în Stavila,
cartierul copilãriei mele), brutarii P. Barthen, A. Brech, A.
Heger, Ignaz Klein, J. Rétka, K. Schmidt, Fr. Stadlmann, Vasile
Jian etc.11 Înstãrita familie Scheuchenstein deþinea o fabricã de
gheaþã, sifon ºi de bãuturi rãcoritoare, de lichioruri ºi spirtoase,
de unde se aproviziona Reºiþa ºi localitãþile din preajmã. Sifonul
a fost o bãuturã foarte popularã o vreme îndelungatã ºi se
vindea în sticle speciale, cu cap de aluminiu, inscripþionate cu
numele firmei, iar afacerea era una profitabilã.
Deosebit de apreciatã era cofetãria lui Stefan Niederkorn,
aflatã pe strada Carmen Sylva, devenitã ulterior Piaþa Republicii,
lângã sala Casa Muncitoreascã, iar în apropiere era brutãria lui
Josef Gehl, cumpãratã în anul 1937 de Peter Kasai.12 Tot în zonã
îºi desfãºurau activitatea doi meºteri tipografi.
Din anunþurile de la mica publicitate ale ziarului Reschitzaer

Clãdirea Cooperativei „Tovãrãºia Plugarilor“ din Bocºa
Românã
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Zeitung din 1937, aflãm cã pe Strada Unirii, la nr. 15 era
atelierul pantofarului Johann Rohr. Un instalator, probabil,
Johann Jendl, „Spengler“, îºi avea atelierul în curtea de pe
Strada Principesa Elisabeta, nr. 25. Pe strada Mihai Viteazul, la
nr. 5, se afla tapiþeria lui Marcus Florian. Tot în zonã îºi
desfãºurau activitatea doi meºteri tipografi.
Pe strada Brãtianu, redenumitã apoi Furnalelor, la nr. 36
era tâmplãria lui Ludwig Blocher junior, în Hauptplatz (Piaþa
Centralã), pe Carmen Sylva nr. 28, era o altã tâmplãrie, iar un
alt atelier de tâmplãrie, proprietatea meºterului Liesenfeld se
afla pe o strãduþã, astãzi dispãrutã (demolatã, împreunã cu
altele pentru a face loc construirii Halei Blooming), aflatã în
faþa sinagogii. Era nevoie de tâmplari atunci, în perioada de
avânt economic a oraºului înregistratã în perioada dintre ultimele
decenii ale secolului al XIX-lea ºi pânã la al Doilea Rãzboi
Mondial, ºi sigur erau mai mulþi decât cei pomeniþi. Meseriaºii
tâmplari executau lucrãrile de dulgherie necesare construcþiei
unei case, uºi, ferestre, dar ºi piese de mobilier ºi alte obiecte
casnice din lemn. Se întâmpla ºi ca unii sã fie specializaþi doar
în dulgherie ºi alþii în lucrãri mai fine, de tâmplãrie. Deseori,
cu unelte simple, scoteau din mâinile lor produse de înaltã
calitate, chiar dacã timpul de execuþie, desigur, era mai îndelungat.
Adevãraþii meseriaºi erau renumiþi ºi cãutaþi de clientelã.
Bineînþeles cã afacerea, ca ºi meseria, se lãsau moºtenire în
familie, autoritatea capului familiei fiind pe atunci rar contestatã
ºi disciplina familialã destul de rigidã. Existau meseriaºi cu mici
ateliere ºi printre maghiarii din Reºiþa. Avem ºtire astfel despre
fierarul Fekete Geza, pantofarul Bradics Andras ºi lãcãtuºii Ban
Sandor, Albert Karoly ºi Szlifka Geza.
Într-un document din 1948 este încorporatã o listã a
micilor meseriaºi reºiþeni, care în majoritatea lor erau croitori
ºi croitorese. Apar înregistrate la acea vreme, în total 58 de
firme ºi 23 de mici meseriaºi: mãcelari, brutari, patru mori
þãrãneºti (ale lui Ioan Laþcu, Ioan Pagu, Axente Jebelean ºi
Mihai Cristun), care mãcinau doar porumb, pâinea de grâu fiind
o raritate în vremea aceea. Existau de asemenea douã tãbãcãrii,
ale lui Ilie Mãnescu ºi Iancu Jianu ºi patru cazane de fabricat
þuicã.13 Dar vremea unor astfel de întreprinzãtori se va încheia
de-acum, cãci comunismul avea altfel de politici economice.
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Cu timpul, unele meserii dispar, apar altele noi, în funcþie
de nevoile cetãþenilor ºi de progresul tehnic. Astfel, dupã
Primul Rãzboi Mondial (ºi chiar dinainte, din primii ani ai
secolului al XX-lea) existã deja meserii noi în Banat, precum
cea de instalator de apã, electrician sau mecanic de automobile.
Desigur cã prosperitatea economicã a aºezãrilor urbane bãnãþene
se datoreazã ºi activitãþii unor astfel de ateliere meºtesugãreºti,
mai mari sau mai mici, iar aceasta a avut ca rezultat o bogatã
activitate pe tãrâm cultural, activitate care va face faima Banatului.
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Tradiþie meºteºugãreascã la
Reºiþa
Activitatea economicã la Reºiþa a apãrut în mod firesc
odatã cu aºezarea de pe malurile Bârzavei. Asigurarea bunurilor
materiale, de la alimente pânã la obiecte de strictã necesitate
þinea de activitatea economicã propriu-zisã. Aceasta includea ºi
partea care, în mod generic o numim activitate meºteºugãreascã.
Deºi industria grea, respectiv siderurgia, are tradiþia binecunoscutã
(din 1771), activitatea economicã nu se rezuma doar la industrie,
pentru cã, aceasta nu aducea în mod direct ºi mâncare pe masã.
Trebuia ca cineva sã facã ºi agriculturã, sã creascã vite, sã aibã
ºi alte ocupaþii, respectiv meºteºuguri, pentru cã nu toþi aveau
suficienþi bani pentru ca sã se aprovizioneze numai din comerþ.
În plus nu era o piaþã atât de dezvoltatã ca sã poatã asigura
alimentele ºi alte bunuri pentru toþi locuitorii Reºiþei.
Încã din a doua jumãtate a veacului al XVIII-lea sunt
menþionate diverse ocupaþii ale
locuitorilor Reºiþei: brutari,
mãcelari, zidari, tâmplari, dulgheri, pietrari, croitori, morari,
bucãtari, pielari, croitori, fierari,
potcovari, cofetari etc.
Aceste ocupaþii s-au diversificat ºi specializat mai ales dupã
ce procesul de colonizare cu
populaþii strãine a început la
iniþiativa autoritãþilor habsburgice.
Ele vor avea douã perioade de
dezvoltare mai mare: secolul al
XIX-lea ºi perioada interbelicã.
Angajaþi de marea fabricã
reºiþeanã sau lucrând individual,
meseriaºii erau plãtiþi diferenþiat.
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Din pãcate adesea se fãcea discriminare pe bazã de origine
etnicã, în sensul cã românii erau plãtiþi cu sume mai mici.
Exemplificãm mai jos câºtigurile medii zilnice la unele
dintre ocupaþii:
Anii 1861-1877
Zidari
Tâmplari
Zilieri bãrbaþi
Zilier tânãr sau femeie
Zilier copii
Cãrãuº cu 2 cai
Cãrãuº cu 4 cai
Cãrãuº cu 2 boi
Cãrãuº cu 4 boi

2 florinþi
1,50
1
0,50
0,35
3
4
2
3

Anii 1873-1883
1,50 florinþi
1,30
0,98
0,50
0,40
3
4
2
3.1

Menþionãm cã ziua de muncã dura între 12-14 ore.
Consumul ridicat de pâine a determinat apariþia ocupaþiilor
legate direct de activitatea de panificaþie, de la morãrit pânã la
brutãrii. De exemplu, în 1871 activau în Reºiþa, morarii Josef
Stadlmann ºi Johann Juracsek, brutarii P. Barthen, A. Brech,
A. Heger, Ignaz Klein, J. Rétka, K. Schmidt, Fr. Stadlmann,
Vasile Jian etc.2
Pentru transport, indiferent cã acesta era solicitat de
cãtre marea uzinã reºiþeanã sau era legat de necesitãþi individuale,
multã vreme s-au folosit caii. De aceea, ocupaþia cunoscutã sub
denumirea de cãrãuºie a dus la proliferarea meºteºugurilor
legate de acest mijloc de transport: cãruþe ºi cai. Acest fapt a
atras dupã sine în mod automat ºi apariþia unor ocupaþii
meºteºugãreºti ca tâmplari, potcovari, fierari, tâmplari, pielari.
Economia Reºiþei nu însemna doar o industrie metalurgicã.
De exemplu, producþia de panificaþie avea mare trecere printre
locuitorii de pe Bârzava. Aºadar brutarii erau cei mai cãutaþi de
cãtre reºiþeni. Motivul era simplu: consumul de pâine era mare
ºi zilnic, de aceea au fost ºi mulþi întreprinzãtori în acest
domeniu. Astfel, un Tablou despre brutãriile din Reºiþa la data de
24 august 1935 ne indicã faptul cã erau în total 21 de brutãrii. În
acest tablou este menþionatã ºi situaþia referitoare la cantitatea
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de fãinã întrebuinþatã zilnic.
Situaþia era aceasta:
Nr.

Numele brutarului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Gluck Anton
Cugler Francisc
Gionovici Ioana
Miloº Petru
Kasai Petru
Spieler Nina
Drexler Ion
Gâju ªtefan
Grundorat Edgar
Weber Petru
Drexler Carol
Hubert Cristian
Andrei Ion
Weitzen Alexandru
Biro Ion
Umling August
Fraþii Bayer
Stelea Dãnilã
Geischeimer Iacob
Bola Nicolae
Fischer Dezideriu

Strada

Cantitatea de
fãinã pe zi
Principesa Elisabeta 100 kg
Carmen Silva
90 kg
Carmen Silva
250 kg
Carmen Silva
60 kg
Gen. Dragalina
50 kg
Gen. Dragalina
250 kg
Gen. Dragalina
60 kg
Dorobanþilor
100 kg
Dorobanþilor
85 kg
Cãlãraºilor
50 kg
Unirii
150 kg
Unirii
60 kg
M. Viteazul
90 kg
M. Viteazul
260 kg
Canalului
50 kg
Canalului
50 kg
Regina Maria
250 kg
Libertãþii
75 kg
Iliasa
90 kg
Doman
80 kg
Dealu Crucii
60 kg.3

Din cele 23 de brutãrii existente în data de 6 septembrie
1935 cea mai micã capacitate de producþie o avea Geischeimer
Iacob cu 100 kg ºi cea mai mare Weitzen Alexandru de pe
strada Mihai Viteazul cu 1.000 kg pe zi. Vindeau între 35-175 kg
de pâine pe zi.4
Într-o statisticã privind unitãþile economice din Reºiþa la
nivelul anului 1941 erau incluse ºi cele care foloseau meºteºugari
de diferite categorii:
1. – Fabrica de articole pacalit, galalit ºi celuloid –
proprietar Rogovici Feher Ioan din Reºiþa; are 86 de lucrãtori
zilnic, din care 6 calificaþi ºi 80 necalificaþi;
2. – 4 mori pe apã cu pietre;
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3. – 43 de bãcãnii, 19 cârciumi, 18 restaurante, 24 de
mãcelãrii ºi 20 de brutãrii.5
De remarcat ºi faptul cã meºteºugarii au început sã se
grupeze oficial în aºa numitele „cooperative“.
De exemplu, în perioada interbelicã la Reºiþa erau:
1. – Cooperativa „Progresul meseriaºilor“, înfiinþatã în
anul 1939;
2. – Cooperativa „Reºiþa“;
3. – Cooperativa „Munca“, înfiinþatã în anul 1930.6
Dupã actul de naþionalizare din 1948, numãrul atelierelor
meºteºugãreºti s-a micºorat considerabil. Se poate constata cu
uºurinþã ce meserii meºteºugãreºti se mai practicau la Reºiþa
dupã un tabel cu ce s-a naþionalizat ºi care au mai rãmas.
Astfel, în anul 1949 Comitetul provizoriu al oraºului
Reºiþa a redactat un Tablou despre instituþiile, întreprinderile ºi
atelierele existente (la data de 7 iulie 1949) în oraºul nostru care au
fost naþionalizate.
Întreprinderi naþionalizate:
1. Brutãria comunalã
2. Fabrica de sifoane ºi ghiaþã
3. Fabrica de celuloid

General Dragalina – 101;
7 Noiembrie – 1;
6 Martie –19;

Întreprinderi particulare:
1. Cooperativa Munca Alimentarã
2. Cooperativa Munca Alimentarã
3. Cooperativa Munca Fierãrie
4. Comlemn
5. Comcar
6. Competrol
7. Aprozar
8. Progresul meseriaºilor
9. D.A.C.
10. C.A.M.

General Dragalina – 1;
Mihai Viteazul;
Piaþa Republicii – 26;
Piaþa Republicii – 48;
Mihai Vitezul – 20;
7 Noiembrie – 46;
Filimon Sîrbu;
6 Martie – 18;
Câlnicului – 34;
7 Noiembrie – 19;

Ateliere naþionalizate:
1. Metaltras
2. C.I.C.
3. C.I.M.E.C.

Filimon Sîrbu;
7 Noiembrie;
Kirov.7
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Atelierele particulare rãmase în anul 1949 în Reºiþa mai
erau doar pentru aceºti proprietari:
1.
Bartha Adalbert
7 Noiembrie;
2.
Opeltz
Rândul III.88
La sfârºitul secolului al XX-lea ºi începutul celui de-al
XXI-lea doar sporadic mai sunt ateliere meºteºugãreºti. Acestea
se ocupã cu reparaþii de încãlþãminte, croitorie, aparaturã electricã
ºi electronicã. Cele tradiþionale de altãdatã nu mai existã.

prof. dr. Nicolae MAGIAR
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Literaturã ºi tradiþie
Meºteºuguri urbane în proza lui
Sorin Titel
Multe dintre studiile consacrate meºteºugurilor stabilesc o
fireascã relaþie între acestea ºi actele culturale. Pornind de la
nevoia de supravieþuire, meºteºugurile evolueazã spre act artistic,
interesând ºi valoarea esteticã a produselor meºteºugãreºti. Ca
depozitare ale tradiþiei ºi culturii unei colectivitãþi, meºteºugurile
oglindesc ºi ele mentalitãþi, tradiþii ºi, în aceeaºi mãsurã,
nivelul socio–economic ºi cultural al unei comunitãþi. Ocupaþiile
specifice genereazã în timp meºteºuguri, cunoscute fiind douã
mari medii de manifestare a acestora: mediul rural ºi cel urban.
Banatul, toposul literaturii titeliene, este ca spaþiu geografic
ºi cultural un spaþiu al deschiderii cãtre lume. ªi totuºi, spaþiul
urban nu e vãzut de scriitor din aceastã perspectivã a absorbirii
elementelor de civilizaþie tehnicã. Înscris între limite topografice
ca Margina, Fãget, Lugoj, Nimºeºti ori Caransebeº, Banatul e
legendarul spaþiu al personajelor arhetipale ale copilãriei. Banatul
e locul istoriilor de viaþã dintr-un timp al neaºezãrii, cum sunt
anii celui de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi primii ani de dupã
rãzboi, care dau coerenþa cronologicã a evenimentelor „spuse“.
Personaje diverse povestesc, povestindu-se pe sine în ample
episoade ce creeazã impresia de caleidoscopic, justificatã de
critica literarã nu ca imaturitate a scrierii, cât mai ales ca
încercare de surprindere a imaginii unei lumi încã devastate de
evenimente, lume care încearcã sã-ºi gãseascã o coerenþã
existenþialã. Referinþele istorice, culturale, geografice sunt
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obligatorii pentru a înþelege opera lui Titel prin raportare la un
model cultural ºi spiritual generat de specificitatea unui spaþiu
cultural, respectiv de elementele configuratoare ale acestuia.
Mãrcile culturale ale locului marcheazã involuntar fiinþa ºi
determinã, chiar ºi la nivel literar, un mod aparte de tratare a
unor teme, motive.
Personajele sunt întruchipãri ale omului comun, destinul
fiecãruia pare egal cu al oricãrui altul dintre semenii sãi. Doar
aparent. Titel reconfigureazã o lume în funcþie de felul în care
fiecare personaj e sau nu parte a acestui destin comun. Personajele
aparþin aceleiaºi lumi, destinul lor se circumscrie celui al
comunitãþii cãreia îi aparþin. Spaþiile pe care le vor strãbate
sunt locuri, când nu se simt parte din întregul acestei lumi,
trecerea prin lume va însemna parcurgerea unor spaþii definite
ca non-locuri. Vasile Popovici îi va deosebi pe fericiþii acestei
lumi, pe care doar o suferinþã din afarã îi poate dezechilibra, ºi
pe eternii însinguraþi, condamnaþii la nefericire. Pentru primii,
lumea se va configura ca loc, chiar ºi atunci când ea e bântuitã
de moarte ori de boalã, pentru cei din urmã, lumea nu e decât
un infinit non-loc. Strãbãtând locuri, spaþii care relaþioneazã ºi,
mai ales, în care se relaþioneazã, cei dintâi mai au ºansa unei
salvãri. Pentru ceilalþi, neîmplinirea e fãrã urmã de îndoialã.
Oraºul ºi spaþiile care i se circumscriu alcãtuiesc o paradigmã
în proza lui Sorin Titel. Chiar dacã se numeºte Caransebeº,
Seghedin, Viena, Paris ori apare nenumit, oraºul existã atâta
vreme cât personajele se raporteazã la el. Titel nu oferã o
descriere propriu-zisã a oraºului, el existã în relaþie cu modul în
care personajele îl percep, sau cum afirmã Mihai Ene: „Eden sau
Infern (mai ales cã Infernul sunt întotdeauna ceilalþi), Metropola îºi
regleazã funcþiile ºi îºi vopseºte chipul în funcþie de fantasmele
individului care o concepe.“1
Încercând o inventariere a ocupaþiilor personajelor ce
populeazã spaþiile urbane ale prozei lui Sorin Titel, demersul s-a
dovedit oarecum restrictiv: ºoferi, portari, profesori (navetiºti),
acrobaþi, diverºi funcþionari. ªi aceasta pentru cã temele centrale
nu þin de urbanism, de organizarea spaþiului public a micilor ori
marilor oraºe, ci de starea pe care locuirea în aceste spaþii o
genereazã.
Oraºul nu este teatrul lumii, nu este scena pe care se
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joacã decât destine individuale. Nici mãcar marile centre europene,
Viena ori Parisul nu conteazã ca metropole ale lumii. Marile ori
micile oraºe sunt spaþiile în care devin personajele. Cel mai
adesea destinele individuale nu se încruciºeazã. Personajele nu
reuºesc sã relaþioneze întemeind o lume ca loc. În spaþiul
oraºului destinul e cel mai adesea de însingurat, omul e un
anonim, trãind sentimentul pustiitor al singurãtãþii.
De regulã, oraºul se asociazã desprinderii de spaþiul originar,
care conferã siguranþã personajelor. Oraºul e spaþiul înstrãinãrii
de ceea ce e ºtiut. În oraº, personajele lui Titel sunt într-o lume
care le e strãinã, ale cãrei reguli nu le cunosc. Când diverse
probleme le aduc spre oraº, personajele lui Titel poposesc mai
întâi la rude ori prieteni. Contactul cu lumea din afara locului
lor e diminuat de prelungirea, prin cei apropiaþi, a spaþiului
familiar.
A fi meºteºugar înseamnã a trasa acea relaþie culturalã cu
tradiþia, personajele lui Titel trãiesc încã starea neadaptãrii,
trecute dincolo de hotarul lumii lor, ajung într-un spaþiu pe care
nu reuºesc sã îl ia în posesie cu prea mare uºurinþã. De aceea
vor alege, de cele mai multe ori, spaþiile tranzitorii, situate
într-o incertitudine a localizãrii lor. În geografia urbanã titelianã
se pãstreazã un tipar care traduce într-o oarecare mãsurã
nevoia de a da coerenþã lumii, de a ordona, ordonând destinul
personajelor. Cititorul ia contact cu aceastã organizare eventual
urmãrind traseul vreunui personaj care în naveta sa strãbate
oraºul, dinspre margini, acolo unde în cele mai frecvente situaþii
se marcheazã spaþiul ca locuire, spre centrul care obligatoriu
presupune librãria ori ºcoala. Raportul centru–periferie nu este
unul cert. Personajele nu se raporteazã la ceea ce ar reprezenta
nucleul spaþiului urban, ele trãiesc cel mai adesea cu nostalgia
depãrtãrilor. Ca metaforã, oraºul e labirintul fãrã centru, un
univers în care oricât ar rãtãci, omul nu reuºeºte sã gãseascã
sensul pentru cã acesta nu mai existã. Adevãratul centru
rãmâne pentru acestea spaþiul din care au plecat, pe care îl
poartã cu sine ºi care le defineºte destinul. Oraºul încã nu oferã
noua ordine a lumii, el nu apare încã în imaginea de spaþiu
definitiv, e încã în curs de întemeiere. Chiar dacã nu e explicit,
imaginea satului cu tot sistemul ei de valori e intuitã ca
referinþã obligatorie.
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Personajele se reaºeazã, venind la oraº, în oraºe se
construieºte, personajele iau parte la aceste întemeieri. E sugestiv
motto-ul celei de-a doua naraþiuni din volumul de debut, Gardul:
„Copiilor din noile cartiere”. ªi aici, ca ºi în prima naraþiune din
volum, apar douã generaþii, bunicul ºi copilul, parcurgerea
treptelor iniþiatice se face prin prezenþa bãtrânilor, a înþelepþilor
ce oferã reperele în descifrarea lumii. Iniþierea e aici de tip
masculin, adolescenþa / copilãria, pe de-o parte, senectutea pe de
alta. De aici ºi personajele pe care le va desãvârºi în romane.
Oraºul nu e numit, e un spaþiu fãrã identitate, care acum se
întemeiazã. E spaþiul tranzitoriu, la limita dintre locuri ºi non–
locuri. Locuinþele cele noi sunt aºezate la marginea oraºului,
unele dintre ele nu sunt încã locuite, semn al neaºezãrii. Gestul
de consacrare e vopsirea gardului, element delimitativ. A privi
dincolo de acesta înseamnã pentru bãiat a cãuta în lume, a
depãºi limite. Gardul e aici unul din acele elemente simbolice,
care delimiteazã spaþiile interiorului de cele ale exteriorului.
Bãtrânul, exponent consacrat al ruralului, de fapt, nu are
întotdeauna rãspunsurile cãutate de nepot. Dincolo de gard,
bãiatul cautã rãspunsuri ºi trãieºte epifanii, cu alte cuvinte,
bãiatul intuieºte faptul cã actul cunoaºterii presupune propria
asumare a acestuia: „Dincolo de grãdina bãtrânului era un pârâu
îngust, iar dincolo de pârâu – un loc mare, viran. Era vorba sã se
amenajeze acolo un teren de fotbal pentru muncitorii din cartier. În
alte zile erau o mulþime de copii acolo, copii pe care bãiatul nu-i
cunoºtea. Aceºtia ºi începuserã sã joace fotbal. De data asta nu era
nimeni. Doar doi cai, mari ºi albi, pãºteau liniºtiþi; soarele de
primãvarã le aurea coamele. „Parcã ar fi nãzdrãvani”, se gândi
copilul. Deodatã, faþa lui serioasã, cam simpluþã ºi banalã, se
transfigurã, se luminã ciudat. „Poate or fi nãzdrãvani…“2 Spaþiul
se situeazã la limita ruralului cu citadinul, e încã sub semnul
lui va sã fie. Sacrul i se relevã copilului ºi lumea are altã
înfãþiºare: „Soarele se apropia de asfinþit, iar câmpia se lumina
dintr-o datã. Iarba pãrea de sânge, caii devenirã ºi ei roºii, ºi copilului
i se tãie rãsuflarea. Caii se ridicarã în douã picioare, se închinarã
unul în faþã celuilalt ºi începurã sã necheze prelung ºi duios, atât de
duios, încât copilului i se umplurã ochii de lacrimi. Începu sã tremure
ºi era cât pe-aici sã cadã jos de pe gard […]. ªi deodatã, copilul se
gândi cã totul era deosebit de frumos ºi de nou: ºi gardul, ºi casa în
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care se mutaserã acum, ºi caii care nechezau duios, aºa cum numai
un copil poate sã-i audã.“3
Mirosul câmpurilor, al socului înflorit certificã nostalgia
ruralului: „Între timp începu sã se întunece, ºi dinspre câmpuri
venea mirosul înecãcios al socului înflorit.“4 Imaginea e recurentã,
sugestia care apare în incipitul schiþei Darul este cea a miresmelor
pomilor înfloriþi. Brusc, cadrul se schimbã, în decor sunt amplasate
elementele citadinului: „Dinspre câmpii venea mirosul pomilor
înfloriþi, mirosul pe care îl au florile pomilor când încep sã se scuture.
Trecurã pe lângã o clãdire mai înaltã ca celelalte, care avea la parter
un magazin de fierãrie. Se oprirã în faþa ei, privirã lucrurile expuse
ºi deodatã ridicarã ochii ºi-ºi vãzurã chipurile oglindindu-se în
geamul vitrinei.“5 Nici o inserþie a meºteºugãriei, fierãria e doar
un magazin oarecare, un spaþiu fãrã identitate culturalã.
Aria simbolicã o instituie Sorin Titel încã din aceste
scrieri de început. De o facturã aparte în schiþele citadinului
este Dimineaþa. Atmosfera, personajul mamei care va deveni
personaj arhetip, dar ºi locurile simbolice, toate se concentreazã
conturându-se în aceastã schiþã, spre a se desãvârºi în tetralogie.
Dinspre în afarã, ochiul naratorului pãtrunde spre înãuntru ºi
înlãuntru. Cãlãtori obosiþi coboarã din accelerat, imaginea
urmãtoare fiind a autobuzului care le continuã drumul. Existã o
dispunere a spaþiului, care respectã de fapt zonele consacrate:
centrul oraºului, nu întâmplãtor marcat de prezenþa librãriei,
ºtiutã fiind pasiunea scriitorului pentru citit, ºi mai apoi noul
cartier al oraºului. De aici, cititorul pãtrunde în universul
familial, unde troneazã figura mamei frãmântatã de grija casei:
„A nins, ºi eu n-am pus încã murãturile.“6 Scenariul trezirii mamei,
descoperirii zãpezii, grijile pentru copiii ei traseazã scenariul
trecerii umane, desfãºurat sub teroarea clipei: „Doamne, cum
mai trece timpul! Tare repede mai trece!“, rosteºte mama. Tot o
mamã, în schiþa Vara, va trãi aceeaºi revelaþie dureroasã a
trecerii anilor ºi implicit a consumãrii destinului: „Repede mai
trece timpul! Îºi spuse ºi oftã. Sunt muiere bãtrânã.“7 Sunt replici
care vor funcþiona asemenea laitmotivelor, dacã ne gândim la
romanele viitoare.
Partea a patra a romanului Femeie, Iatã Fiul Tãu, construitã
prin simetrie faþã de prima ºi a treia parte, se constituie într-un
subtil poem închinat mamei. De data aceasta mama nu e Sofia,
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e mama celuilalt Marcu, iar spaþiul care-i e asociat e configurat
ca o lume în devenire: „Fereastra da spre ºantierul care – dupã ce
blocul fusese construit – nu apucase încã sã-ºi adune materialele
nefolositoare.“8 Imaginea de sintezã a preocupãrilor personajelor
din spaþiul titelian citadin e oferitã de paginile romanului
Femeie, Iatã Fiul Tãu. Blocul, microspaþiu urban, adunã destinele
locatarilor sãi: vânzãtorul de la „Vânãtorul ºi pescarul“, croitoreasa
– soþia sa, un inginer chimist, un ºofer bãtrân, un medic
stomatolog, o coafezã, o familie de profesori ºi „... În centrul
acestui mic univers, univers alcãtuit din oameni atât de diferiþi...“9
naratorul plaseazã imaginea mamei. E o lume încã neaºezatã,
într-un spaþiu tranzitoriu, situat între urban ºi rural, în mijlocul
cãruia se impune figura mamei, ca o necesarã forþã ocrotitoare,
în acelaºi timp întemeietoare.
ªi totuºi, oraºul întruneºte aici valoarea de loc. Mama îºi
gãseºte rostul, va fi mai întâi funcþionarã la poºtã, mai exact
telefonistã, ulterior, casieriþã la Casa de culturã. ªi o ipostazã ºi
cealaltã îi asigurã femeii „deschiderea spre lume“: „Cât de diversã-i
lumea, prin urmare, ºi câte se mai pot întâmpla numai urmãrind
vocile care «pleacã» sau «vin» într-un orãºel ca al lor. Deschiderea
asta spre lume o dãdea gata.“10
Ca telefonistã, aude voci în bucurie sau în tristeþe ºi
compatibilizeazã cu acestea, asemeni cititorului la care ajung,
fãrã a le vedea altfel decât în imaginar, voci narative care-ºi
deapãnã poveºtile. În ipostaza de casieriþã la Casa de culturã,
devine un fel de strãjer al artei, având ºi posibilitatea reconfigurãrii
lumii. Sala de spectacol, aceeaºi cu sala cinematografului, e o
oglindã în miniaturã a lumii, în care însã mama are puterea de
a interveni: „Sala de spectacol era micã – în restul zilelor, o salã
obiºnuitã de cinematograf –, ºi cum duºumeaua era prea puþin
înclinatã, cei ce aveau ghinionul sã aibã biletele în spate nu reuºeau
sã vadã mare lucru. Mai exact, posesorii biletelor din ultimele rânduri
nu vedeau nimic! Toatã lumea se bãtea, deci, ca sã obþinã bilete cât
mai în faþã, ºi pentru procurarea lor se ducea o adevãratã bãtãlie.
Mama fu asaltatã din toate pãrþile ºi din toate direcþiile, încât e
într-adevãr de mirare cã pusã în faþa unei astfel de situaþii nu-ºi
pierdu capul. Dimpotrivã, ieºirã la ivealã, ca sã zic aºa, virtuþile ei
deosebite de strateg ºi – ceea ce la o primã vedere ar fi putut sã parã
de-a dreptul de necrezut – reuºi sã împace pe toatã lumea. Dãdu
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cezarului ceea ce era al cezarului (notabilitãþile oraºului îºi aveau
locurile lor în primele rânduri), dar în acelaºi timp se îngriji ºi de
prieteni (instituind, ce-i drept, un adevãrat regim protecþionist). Pe
aceºtia din urmã, «oamenii ei», îi amestecã printre ceilalþi, cei
«oficiali», ºi o fãcu cu o asemenea mãiestrie ºi discreþie, încât lucrurile
nu bãturã la ochi. Într-un cuvânt, izbuti sã-i mulþumeascã pe toþi,
nimeni sã nu se plângã, nimeni sã nu aibã ceva de obiectat. Iar dacã
cineva, cu totul strãin de oraºul nostru, ar fi vrut sã aibã o cât mai
exactã privire (ierarhii ºi mãrimi) a acestuia, i-ar fi fost destul sã
priveascã sala într-o searã de spectacol. Ar fi putut afla cine e mai
mare în oraº – rândul din faþã, locurile din mijloc, ºi fiind vorba de
o familie destul de numeroasã – soþia, doi copii mari, elevi la liceu în
ultimele clase, un frate, director administrativ la ºcoala de ºapte ani
din noul cartier denumit, dupã numele vechi al mahalalei, «Pipirig»,
o sorã, ºefã de cadre, precum ºi soacra, casnicã, dar mare amatoare
de spectacole de muzicã popularã –, aceºtia ocupau aproape tot
rândul... Deºi criteriile de ierarhizare erau destul de diverse, ele
erau respectate cu cea mai mare grijã.“11
Citadinul, în general, stã sub semnul a ceea ce am numit
deja va sã fie. Trebuie precizatã obsedanta imagine a porþii care
scârþâie ori a porþii ruginite ºi, implicit, a portarului. Poarta, loc
de trecere, graniþã a consumãrii experienþelor ritualice
fundamentale, evocã lumea degradãrii, în care experienþele
fundamentale sunt ratate, argumentând ºi ea valoarea de non–
loc a spaþiilor evocate. Poarta e o promisiune, ea delimiteazã
spaþii, plasând omul într-un orizont al aºteptãrii. Dincolo de ea
existã ceva sau nimic, parafrazându-l pe George Ritzer.
În accepþiunea de non–loc, oraºul e spaþiul care cumuleazã
microspaþii ce îºi pierd ºi ele valoarea de loc. E un labirint în
care centrul nu mai existã. Drumurile personajelor devin aberante
rãtãciri care, în loc sã le ofere regãsirea, le îndepãrteazã de
sine. „Oraºele – scrie Gabriela Duda – au însemnat nu numai
forme de organizare administrativã, politicã ºi culturalã, ci – în planul
reprezentãrilor simbolice – embleme care vorbeau despre dominaþia
omului asupra spaþiului, despre lupta lui de a impune lumii
înconjurãtoare o ordine ºi de a-i da acesteia un sens. Oraºul
premodern era gândit ca un spaþiu protector, în care se desfãºurau
activitãþile definitorii pentru o colectivitate reprezentând însãºi
apartenenþa la un spaþiu urban care îi conferã individului garanþia
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stabilitãþii ºi o identitate.“12 Personajele lui Titel nu reuºesc sã
ordoneze noua lume în care pãtrund, sã-i dea coerenþa necesarã
afirmãrii identitãþii individului. Ele trãiesc starea anonimatului,
putem spune, în acelaºi registru propus de Gabriela Duda, cã
sunt mai curând înfrânte, dominate de spaþiul oraºului. Oraºul
modern e cadrul care se identificã spaþiului urban titelian, dacã
îl privim în relaþie cu individul: „marele oraº modern înseamnã o
formidabilã concentrare de putere cãreia individul nu-i poate face
faþã; de aici, imposibilitatea lui de a-ºi apropria spaþiul oraºului.
Pentru individ, traversarea unui asemenea spaþiu coincide cu o
cãutare / gãsire / fãurire a identitãþii, însã, de cele mai multe ori, ºi
cu pierderea acesteia, realitate care îl transformã într-o victimã a
oraºului dominator.“13
Eroul titelian pleacã dintr-un spaþiu ce poartã atributele
locului, el iese din spaþiul adamic al copilãriei, o altã etapã
existenþialã îl înfãþiºeazã în oraºul care nici nu mai e legat de
criteriul dimensiunii, mic sau mare, provincie sau capitalã,
realitatea lui atrage experienþa deteritorializãrii. Eroul strãbate
de pe acum un cadru plasat sub greaua povarã a singurãtãþii,
pentru cã e dezrãdãcinat, pentru cã nu mai regãseºte nicio
legãturã cu locul. Singura salvare ar putea fi iubirea, ea ar oferi
ºansa unei reteritorializãri, dar, din pãcate, nu e decât eºuare.
Oraºul este pentru Titel spaþiul unde „tradiþiile nu au
dispãrut încã, iar modernitatea încã nu a sosit în întregime“ (Garcia
Canclini), un spaþiu cultural care þine de o anumitã nedeterminare.
Personajele lui Titel nu reuºesc sã înþeleagã noua lume
pe care oraºul o instituie. Ei nu reuºesc încã „sã îl priceapã“
pentru cã nu reuºesc sã se înþeleagã. Încã se cautã fãrã a se
gãsi. De aceea, aceste personaje nu pot fi meºteºugari, au doar
ocupaþii tranzitorii.
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Una din frescele care au fost pictate în sala restaurant a
Casei de Culturã a Sindicatelor (azi închisã): scenã din
munca de zi cu zi a siderurgiºtilor reºiþeni (picturã de
Octav Angheluþã)
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Nedeia

Mit ºi mitologie
SIMBOLISMUL SOLAR (II)
ZEITÃÞI SOLARE
În prezenta secþiune dedicatã simbolismului solar vor fi
prezentate zeitãþile solare, sau corespondente soarelui, din marile
sisteme religioase în care o asemenea zeitate existã. Din punct
de vedere geografic, se va proceda la o „glisare“ de la est spre
vest, corespunzând, oarecum unui criteriu de „vechime“, dacã
este sã ne luãm dupã atestãrile istorice ale respectivelor sisteme
religioase, oricum lipsite aici de importanþã, deoarece avem de-a
face cu manifestãri spirituale ce îºi au originea în negura
timpului. Deci, referinþele mito–religioase centrate pe zei solari,
sau Sori–zeitãþi, ne vor purta din India vedicã, prin Iranul antic,
spre spaþiul Egiptului faraonic ºi apoi spre cel al mitologiei
greco–romane din spaþiul european, un periplu ce se va încheia
cu unele consideraþii relative la spaþiul ºi mitologia mezo–
americanã.
India vedicã este reprezentatã de Surya (apelativ care
semnificã soare în sanscritã), zeu al Soarelui, cultul solar fiind
unul dintre cele mai importante ale lumii vedice. Surya este
marele luminãtor, cel care creeazã ziua ºi dã viaþã tuturor
oamenilor ºi întregii naturi. Este marele Ochi al Cerurilor, care
vede ºi supravegheazã totul, zei ºi muritori (imagine simbolicã
prezentã ºi în alte mitologii). Este reprezentat într-un car de
aur tras de ºapte cai, simbolizând cele ºapte raze ale luminii ºi
cele ºapte zile ale sãptãmânii. Are capul împodobit cu o coroanã
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de aur a discului solar, iar vizitiul sãu se numeºte Aruna (cel
roºu în sanscritã). A avut mai multe soþii, dar cea mai importantã
era Saranyu, fiica lui Visvakarman (tatãl tuturor zeilor). Întrucât
soþul ei ardea prea tare, aceasta s-a retras într-o pãdure ºi prin
penitenþã a creat-o pe Caya – Umbra. În ordine umanã, Surya
este ºeful rasei solare a regilor mitologici Suryavansa, din care
face parte ºi Rama. El este zeul ce face posibilã cunoaºterea
zeilor, despãrþind lumea vizibilã de cea invizibilã. Este sursa a
tot ceea ce existã, începutul ºi sfârºitul.
Cel mai cunoscut templu ce îi este dedicat este cel de la
Konarak, a cãrui bazã este în formã de Car al Lumii, dus de
douãzeci ºi patru de roþi (Cakra), iar pe laturile templului patru
reprezentãri statuare îl reprezintã pe Surya în cele patru
ipostaze ale Soarelui fizic, cel al rãsãritului, amiezii, al Soarelui
descendent ºi acela al apusului.
Mithra este zeul indo-iranian corespondent pentru spaþiul
iranian. Este un zeu solar al mântuirii, al energiei vitale ºi al
armatelor. Mai era denumit ºi Soarele neînvins – Sol Invictus.
Asimilat cu zeul Timpului infinit, este la originea Universului
manifestat pe care îl guverneazã. Este reprezentat fie sub forma
unui erou înjunghiind un taur, prima fiinþã vie, din al cãrui
sânge vor lua naºtere toate vegetalele ºi animalele, fie sub
forma unui trup omenesc cu cap de leu, încins cu un ºarpe ce
simbolizeazã calea sinuoasã a Soarelui ºi a Timpului. Acest zeu,
conform mitologiei mithraice, s-a nãscut dintr-o stâncã în data
de 25 decembrie, zi solstiþialã în care se sãrbãtorea renaºterea
Soarelui (Natalis Solis).
Cultul sãu a rivalizat cu acela al creºtinismului la
începuturile sale, fiind adus din Persia la Roma ºi în întreg
bazinul mediteraneean (inclusiv în spaþiul daco–roman, dupã
cucerirea Daciei) de cãtre vracii ce însoþeau legiunile romane.
Adepþii sãi practicau taurobolia, adicã sacrificiul sângeros al
taurului, pentru a se împãrtãºi din forþele atribuite zeului ºi
taurului ce-l întruchipa. Cultul mithraic simbolizeazã regenerarea
fizicã ºi psihicã prin energia sângelui, prin cea solarã ºi cea
divinã totodatã.
Lumea semitã anticã a cunoscut, înainte de Iahveh, cultul
unui cuplu de zei complementari, cunoscuþi sub numele de
Baal–Belit. Primul este un zeu solar, dar care rãspunde ºi de
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declanºarea furtunilor, este o divinitate masculinã, luminoasã ºi
cu atribute în domeniul fecunditãþii. Belit este zeiþa femininã ºi
lunarã prin excelenþã, patroana fertilitãþii agrare îndeosebi.
Cultul lui Baal/Belit este legat de naºterea, maturizarea ºi
moartea naturii, de apariþia, mersul pe cer ºi apusul Soarelui,
fiind deci încãrcat cu un simbolism ciclic, ataºat atât solaritãþii
cât ºi ritmurilor lunar–feminine.
Trecând în Egipt, divinitatea solarã cea mai cunoscutã
este Ra – zeul suprem totodatã, legatã de acel simbolism al
carului celest menþionat mai înainte. Ra se naºte în zori,
rãspunde de permanenþa luminii solare în timpul zilei, iar dupã
ce apune trece în tãrâmul morþilor, având atribute psihopompe
(conducãtor al sufletelor celor morþi în lumea de dincolo), dupã
care ciclul se reia. Avem deci de-a face, din nou, cu un
simbolism ciclic pe relaþia generare–maturizare–moarte–regenerare.
Mai târziu, dupã cum s-a vãzut în materialul publicat anterior,
s-a încercat o reformã, nereuºitã de altfel, al cãrei scop era
statuarea unui cult monoteist al lui Aton, zeu tutelar solar ºi
spiritual totodatã, ce revarsã cunoaºtere ºi luminã divinã în
toate fiinþele. Era considerat ziditorul prin cuvânt ºi gândire al
întregului univers ºi era reprezentat printr-un soare ce-ºi trimitea
razele în semn de viaþã. Simboliza viaþa divinã unicã din care
purcedea tot ceea ce este viu. Mitologia egipteanã anticã îl
releveazã ºi pe Osiris, iniþial un zeu agrar, identificat ulterior
cu Soarele care, în faza sa nocturnã, simbolizeazã continuitatea
naºterilor ºi a renaºterilor. El coboarã în lumea morþilor pentru
a le permite regenerarea ºi învierea. Închis într-o ladã de
invidiosul sãu frate Seth, cu ajutorul unor acoliþi, este ulterior
sfârtecat ºi ciopârþit ºi aruncat în apele Nilului. Rãmãºiþele sale
sunt adunate cu grijã de zeiþele Isis ºi Nephtis, fiind astfel
readus la viaþã. Se remarcã iarãºi simbolismul ciclic ºi iatã de
ce el a fost considerat ºi un zeu agrar, al naturii ce reînvie
mereu.
Apollo, numit ºi Apollo hiperboreeanul, sau Phoebus
Apollo, pentru mitologia egeeanã a fost iniþial un zeu legat de
simbolistica lunarã, dar care sub influenþe venite din varii spaþii
culturale, a devenit acela care cu sãgeþile sale trimite lumina
muritorilor, iar simbolismul sãu de zeu arcaº îl desemneazã
netãgãduit ca zeu solar. Iniþial a fost un personaj rãzbunãtor ºi
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orgolios peste mãsurã, pentru ca mai apoi sã înglobeze elemente
ale mitologiilor nordice, asiatice ºi egeene ºi sã devinã, prin
sinteza a numeroase opoziþii, idealul de înþelepciune ce a definit
miracolul grec. Este zeul ce avea în atribuþii realizarea echilibrului
ºi armoniei în fiinþa omului, nu prin suprimarea dorinþelor, ci
orientându-le spre o spiritualizare treptatã. De altfel, literatura
mitologicã îi desemneazã cu claritate evoluþia, de la zeul ºobolan
al culturilor agrare, la rãzboinicul rãzbunãtor ºi impulsiv, stãpân
al fiarelor ºi totodatã pãstorul plin de milã, ocrotitor al turmelor
ºi al recoltelor. În final, va deveni divinitatea vindecãtoare prin
excelenþã, ºi generator al lui Asclepios (Esculap) vindecãtorul
miraculos a toate. A fost inspiratorul poeþilor ºi artiºtilor ºi a
patronat arta prezicerilor la Delfi. Este reprezentat, ca zeu
solar, în aceeaºi imagine a carului solar de o strãlucire orbitoare,
ce strãbate bolta cerului pentru a dãrui luminã ºi înþelepciune
oamenilor. Este fiul lui Zeus ºi al nimfei Leto, nãscându-se pe
insula Delos, tãrâm ulterior al artelor. Este întruchiparea frumuseþii,
echilibrului ºi înþelepciunii, fiind astfel opus lui Dionysos, ca
reprezentant al exuberanþei senzuale ºi excesului bahic. Este
simbolul victoriei asupra instinctelor dezlãnþuite ºi necontrolate,
asupra violenþei, stãpânirii de sine cucerite ºi nu primite, al
ascensiunii spirituale supreme.
În tradiþiile mezo–americane simbolismul solar se opune
celui lunar. Apusul soarelui nu este perceput aici ca o moarte,
fiind o coborâre a astrului solar în regiunile infernale, în
imperiul morþilor, dar fãrã a fi afectat de aceasta. Vechii
mexicani au elaborat o teorie a ciclurilor, oarecum similarã celei
indiene, conform cãreia acum trãim în era celui de-al cincelea
soare (a se vedea cele patru yuga – cicluri din vedism). Primii
patru sori au fost, succesiv, cei ai tigrului, vântului, ploii (sau
focului) ºi apei. Primul este cel al zeului Tezcatlipoca, legat de
frig, noapte ºi nord. Cel de-al doilea este al lui Quetzacoatl,
legat de farmece ºi vest. Al treilea îi aparþine lui Tlaloc, zeul
ploii ºi al sudului, iar al patrulea zeiþei apei Chalchuitlicue ºi
asociat estului. Actualul soare, cel de-al cincelea, stã sub semnul
lui Xiuhtecutli, divinitatea focului. Toate aceste cicluri s-au
încheiat prin cataclisme cosmice, actualul ciclu sfârºindu-se prin
cutremure. În panteonul aztec, Huitzilopochtli este marea
divinitate a soarelui, fiind înfãþiºat ca un vultur (pasãre solarã
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în multe alte culturi) þinând în cioc ºarpele înstelat al nopþii
(simbol ofidian al apei).
Cele prezentate aici reprezintã o scurtã ºi sumarã trecere
în revistã a simbolismelor solare din diverse culturi ºi civilizaþii
exprimate prin imaginea unor zei solari tutelari ai focului ºi
luminii astrale. Însã aspectele mitologice relative la aceste
divinitãþi sunt cu mult mai complexe ºi chiar cu mult mai
complicate, prin cele de mai sus intenþia noastrã fiind aceea de
a ajuta cititorul sã-ºi formeze cât de cât o idee despre ceea ce
este simbolismul solar în alte spaþii spirituale altele decât al
nostru.
În partea ce va urma, vom încerca sã relevãm modalitãþile
de expresie imagologicã, ideaticã ºi artisticã a respectivului
simbol pe tãrâmul mito–culturii ºi etno–culturii româneºti.

dr. Mircea TABAN
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MIRCEA ELIADE 30
Anul acesta s-au împlinit 30 de ani de la moartea lui
Mircea Eliade (13 martie 1907, Bucureºti – 22 aprilie 1986,
Chicago), moment marcat ºi de liceul care-l are ca patron
spiritual, Colegiul Naþional ,,Mircea Eliade“ din Reºiþa. În acest
sens o delegaþie a colegiului a participat la Manifestãrile culturalºtiinþifice ,,Mircea Eliade“ de la Chiºinãu, ediþia a XXI-a (1-2
aprilie), în cadrul unui parteneriat mai
vechi semnat între ºcoli ce poartã numele
lui Eliade din þarã ºi Republica Moldova.
Sesiunea de comunicãri de la Chiºinãu
moderatã de neobosita doamnã prof. dr.
Veronica Postolachi, a fost completatã, în
virturea unei vechi tradiþii, de alte momente
cultural-artistice: recital de poezie,
cunoaºterea unor poeþi din Moldova,
dansuri, depunere de flori la bustul lui
Eliade de pe Aleea clasicilor, excursii
tematice.
În 18 aprilie, mai mulþi elevi ai
Colegiului Naþional „Mircea Eliade“ din
Reºiþa au participat la deschiderea
Expoziþiei de carte „Mircea Eliade“ organizate
la Muzeul Banatului Montan din municipiu.
Eliadiºtii au demonstrat maturitate ºi
erudiþie prin discursurile despre personalitatea enciclopedicã a lui Eliade:
romancier, istoric al religiilor, orientalist,
eseist, memorialist, dar ºi prin împãrtãºirea
unor impresii de lecturã personale,
subiective.
E aceasta o modalitate de a marca
o personalitate a culturii române ºi
universale care îºi leagã numele de Reºiþa
mãcar prin faptul cã patroneazã o instituþie
de învãþãmânt devenitã între timp Colegiu
Naþional.

Adela LUNGU-SCHINDLER
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Tradiþii, obiceiuri
Obiceiul Sânzienelor în Valea
Almãjului
POEZIA SÂNZIENELOR*
¬ În dimineaþa Sãrbãtorii Sânzienelor (24 Iunie), slujitorii
Bisericilor Ortodoxe din Dalboºeþ, ªopotu Vechi ºi Gârbovãþ
urcau împreunã cu credincioºii (copii, tineri, maturi ºi vârstnici)
la Fântâna cu Leacu’, în Vârful Muntelui Blidariu;
¬ legenda spune cã porcii unui localnic, copleºiþi de o
molimã, s-ar fi vindecat miraculos dupã ce s-au scãldat în apa ce
se scurgea îndestulãtor din fântâna acelui loc; ºi stânjenarii,
codrenii/pãdurarii, vânãtorii, pãcurarii oilor care s-au spãlat cu
apa de-aici s-au tãmãduit de diverse boli dupã folosirea ei;
¬ acolo, se fãcea o slujbã religioasã, iar „poporenii“ veniþi
din mai toate aºezãrile Vãii Almãjului (ºi chiar de pe Clisura
Dunãrii – Berzasca, Coronini, Sicheviþa) luau apã sfinþitã cu
care-ºi spãlau mâinile ºi faþa, sã le fie de noroc ºi sãnãtate, ba
o cãrau în vase de lut / pãmânt ºi celor de-acasã;
¬ la întoarcere culegeau flori albe ºi galbene de sânziene
de prin poieni, duceau apã de la izvorul lecuitor al Blidariului la
pâlcurile de oi din apropiere (la Dalboºeþ, în anii copilãriei ºi
adolescenþei mele existau 9 asemenea pâlcuri / ciopoare de oi:
la Poiana Mare, ªaicu, Neamþu, Nãsâpiºte, Treamu Mercii,
Reºiþa Micã, la Poiana Uscatului, Mãru, Popova) ori în gospodãriile
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de la sãlaºe / colibe, pentru a stropi grajdurile ºi a spãla ugerele
animalelor înaintea mulsului, pentru a avea „zgoadã“ ºi belºug;
¬ florile împletite în cununi le atârnau pe crucile dintre
hotare ºi holde, la porþi, pe uºile bunarelor de pe uliþele satului
sau din curþi, la rãdãcina copacilor (anini, sãlcii) din ogaºe ºi
þarini unde se iscau limpezi „ochiuri“ de apã;
¬ a ajuns „zvonul“ pânã la noi cã, în timpuri nu prea
îndepãrtate, la ivirea zorilor dimineþii de Sânziene, fetele ºi
nevestele tinere se scãldau în roua ierbii ºi a florilor tãmãduitoare,
apoi, însoþite de o muzicã tainicã / ciudatã, numai de ele auzitã
/ înþeleasã, întindeau o horã sub straja stelelor ºi a tufanilor de
fagi;
¬ fetele culegãtoare de sânziene pentru cununiþele rituale,
în alte aºezãri almãjene, nu trebuiau sã fie vãzute de feciori
pânã în ziua urmãtoare, fiindcã, ajunse acasã, le aruncau pe
acoperiº spre a desluºi / tãlmãci dacã vor avea în acel an / în
cel urmãtor norocul mãritiºului;
¬ florile de sânziene, de pe care nu s-a scuturat încã
roua, se puneau sub pernã pentru ca odraslele tinere sã-ºi poatã
visa ursitul; e drept cã sânzienele se aºezau ºi în dulapurile /
lãzile cu haine / veºminte de sãrbãtoare pentru a nu fi „atacate“
/ mâncate de molii;
¬ mi-amintesc bine, de altfel, cã, la jocurile de duminicã,
la baluri ºi la petrecerile tradiþionale (nunþi, nedei), flãcãii /
voinicii purtau flori în pãlãrie, iar fetele / cosânzenele – la brâu
ºi în cosiþe;
¬ la târgul sãptãmânal orânduit la Bozovici (cea mai mare
aºezare a Vãii Almãjului), în preajma Sânzienelor, se întâlneau
tineri ºi tinere, îmbrãcaþi în „þoale“ populare, se cunoºteau,
„givãneau“, înfiripau „poveºti“ de dragoste; erau apreciaþi de
comunitate cei îndrãgostiþi cu acest prilej, cei care se „peþeau“
/ se logodeau ºi apoi se cãsãtoreau, fiind consideraþi norocoºi ºi
plini de iscusinþã / iniþiativã (a se compara cu Târgul de fete de
pe Muntele Gãina ºi Nedeile de altãdatã de pe Semenic – numai
o încredinþare / binecuvântare care s-a sãvârºit în acel loc putea
sã aducã noroc);
¬ privitorii / trecãtorii admirau atât tinereþea ºi frumuseþea
flãcãilor, a fetelor din Almãj ºi de la Porþile Almãjului (Craina
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bãnãþeanã, Valea Caraºului, Valea Boºneagului), cât ºi inegalabilele
/ încântãtoarele lor costume populare;
¬ astfel, portul popular contribuia la închegarea sincreticã
a actului folcloric tradiþional printr-un complex de trãire /
„înminunare“ inimitabilã; înrâurit în aceastã strãveche tradiþie
ºi fiind conceput nu numai ca obiect de uz casnic, dar ºi ca o
nevoie de creaþie, costumul popular a fost (ºi încã este) o
materializare a talentului ºi a iubirii localnicilor pentru frumos;
împodobirea broderiilor / cusãturilor printr-o gamã diversã de
culori certificã / indicã sursa de inspiraþie: frunzele ºi florile
câmpului / pãdurii, pãsãrile, oamenii, animalele; ele sunt prezentate
în aºa fel încât redau, cu o mare puritate de expresie, viaþa ºi
lumea înconjurãtoare;
¬ în vremea din urmã, în Almãj ºi mai ales la Dalboºeþ
(prin osârdia pr. Ion Stroiescu, fiu al Petnicului ºi al Crainei
bãnãþene, paroh la altarul Bisericii Ortodoxe din localitatea mea
natalã), se doreºte revigorarea Sãrbãtorii de Sânziene; din
pãcate, în absenþa tinerilor – plecaþi spre alte zãri – , manifestãrile
se deruleazã fãrã amploarea ºi fãrã mãreþia de altãdatã...
¬ Poezia Crãiasa din poveºti, de Mihai Eminescu (publicatã
în revista „Convorbiri literare“, la 1 septembrie 1976), este o
idilã în care – ca ºi în alte creaþii: Lacul, Dorinþa, Floare
albastrã – dragostea / iubirea este asociatã elementelor naturii,
o naturã feericã, chiar fabuloasã, cãci imaginea configureazã ºi
elemente de basm, de mitologie popularã.
Ajunsã la ºezãtoarea florilor, copila îndrãgostitã se uitã în
undele lacului, aruncã trandafiri vrãjiþi în apã, nerãbdãtoare sã
vadã în adâncuri chipul celui ce-i va fi menit:
Ea se uitã... Pãru-i galben,
Faþa ei lucesc în lunã,
Iar în ochii ei albaºtri
Toate basmele s-adunã.
„Toate basmele s-adunã“, fiindcã tânãra însãºi devenitã
Crãiasã îºi doreºte o împlinire a „poveºtii“ ei de iubire printr-o
nuntã, aºa cum întâlnim, de altfel, fericit urzite, nunþile în mai
toate finalurile epicii folclorice româneºti;
¬ aceste surprinzãtoare analogii dau farmec aparte poeziei
inspirate din atât de complexa / complicata lume a florilor (v.
literatura naþionalã: Mihai Eminescu, Dimitrie Anghel, Alexandru
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Macedonski, Ion Pillat; Banat: C. Miu–Lerca, Aurel Turcuº,
Monica Rohan, Ioan Petraº, Ion Cãliman; Almãj: David Blidariu,
Grigore Popiþi, Nicolae Dolângã, Iosif Bãcilã, Nicolae Andrei
º.a.). Surprinse în zori sau pe înserat (rar la amiazã), revelaþiile
alegorice se desfãºoarã / se (pe)trec – la graniþa dintre realitate
ºi visare – mai frecvent noaptea. Iar „zorii dumineþii“, întotdeauna
biruitori peste „gândurile nopþii“, dau încredere în triumful
iubirii, în triumful vieþii:
PEISAJ
Aur de flacãrã
Duc sânziene...
De-ntoarceri ne apãrã
ªi mângâie-ne,
Amurg de obol
Ce spargi peste creste
Corãbii de gol!
Prea scurte-s aceste
Seri de opal
Ce-n clãi îºi dezmiardã
Piciorul de deal
Gata sã ardã.

APROAPE FLORI
Erau niºte flori numite oricum
Sau poate nici flori,
Adicã
Ceva
Ce sferea spaþiul în parfum ºi culoare,
Încât uneori le botezam
Aproape iubire.
Le-am adus cu depãrtãrile din noi,
Pe ferestrele speranþei;
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Am crezut cã pe acele geamuri aburite
Se poate desena mai rotund cântecul orei,
Dar degetul meu
Schiþa colþuri de stâncã,
Numai colþuri de stâncã,
Uriaºe ca dorul acelor
Aproape Flori,
Pentru care am fi alergat cu orice fântânã
La toþi...
Acele Aproape Flori
Botezate de noi,
Îþi mai aduci aminte
Cum?
(Nicolae Dolângã, Simple miracole,
Editura Facla, Timiºoara, 1981, p. 51 ºi 60)
¬ Un vers-douã sunt în mãsurã sã realizeze, prin sugestii
concentrice, un amplu tablou cu lumini ºi umbre, inspirat din
tainele ºi viaþa îndrãgostiþilor:
NOAPTE DE SÂNZIENE
În taina miezului de noapte,
Din cer coboarã-o adiere
Ce parcã rãspândeºte ºoapte
De bun gãsit, de mângâiere.
E noaptea cea de mult aleasã
A florilor de sânziene,
Când pe o razã luminoasã
Coboarã Zâna-ncet, alene.
Plutind pe voalu-i de mãtasã
Atinge florile – uºor,
Când roua peste câmp se lasã
ªi visuri se-mpletesc în dor.
Bobiþe mici de rouã sfântã
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Lucesc în razele de lunã,
Iar florile încep ºi cântã
Privind cum trece Zâna Bunã.
ªi vraja-ncet, încet se-ntinde
Peste poienile cu flori,
Iar visul dragostei cuprinde
Fecioare mândre ºi feciori.
Ei vor veni sã-ºi spele faþa
Cu roua florilor vrãjite;
– O floare sã ne fie viaþa!
Sã fim iubiþi! Sã fim iubite!
(Nicolae Andrei, Suflet almãjan,
Editura Timpul, Reºiþa, 1999, p. 35–36)
¬ În literatura din Banat este recurent motivul Sânzienelor
la poetul Iosif Bãcilã, în volumul Poeme–Sânziene, Reºiþa,
Editura Timpul [1997], în care gãsim douã poezii cu titlul
Sânziene posibile ºi alte douã cu titlul Sânziene (pe care le
reproducem mai jos). Remarcãm nu doar termenul dominant
Sânziene, ci ºi trimiteri la fecioarele culegãtoare de flori cu rouã,
dansând sub cerul nopþii luminat de constelaþii protectoare ale
fetelor ce-aduc în peºchire ºi-n inele doruri, soare, lunã, stele.
SÂNZIENE [1]
Ca ºi cum,
printr-o lacrimã de râu luminat,
m-aº uita dincolo, în Poiana Sânzienelor;
Iatã fecioarele-visãtoare,
cu ochii petrecuþi în frunzele de-arþar,
bãtãtorind roua
ºi pãmântul fãgãduinþelor.
Le cunosc gesturile tãinuite,
cum culeg flori,
cum se-ascund în sunetele rãmase
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din cântecele privighetorilor –
Trec dealuri, trec vãi.
Trec mãguri, umbre ºi vãpãi...
C-o mânã, lângã ochi, desferic
Carul Mare de-ntuneric –
ºi m-aprind
în foc ºi stele
ºi mã fac una cu ele!

SÂNZIENE [2]
Aduc
fetele-n ulcioare
Ursa Micã, Ursa Mare.
Aduc
fetele-n peºchire
doruri scrise cu safire.
Aduc
fetele-n inele
soare, lunã, purpuri, stele!
Motivul Sânzienelor apare ºi în alte poeme din acelaºi
volum (Ai în gene / Sânziene / [...]. // ªi þi-e inima / o ranã, /
Sânzianã–Dochianã), uneori cu semnificaþia folcloricã originarã:
floare de sânziene, / cununie sau Din lacrimã / ºi sânzianã / legãm
dureri, / vreun dor, o ranã. Nu lipsesc nici miresele-mãiestrele
care îºi înfãºoarã trupurile dezgolite / în curcubeie de rouã...; în
volumul Dor mãrturisit, Timiºoara, Editura Excelsior Art,
[2010]: fetele care s-au scãldat / în roua sânzienelor.“
(Marcu Mihail Deleanu, Sânzienele. Zâne
ºi flori de leac, Editura TIM, Reºiþa, 2013, p. 53–55)
¬ iatã cum Sânzienele sau Drãgaica reprezintã o sãrbãtoare
a iubirii ºi fertilitãþii, o zi dedicatã unor ritualuri pentru belºug
ºi sãnãtatea oamenilor, însã ºi de practici ale fetelor pentru a-ºi
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afla sortitul ºi momentul în care se vor mãrita; implicarea
comunitãþii la împlinirea acestui destin de mirabilã „poveste“ o
exprimã, metaforic, în poemul Hora almãjanã, poetul ºi profesorul
David Blidariu:
Rotundã, clarã, ca o verighetã,
Se tragãnã la nunþi ºi la nedei,
Înlãnþuind magie de femei,
Sã toarcã, ritmic, dragoste discretã...
Nimic scrâºnit în cadenþarea ei
Doar, în miºcãri, o ardere completã,
Spre împlinirea amplã ºi cochetã,
Priveliºti agreate ºi de zei...
Aºa, purtând-o Dacii, prin ecouri
De hãulite izbândiri, cu bouri,
Ne-au hãrãzit-o moºtenire netã...
Aºa, le-o cunoscurã ºi Romanii...
La fel, ºi noi, ne-o vom testa cu Manii,
Rotundã, clarã, ca o verighetã...
(Manuscris Prin România în ritmuri ºi rime)
¬ scribul-rapsod desluºeºte, uneori direct, alteori sugerând,
„rolul atotputernic al Dumnezeirii“ în crearea acestui fascinant
„spectacol al lumii“, mai mult chiar, acolo „unde lumea începe
Cerul unei lacrimi“.
POETUL E SINGURA FLOARE
un înger la marginea acestei Cãrþi
Poetul e singura floare
în candela clipei
tot ce creºte deasupra
e semn cã adevãrul dã-n muguri
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ca icoana pe care doarme un prunc
din toate oºtirile Domnului
Poetul e singura floare...
(Ioan Petraº, Cartea bucuriilor epifanice,
Editura Brumar, Timiºoara, 2007, p. 109)

prof. Iosif BÃCILÃ
NOTÃ:
*Materialul face parte dintr-un eseu mai amplu, având
urmãtoarea structurã:
1) Cãrþi ºi studii despre Sânziene;
2) Originea termenului Sânziene. Perspective teologice (FlorinaMaria Bãcilã);
3) Obiceiul Sânzienelor în Valea Almãjului;
4) Despre poezia Sânzienelor ºi va fi publicat, în întregime,
într-o viitoare carte.
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Originea termenului
SÂNZIENE
– Perspective teologice –
În lucrarea Termeni creºtini în onomastica româneascã
(Timiºoara, Editura Amphora, 1999, p. 121), prof. Simona Goicu
menþioneazã: „Harta repartiþiei teritoriale ne aratã cã Sânzâiene
(cu varianta foneticã Sâmzâiene [...]) cuprinde întregul teritoriu
dacoromân, cu excepþia Munteniei, Dobrogei ºi a unei zone mai
restrânse din vestul Olteniei, unde este folosit cuvântul Drãgaicã
[...], de origine slavã.“
În ceea ce priveºte numele popular românesc al sãrbãtorii
creºtine din 24 iunie, pãrerile exprimate de specialiºti, de-a
lungul timpului, oscileazã, aducându-se, în acest sens, nu numai
argumente lingvistice, ci ºi de naturã religioasã ori explicaþii
mitico–folclorice. Dupã cum se ºtie, majoritatea covârºitoare a
lingviºtilor aratã cã termenul în discuþie continuã, fãrã îndoialã,
un etimon latinesc. „I.-A. Candrea considerã cã numele acestei
sãrbãtori care joacã un rol aºa de însemnat în credinþele tuturor
popoarelor din Europa, fiind aºezatã de pãrinþii Bisericii în preajma
solstiþiului de varã, spre a înlocui sãrbãtoarea pãgânã din acea epocã,
s-a pãstrat în forma sa primitivã sanctus dies Johannis, devenit,
fãrã nicio dificultate foneticã, [...] sânziene.“ (ibidem, p. 122); este
ºi etimonul pe care autoarea lucrãrii citate îl susþine, conform
urmãtoarelor argumente: „[...] sãrbãtoarea Crãciunului implicã
existenþa unei sãrbãtori paralele, corespunzând solstiþiului de varã,
adicã ziua cea mai lungã a anului, 21 iunie. În calendarul creºtin,
ziua din mijlocul verii a fost transformatã de bisericã în ziua Sfântului
Ioan (24 iunie), care a fost denumitã cu acelaºi nume semnificativ:
Sanctus Dies Johannes. ªi din punct de vedere fonetic, acest compus
poate fi considerat etimonul pentru rom. Sânzâiene, dupã cum a
arãtat I.-A. Candrea, o probã lingvisticã sigurã a cultului acestui
sfânt în regiunile carpato-dunãrene.“ (ibidem, p. 122).
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Prin urmare, referitor la antroponimul Sânziana, lingviºtii
precizeazã cã e vorba despre o creaþie româneascã, pe baza
termenului în discuþie, care continuã în românã lat. Sanctus
Dies Johannis, etimon ce apare ºi în Dicþionarul limbii române
(elaborat sub egida Academiei), s.v. sânzianã. Mergând pe linia
controverselor, Simona Goicu aratã cã Ovid Densusianu propune
ca etimon pe Sanctus Johannes – considerând cã „prezenþa
cuvântului dies în structura compusului nu se justificã nici
fonetic ºi nici structural“ (ibidem, p. 122) –, etimon discutat ºi
de Sever Pop, G. Ivãnescu sau Al. Rosetti. „Pe lângã raportarea
numelui personal la denumirea sãrbãtorii, trebuie luatã în
consideraþie ºi posibilitatea formãrii lui de la numele plantei care
înfloreºte de Sânzâiene.“ (ibidem, p. 123).
O altã opinie, susþinutã mai ales de cei ce nu sunt
lingviºti (Mircea Eliade, Vasile Pârvan, Romulus Vulcãnescu),
apropie numele sãrbãtorii de lat. Sancta Diana. „Acceptând
etimonul Diana pentru zânã, autorii au fãcut legãtura dintre zânã
ºi Sânzâiene, considerat un compus din forma popularã sân(t) (<
lat. sanctus) ºi zânã, în forma dialectalã ziene (pl.)“ (ibidem, p.
122; pentru etimologia termenului, vezi ºi Marcu Mihail Deleanu,
Sânzienele. Zâne ºi flori de leac, Reºiþa, Editura TIM, 2013, p.
18-27).
Sintetizând, Simona Goicu (op. cit., p. 123) concluzioneazã:
„La români, sãrbãtoarea creºtinã a naºterii lui Ioan Botezãtorul
coincide cu vechi datini pãstrate pânã aproape de zilele noastre din
timpuri strãvechi, care au interesante paralelisme în mitologia unor
popoare mai apropiate sau mai îndepãrtate de noi în spaþiu ºi timp.“;
sã ne gândim doar la împodobirea porþilor cu flori sau cu cununi
împletite de sânziene, întru belºug, prosperitate ºi bune auspicii.
În popor, sãrbãtoarea – numitã ºi Sfântul Io(a)n de Varã
– „include numeroase elemente precreºtine ºi cuprinde o serie de
credinþe, obiceiuri, acte rituale ºi practici magice specifice scenariului
de înnoire a timpului din ziua respectivã.“ (Vasile Pistolea,
Sãrbãtori religioase ºi datini la români. Interferenþe,
extrapolãri, semnificaþii, Timiºoara, Editura Marineasa, 2006,
p. 277). Sânziana, cu semnificaþia „ziua Sfântului Ioan“, are deci,
graþie numelui, o strânsã legãturã cu creºtinismul, dar importanþa
zilei este oglinditã ºi în tradiþiile arhaice ale românilor.
Cine a fost Ioan Botezãtorul?
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Cercetând paginile Sfintei Scripturi, în capitolul I al
Evangheliei dupã Luca (unde se descrie în detaliu prevestirea
naºterii lui Ioan Botezãtorul ºi încadrarea evenimentului în
istorie), se relateazã cã el a fost fiul Elisabetei (descendentã a
seminþiei lui Aaron) ºi al lui Zaharia, preot la templul din
Ierusalim – oameni cu teamã de Dumnezeu, cu respect pentru
poruncile Sale, ambii la vârsta senectuþii, dar fãrã copii (cãci
Elisabeta era stearpã), fapt de mare ocarã la evrei (cf. situaþia
Sarrei ºi a lui Avraam, care, la bãtrâneþe, l-au primit ca fiu pe
Isaac). Într-o zi, pe când slujea la templu tãmâind, lui Zaharia
i se aratã îngerul Gavriil, pentru a-l vesti cã soþia îi va naºte
un fiu, pe care îl vor numi Ioan. „ªi bucurie ºi veselie vei avea ºi,
de naºterea lui, mulþi se vor bucura. Cãci va fi mare înaintea
Domnului [...] ºi încã din pântecele mamei sale se va umple de Duhul
Sfânt. ªi pe mulþi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul
Dumnezeul lor.“ (Luca 1: 14-16) – este mãrturia arhanghelului,
în acord total cu adevãrul pe care Mântuitorul avea sã-l proclame
mai târziu despre Ioan: „Nu s-a ridicat între cei nãscuþi din femei
unul mai mare decât Ioan Botezãtorul; totuºi cel mai mic în împãrãþia
cerurilor este mai mare decât el.“ (Matei 11: 11; cf. ºi Luca 7: 28;
Matei 17: 11-13).
Îngerul anticipã rolul de proroc al lui Ioan Botezãtorul,
care va avea o misiune bine definitã, „ca sã gãteascã Domnului
un popor pregãtit.“ (Luca 1: 17). Zaharia, oarecum contrariat ºi
neîncrezãtor, cere un semn; îngerul îi spune cã va rãmâne mut
pânã în ziua când se va naºte pruncul fiindcã se îndoise de
cuvintele lui. Însãrcinatã, Elisabeta e vizitatã de Maria, mama
lui Iisus, moment în care „pruncul a sãltat în pântecele ei ºi
Elisabeta s-a umplut de Duh sfânt“ (Luca 1: 41), binecuvântând-o
pe Maria, ca într-o veritabilã „mãrturie divinã: Înainte-Mergãtorul
s-a închinat cu bucurie Mântuitorului încã din pântecele maicii sale.
[...] Dupã cum Ioan Botezãtorul este cel care-L vesteºte ºi-L aratã pe
Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, tot astfel Elisabeta este cea
care o vesteºte ºi-o aratã pe Fecioara Maria ca fiind Nãscãtoare de
Dumnezeu.“ (Vasile Pistolea, op. cit., p. 273).
La plinirea vremii, Elisabeta naºte un fiu; în ziua tãierii
împrejur (circumciziunea pentru copiii de parte bãrbãteascã) – a
opta de la naºtere, potrivit Legii Vechi (cf. Fapte 7: 8) –, rudele,
vecinii ºi cunoscuþii, care veniserã la acest moment, bucurându-se
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de naºterea copilului, voiau sã-l cheme Zaharia, dupã numele
pãrintelui sãu, dar Elisabeta nu este de acord ºi spune cã Ioan
îi va fi numele. Cei de faþã, împotrivindu-se, i-au fãcut un semn
tatãlui (care rãmãsese mut de la vestirea îngerului), ca el sã
arate cum ar dori sã-l numeascã. Acesta a cerut o tãbliþã ºi a
scris pe ea numele Ioan, moment în care s-a petrecut o altã
mare minune: a început din nou sã vorbeascã, binecuvântând pe
Dumnezeu, ceea ce i-a uimit pe toþi cei din împrejurimi ºi din
þinutul muntos al Iudeii, mai ales cã ambii pãrinþi, fãrã sã
comunice, se opriserã la acelaºi nume pentru fiul lor. În clipa
aceea, preotul Zaharia rosteºte o profeþie inspiratã de Duhul
Sfânt, ce caracterizeazã misiunea acestui copil, în urmãtoarele
cuvinte: „Iar tu, pruncule, proroc al Celui Preaînalt te vei chema, cã
vei merge înaintea feþei Domnului, ca sã gãteºti cãile Lui“ (cf. Luca
1: 76 º.u.). Versetul 80 se terminã astfel: „ªi a fost în pustie pânã
în ziua arãtãrii lui cãtre Israel.“; într-adevãr, Ioan a fost închinat
templului chiar de la naºterea sa, iar în pustie a trãit o viaþã
asprã de post ºi rugãciune, întru desãvârºire.
Întorcându-se în mijlocul comunitãþii la vârsta de 30 de
ani, el îºi concretizeazã misiunea de a propovãdui poporului
Vestea Bunã ºi de a-i chema pe oameni la credinþa în Dumnezeu,
pregãtindu-le sufletele ºi botezându-i (cf. Marcu 1: 4-5) spre a fi
vrednici sã-L primeascã pe Fiul Sãu ºi Mântuitorul lumii, Care
avea sã vinã în curând. Ca atare, începe sã predice „în al
cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Ponþiu
Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, [...] în zilele
arhiereilor Anna ºi Caiafa“. (Luca 3: 1-2), iar mesajul principal pe
care îl transmite este urmãtorul: „Pocãiþi-vã cã s-a apropiat
împãrãþia cerurilor.“ (Matei 3: 2; cf. ºi Marcu 1: 4; Luca 3: 3).
Naºterea lui Ioan Botezãtorul (prin rugãciunea pãrinþilor
ºi binecuvântarea divinã) fusese pregãtitã de Dumnezeu ºi
prevestitã de prorocii Vechiului Testament (cf. Isaia 40: 3; Maleahi
3: 1). El însuºi se declarã a fi „glasul celui ce strigã în pustie:
«Îndreptaþi calea Domnului»“ (Ioan 1: 23; cf. ºi Matei 3: 3 ºi 11:
10; Marcu 1: 2-3; Luca 3: 4 ºi 7: 27). Altfel spus, Ioan a avut
un rol semnificativ în lucrarea mântuirii: a fost ales pentru a fi
Înainte-Mergãtorul lui Hristos (statut recunoscut ca atare de
toþi evangheliºtii), venit sã-I pregãteascã drumul lui Mesia
pentru a-L face cunoscut lui Israel: „Fost-a om trimis de la
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Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mãrturie, ca sã
mãrturiseascã despre Luminã, ca toþi sã creadã prin el. Nu era el
Lumina, ci ca sã mãrturiseascã despre Luminã.“ (Ioan 1: 6-8; cf. ºi
Ioan 1: 32-34: „ªi eu [Ioan Botezãtorul – n.n. F.-M.B.] am vãzut ºi
am mãrturisit cã Acesta este Fiul lui Dumnezeu.“ (Ioan 1: 34).
Dupã cum se ºtie, Ioan este cel ce L-a botezat pe Iisus în
râul Iordan (vezi Matei 3: 13-17; Marcu 1: 9-11; Luca 3: 21-22).
La rãspântia dintre vechi ºi nou, pe malul Iordanului, el
„propovãduieºte o moralã nouã care are la bazã pocãinþa, îmbinatã
cu faptele vrednice de pocãinþã. El subliniazã cã [...] este nevoie de
schimbarea interioarã a omului, materializatã prin fapte. [...] Ea are
la bazã patru mari virtuþi: smerenia înþeleaptã, [...] dreptatea, [...]
cumpãtarea [...] ºi eroismul [...] [subl. aut.]. Pe aceste virtuþi cardinale,
revendicate de Sf. Ioan, se sprijinã ºi cele trei virtuþi teologice:
credinþa, nãdejdea (speranþa) ºi dragostea [subl. aut.] sau iubirea
creºtinã.“ (Vasile Pistolea, op. cit., p. 276). Tot din Evanghelii
aflãm cã Ioan Botezãtorul „era îmbrãcat în hainã de pãr de cãmilã,
avea cingãtoare de piele împrejurul mijlocului ºi mânca lãcuste ºi
miere sãlbaticã.“ (Marcu 1: 6; cf. ºi Matei 3: 4), sugerând, în sens
spiritual, chemarea nu numai a evreilor, ci ºi a pãgânilor la
Hristos, lupta constantã cu sinele, cu diferitele patimi ale firii
pãmânteºti, precum ºi strãduinþa omului de a sãvârºi fapte
plãcute ºi pline de curãþie înaintea lui Dumnezeu, jertfindu-se
pentru aproapele sãu. De altfel, Ioan a fost ºi un model al
smereniei: el Îl numeºte pe Hristos „Cel care vine dupã mine,
Care înainte de mine a fost ºi Cãruia eu nu sunt vrednic sã-I dezleg
cureaua încãlþãmintei.“ (Ioan 1: 27; cf. ºi Matei 3: 11; Marcu 1:
7; Luca 3: 16; Fapte 13: 25), mãrturisind urmãtoarele: „Acela
trebuie sã creascã, iar eu sã mã micºorez.“ (Ioan 3: 30).
Din Sfânta Scripturã cunoaºtem cã sfârºitul lui Ioan
Botezãtorul s-a petrecut dupã un ospãþ prilejuit de sãrbãtorirea
zilei de naºtere a regelui Irod Antipa ºi a fost unul tragic: din
porunca lui Irod, a cãrui viaþã imoralã a fost aspru mustratã /
condamnatã în cuvintele lui Ioan, i s-a tãiat capul, la cererea
Irodiadei, soþia fratelui sãu, care îl ura de moarte ºi a sfãtuit-o
pe Salomeea, fiica ei, care dansase ºi plãcuse oaspeþilor, dar,
mai ales, regelui, sã cearã de la acesta, ca rãsplatã, capul
Botezãtorului, întemniþat la acea vreme (cf. Matei 14; Marcu 6).
Biserica îl cinsteºte pe Ioan ca pe cel mai mare dintre
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sfinþi, dupã Fecioara Maria. În Calendarul Ortodox, îi sunt
consacrate mai multe zile de pomenire, dintre care cele mai
importante sunt urmãtoarele: 24 iunie – Naºterea Sfântului
Ioan Botezãtorul (care, la poporul român, este cunoscutã sub
denumirea de Sânziene sau Drãgaicã ºi se aflã, aºa cum am
arãtat, în preajma solstiþiului de varã); 7 ianuarie – ziua
Sfântului Ioan ca Botezãtor al Domnului (soborul lui); 29 august
(zi de post ºi de rugãciune) – Tãierea capului Sfântului Ioan
Botezãtorul (vezi Ene Braniºte, Ecaterina Braniºte, Dicþionar
enciclopedic de cunoºtinþe religioase, Caransebeº, Editura
Diecezanã, 2001, p. 218-219, s.v. Ioan Botezãtorul, Sfântul).
Odatã cu Ioan Botezãtorul se încheie perioada Legii Vechi,
a profeþilor (vezi Matei 11: 13; Luca 16: 16) ºi începe o altã
vreme, cea a Noului Testament, a Legii Noi, prin Iisus Hristos.
Sã nu uitãm cã Naºterea Domnului a avut loc chiar în luna a
ºasea de la naºterea lui Ioan, iar, în timp, cei doi au ºi
colaborat, dupã cum o dovedesc textele evanghelice, „Sfântul
Ioan situându-se la rãscrucea istoriei de mântuire.“ (Vasile Pistolea,
op. cit., p. 275).

Florina-Maria BÃCILÃ

La cules de sânziene
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Descântece
Descântec de dureri de burtã:
Fujiþ’ daci blastamaci !
Nu pringi, nu cupringi,
Nu înfla, nu gânfa.
Prã mãturã ci-oi luva,
Întrã munþ’ ci-oi arunca.
Acolo sã ci duºi sã ci-aºãdz !
ªî gi la mini sã plieºi !
Descântec de dureri de cap:
Giochii gi cap, sã sã (cu sens de se) ducã-n sat,
Ghiochii gi frunci, sã treacã prãstã munci.
ªini ci-o giochiat sã fie crapat!
ªini ci-o ramnit sã fie plisnit!
Gi vi fii giochiat gi om, sã-i piºi pãru,
Sã sã miri lumia ºî þara gi el.
Gi vi fii giochiat gi muieri, sã-i crãpi þâþãli ºî sã-i moarã copilu gi foami.
Gi vi fii giochiat gi fatã mari, sã-i piºi pãru gin cap,
Sã sã miri lumea ºî þara gi ea, cum s-o mirat ea gi cini gi ci-o giochiat.
Tu sã ramnâni curat, ca grâu samanat, gi mumã-ta nascut!
Io-þ spun vorbili, Dumnidzãu sã-þ punã liacu!
*Se suflã de trei ori peste capul celui „giochiat“.
În cazul deochiului la copiii mici, acestora li se stingeau cãrbuni
aprinºi în apã sau dupã caz strujacul pe care erau aºezaþi era tãiat în cele
patru colþuri în formã de cruce. (Preluate de la Otiman Paraschiva). Tot legat
de descântece, vrãji ºi alte obiceiuri menite sã regleze anumite anomalii sau
situaþii din viaþa satului, la douã dintre morile de pe Valea Rudãriei, a cãror
ciuturã se învârte în sens invers, mai exact spre stânga, se petreceau
lucruri puþin ciudate. Primul dintre ele ar fi acela care spune cum cã dacã
dormi o noapte în Moara Îndãrãtnicã dintre Râuri ºi moara este lãsatã sã
macine în gol, dimineaþa cel care doarme acolo se va trezi mai tânãr. Tot
la aceastã moarã se fãcea prã scrisa, aceasta era o vrajã foarte puternicã.
În Rudãria se pare cã a fost un caz de astfel de vrajã când o femeie îºi
dorea sã se cãsãtoreascã cu un bãrbat care era deja însurat, astfel ea
apeleazã la acest tertip ºi-i face prã scrisa soþiei bãrbatului respectiv.
Rezultatul se pare cã „apare“ în cel mult ºase sãptãmâni. În cazul nostru,
soþia cãreia i s-a fãcut prã scrisa a fost omorâtã la scurt timp de tatãl ei,
la pãdure din greºealã, la câteva zile dupã presupusa vrajã, dupã care
bãrbatul rãmas fãrã nevastã s-a cãsãtorit cu cea care fãcuse vraja.
Toate aceste poveºti sunt deocamdatã la stadiul de legendã, dar sã nu
uitãm cã în fiecare legendã existã ºi un sâmbure de adevãr.

Alin TURCULESCU
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Memoria locurilor
CRUCI ÎN CIMITIRELE
BANATULUI MONTAN
Primele semne ale stabilizãrii unei populaþii într-o regiune
sunt cimitirele. Ele pot fi însã ºi primele semne ale destabilizãrii
ºi înstrãinãrii.
Oamenii vin, vãd, îºi aleg noile locuri de locuit, îºi
construiesc locuinþele, Bisericile, crâºmele. Lucreazã, se cãsãtoresc
ºi atunci moare unul dintre ei, poate chiar înainte ca prima casã
sã fie terminatã. ªi este înmormântat. ªi pe mormânt se pune
o cruce care sã aminteascã cã cel dus dintre cei vii a fost un
creºtin, care însã sã-i acorde ºi protecþia crezului sãu. Crucile se
fac atunci aºa cum cei nou veniþi ºtiau sã le facã în vechea lor
patrie. Iar atunci când oamenii sunt veniþi din regiuni diferite,
se amestecã ºi stilurile de realizare a acestor cruci.
Aºa s-a întâmplat ºi cu germanii din Banatul Montan, dar
ºi cu slovacii ºi cehii, cu maghiarii sau craºovenii ºi bineînþeles
cu românii.
Primii germani, sosiþi aici din Imperiul German, au gãsit
cu siguranþã o populaþie româneascã ale cãror cimitire se aflau
alãturi de biserici, având pe morminte cruci simple, fãrã multe
podoabe, simple ºi liniºtite.
Probabil cã aceºti primi coloniºti nu vor fi împodobit prea
mult mormintele morþilor lor, dar au adus cu ei totuºi anumite
elemente din þara lor de origine – credinþa, obiceiurile. Cu atât
mai mult cu cât pânã în 1782 se puteau aºeza aici doar coloniºti
catolici, abia dupã aceea ºi evanghelici.
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Cu timpul dispar deosebirile dintre cruci ºi în general
dintre cimitire. Catolici ºi evanghelici sunt înmormântaþi unii
lângã alþii, dar ºi lângã ortodocºi. În acelaºi timp dispar ºi
deosebirile etnice ºi „cimitirul german“ sau „cimitirul românesc“
rãmân o amintire, o expresie a unor vremuri trecute.
Acest studiu se va ocupa cu siguranþã de ceea ce a
aparþinut populaþiei germane, pentru cã acest patrimoniu cultural
se aflã într-un real pericol de a fi distrus sau de a dispãrea,
cimitirele fiind ºi ele un semn definitoriu al unei culturi, ele
dezvãluind caracteristici ale unei etnii, ale unei religii etc., iar
cimitirele noastre, în special cel din Reºiþa, dar ºi din alte
localitãþi montanistice, se aflã în pericol de moarte.
Cimitirul ºi crucea pot face referiri la cinci elemente:
1. La religia ºi etnia comunitãþii comunei cãreia îi aparþine
cimitirul. ªi aici avem cimitirele germane de la Reºiþa, Bocºa,
Oraviþa, Moldova Nouã etc.
2. La starea socialã a celor înmormântaþi (individ, familie,
dar ºi a comunelor). ªi în acest caz avem cimitirele simple
muncitoreºti din Reºiþa, Moldova Nouã, Dognecea în care însã
gãsim ºi un rând cu bogaþii localitãþii, care sunt îngropaþi
separat de masã, aºa cum erau ºi în viaþã, sau au în mijlocul
celorlalþi cavouri ca niºte adevãrate palate, unde simplele cruci
de fontã, cu clasica figurã a lui Cristos crucificat este înlocuitã
de cavouri zidite, având cruci de piatrã, statui ºi inscripþii
frumoase.
Fapt este cã cimitirele de la Oraviþa ºi Bocºa sugereazã o
societate înstãritã, maiºtrii mineri, funcþionari etc.
3. Crucea ºi mormântul pot sugera însã ºi evenimente
copleºitoare din viaþa comunelor. Moartea neaºteptatã, groaznicã,
în urma unui accident, cum a fost cazul membrilor corului
social-democrat de la Reºiþa, care au murit astfel, în drum spre
Anina, sau monumentele celor decedaþi în accidente miniere
(Steierdorf-Anina).
4. Copleºitoare sunt însã ºi listele lungi cu cei cãzuþi în
cele douã Rãzboaie Mondiale sau cu cei deportaþi în ianuarie
1945, ca reprezentarea unor destine individuale, ca de exemplu
moartea piloþilor germani din Primul ºi al Doilea Rãzboi Mondial,
locul „la elice“ fiind pentru reºiþeni un loc de rugãciune pentru
cei cãzuþi sau deportaþi.
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5. ªi sfârºitul istoriei unei populaþii din anumite regiuni
poate fi „citit“. Atunci când cei care trãiesc, închid cu plãci de
beton mormintele decedaþilor lor, astfel cã nu mai este necesarã
îngrijirea mormântului, înseamnã cã ceva în istoria comunitãþii
s-a rupt, cã se merge pe drumuri noi, care le lasã în urmã pe
cele vechi.
Prin urmare, cimitirele cu crucile lor din fontã turnatã,
din marmorã, din ciment, din lemn, cu cavourile ºi capelele lor,
reflectã viaþa unei comunitãþi ºi este foarte pãcat cã astãzi atât
de multe sunt deteriorate, pentru cã în felul acesta este eliminatã
o parte de istorie bãnãþeanã.

dr. Rudolf GRÄF

Un gând la început
La deschiderea primei pagini a acestei cãrþi ºi la citirea
titlului ei, Pomul vieþii pentru eternitate, vor fi cititori care
îºi vor pune întrebarea, de ce acest titlu? Sã fie oare vorba
despre pomii din pãdurile întinse ale Banatului Montan sau
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despre eternitatea creºtinã care ne conduce spre infinitul
dumnezeiesc?
Rãsfoind-o însã paginã cu paginã ne vom da în sfârºit
seama cã aici este vorba despre cu totul altceva.
Este vorba despre semnul Sfintei Cruci, ca simbol al
mântuirii omenirii, acea cruce pe care o întâlnim peste tot în
cimitirele noastre ºi care ne cheamã la reculegere, la concluzia
cã numai prin ea putem ajunge în eternitatea lui Dumnezeu!
Este vorba însã ºi de crucile confecþionate în turnãtoriile
Banatului Montan, adevãrate lucrãri de artã ale unor simpli
muncitori ºi totuºi mari meseriaºi în ale turnãrii. Ei ºi-au
transformat cunoºtinþele în adevãrate opere de artã, lãsând
pentru posteritate urme ale trecerii lor pe aici.
Este vorba ºi despre o lume pierdutã a artei executate în
turnãtorii, o pierdere de nerecuperat a simþului estetic ºi al
muncii din Banatul Montan.
Eu personal sunt foarte bucuros cã mi-a reuºit în urmã cu
câþiva ani sã imortalizez pe peliculã foto aceste mãrturii de
necontestat ale artei executate în turnãtorii, unele cruci mai
deosebite, aflate în cimitirul mare de la Casa Muncitoreascã din
Reºiþa. O parte dintre cele recuperate, sunt fotografii reproduse
în aceastã carte-document, care se doreºte a fi o aducere aminte
a ceea ce ne-au lãsat înaintaºii noºtri nouã drept moºtenire,
totodatã însã se doreºte a fi ºi o luare aminte – apel pentru
societatea noastrã de astãzi, de a mai salva, dacã a mai rãmas
ceva, din aceastã artã a turnãtoriei, pentru posteritate. Aceste
cruci reprezintã de fapt istoria noastrã ºi aceia care se îndepãrteazã
de propria lor istorie, nu vor avea nici viitor…
Pentru mine, aceste cruci simbolizeazã propria istorie!
La sfârºit încã un cuvânt de mulþumire tuturor acelora
care au contribuit la apariþia acestei cãrþi-document.
Fie ca crucea, simbol al Pomului vieþii, sã vã cãlãuzeascã
prin aceastã carte-document!

Erwin Josef ÞIGLA
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CRUCEA:
semnul credinþei noastre
Fie micã sau mare, simplã sau bogat ornamentatã, crucea
rãmâne, în toate ipostazele ei, semnul credinþei noastre. Nu ne
putem ridica privirea spre ea, fãrã sã ne gândim imediat la
Dumnezeu, la Dumnezeul nostru, care s-a fãcut om ºi a murit
pe cruce, pentru ca noi, oamenii, sã avem parte de fericirea
veºnicã. Cristos, Omul – Dumnezeu, a pãtimit pe cruce, a murit
ºi a treia zi a înviat, transformând astfel semnul supliciului, al
durerii, în semn al victoriei.
„In hoc signo vinces“ – Sub semnul acesta vei învinge –
crede Constantin cel Mare ºi, cu el, credem ºi noi, creºtinii de
astãzi. De aceea aºezãm crucea pe mormintele celor dragi
plecaþi din mijlocul nostru, ca semn al credinþei în viaþa veºnicã,
ca semn al victoriei asupra morþii.
Adunând între coperþile acestui volum fotografii ale unor
cruci din cimitirele Banatului Montan, Erwin Josef Þigla ne
prezintã o bucatã de istorie a acestor locuri. Fotografiile ne
vorbesc despre arta turnãtorilor de aici, despre dãruirea ºi
înaltul meºteºug al lor, despre migala cu care au realizat unele
dintre ornamente, dar ºi despre viaþa ºi moartea, despre credinþa
ºi speranþa oamenilor din aceste locuri.
Prin însuºi titlul cãrþii de faþã, Pomul vieþii pentru
eternitate, autorul ne dã o cheie de lecturã pentru imaginile
acestor cruci din cimitirele noastre: sã nu le vedem doar ca pe
niºte semne ale morþii, ale pãrãsirii acestei lumi, pe care e
adevãrat cã o marcheazã pe fiecare mormânt. Dar sã le privim,
aºa cum ne învaþã credinþa noastrã, ca „pom al vieþii“, ca semne
ale nemuririi sufletelor celor dragi ai noºtri.
Sã nu ne uitãm la aceste cruci doar cu privirea îndreptatã
spre trecut, vãzându-le ca mãrturie a ceea ce a fost, ca vestigii
ale unui meºteºug din trecut, ceea ce sunt, ce-i drept. Dar sã
le vedem, cum probabil le-au vãzut cei care le-au executat ºi
le-au aºezat acolo, cu privirea îndreptatã spre veºnicie, ca
semne de speranþã pentru eternitate.

71
https://biblioteca-digitala.ro

Este, aºadar, o bucatã de istorie care are ceva de spus ºi
prezentului ºi viitorului nostru. Sã învãþãm din arta turnãtorilor
dãruirea, meticulozitatea, migala lor, dar sã învãþãm ºi din
credinþa ºi din speranþa lor. Pentru cã, indiferent cât de mult
rãmâne din rodul muncii noastre, adevãratele valori – cele care
ne motiveazã în a ne îndeplini munca – sunt cele ce dãinuie.
Iar crucea – dincolo de reprezentarea ei, mai mult sau
mai puþin mãiestritã - rãmâne pentru noi, peste timp, semn de
speranþã în Domnul nostru Isus Cristos, cãci pe ea ne-a dobândit
Mântuirea.

pr. József Csaba PÁL

O vedere dinspre cimitir
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Tradiþie ºi modernitate
Paradoxul ºi revelaþia în
etnografia Banatului
Despre o dignitate a abordãrii într-un celebru
studiu al lui Lucian Blaga
Un text care a solicitat deopotrivã interes, abordãri
varii, elogii ºi opinii în contradicþie, trece adesea prin
resuscitãrile obligatorii ºi utile la care-l supun, periodic,
generaþii de intelectuali nu neapãrat cu specializãri conexe
problematicii. Scris, totuºi, cu nevinovatele pedanterii ale
poetului decât cu acribia ºtiinþificã a cercetãtorului filosofiei
culturii, studiul intitulat Barocul etnografiei româneºti este
mult conciliant cu tradiþia spre a fi o cercetare structuralistã
dar este în mãsurã sã dezvolte premise ºi sã declanºeze,
dincolo de polaritãþile temei, abordãri originale în legãturã
cu destinul Banatului istoric în dinamicile culturii româneºti.
Autorul nu s-a lãsat copleºit de verosimilitatea emoþionalã
a opiniilor profitabile despre aceastã provincie pe care o
vede, o intuieºte ca pe un personaj tragic iar regia impecabilã
a demonstraþiei sale pleacã de la ºi se întoarce în acelaºi
punct al unei reprezentãri oarecum sublimate: paradoxul
bãnãþean. Truculenþa expresivã, desigur, solida armãturã
metaforicã dar, mai ales, stilul insidios al eruditului care nu
deterioreazã cusurul mediocritãþii spre a-ºi justifica abordarea,
exprimã / explicã de la sine caracterul frontal într-un studiu
mult îndepãrtat de statutul unei pedagogii blagiene: „În
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adevãr, cultura Banatului se prezintã ochiului, ce ar voi s-o
îmbrãþiºeze ca întreg, sub aspectul la început cam deconcertat
al unui paradox. Înainte de a trece la demonstraþie, îl formulãm,
chiar cu riscul de a nu fi pe placul tuturor. Nici una din
provinciile româneºti nu are o culturã etnograficã anonimã,
popularã, atât de diferenþiatã ca Banatul, dar în acelaºi timp,
nici una din provinciile româneºti n-a dat relativ aºa de puþine
personalitãþi creatoare ca Banatul.“
Cum se poate observa, formularea aceasta, exprimatã
într-o scânteietoare originalitate, ocoleºte sensul banal în
care s-ar cantona abordarea subiectului dintr-o poziþie neevazionistã în legãturã cu tradiþiile, arhaitatea ºi conservarea
culturii poporale din Banat sau cu descifrarea, într-un rafinat
aliaj etnic, a unor posibile trasee ascensionale care sã riºte
podiumul identitar al unor personalitãþi locale. Lucian Blaga
recunoaºte cã nu aduce atingere stãrii paradisiace din opiniile
contemplativilor problemei, încrezãtor fiind cã în aceastã
provincie „se vor ivi încã remarcabili purtãtori de destine
româneºti.“ Dar nu considerã deloc megalomanie picantã
expresia „Bãnatu-i fruncea!“, interesându-l sã explice experienþa
artisticã, prin detaliul revelator ºi distribuirea accentelor pe
teme, tematici, capitole, probleme ºi problematici în jurul
celeilalte opinii: „Cultura Banatului e neapãrat etnograficã,
anonimã, popularã.“ Þãranul „de o extraordinarã mândrie“,
satul, cântecul, jocul vesel, portul, obiceiurile, corurile ºi
fanfarele, „diferenþierea dialecticã a graiului“, bogãþia
pãmântului, îngãduie sondajul vertical pentru situãri tipologice
într-un profil sufletesc dominat de motive simbolice congruente,
de o mobilitate spiritualã în scenariul tuturor acumulãrilor
prin depãºirea analiticã a reconstituirii placide.
Dincolo de sinceritatea pasionalã ºi impresia de afectare
ºi lamento emoþional, de capriciul exemplului particularizat
ºi de ispita afirmaþiilor abrupte, concluzia vizeazã depãºirea
unui handicap istoric: „Un fapt incontestabil se poate, deci,
preciza: cultura Banatului reprezintã barocul etnografiei
româneºti.“ Argumentele, sintetizate astfel, þin de un spirit
asociativ în transcrierea ºi ordonarea datelor, de o bunã
cunoaºtere a jocului autoritãþii culturale a provinciei ºi
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privilegiata cale de acces a poporalului în aceastã sintezã
unicat. Moralismul introspecþiei învedereazã norma comunã
dar ºi evidenþa cã spiritul pur trãieºte, înregistreazã confirmãri
eclatante dar ºi sinuozitãþile învinse în preliminariile
disproporþionale marcând strãdaniile, dibuirile, zãbava în
preajma pasajelor instructive. Firesc, interacþiunile imaginarului
se întâmplã, în cazul poetului filosof, între lirism ºi analizã
dau austeritatea nostalgicului nu poate fi deloc, aici, mostra
unui dogmatism critic. Dimpotrivã, noutatea rodnicã, miezul
opiniei, þin mai degrabã de ceea ce ar aduce ca efecte,
potrivit spuselor lui Lucian Blaga însuºi, „revolta fondului
nostru nelatin“: „Solul mãnos, belºugul în pâine ºi vin, un
temperament cu multã conºtiinþã de sine s-au întâlnit pentru a
crea sub inspiraþia continuã a unui minunat peisaj, o florã
culturalã de o bogãþie barocã.“
Argumentele, în sprijinul acestui baroc etnografic, se
revarsã în formulãri de o gravitate inimitabilã, ca într-un
ciudat „lirism carmelit“. Se evidenþiazã generaþia spontanee
de forme în satul bãnãþean, femeia care iubeºte cu pasiune
podoaba ºi culoarea, ritualul profan al nunþilor, varietatea
portului ºi a datinilor, a creaþiei folclorice (douãzeci de
variante ale aceluiaºi cântec în zece sate, dar ºi varianta
excesiv complicatã a baladei „Mioriþa“). Nu absenþa din
operã, insistã autorul nostru, a creat aici melodrama. Provincia
s-a adeverit pe sine de-a lungul istoriei, adeverindu-se prin
oamenii sãi comuni, nu personalitãþile, nu liderii, prin glosarea
meticuloasã pe mentalitatea publicã. Într-o soluþie sincronicã
nu e obligatoriu semnul egalitãþii, câmpul operelor „vii“,
unele trebuind, când ºi când, deshumate din molozul istoriei,
contribuind la aceeaºi edificare a unei viziuni „organice“. Iar
judecata autorului nu e nici ea circumstanþialã. Acest accent
pe estetic în formularea opiniilor eu l-aº numi realism
fundamental: „Invenþia formalã n-a încremenit în câteva tipare
stereotip repetate de o unanimã memorie sterilã, ca în alte pãrþi.“
Structuri mitice multiplicate pânã în timpurile moderne
îngãduie cernelii ºi inteligenþei eseistului sã aibã la îndemânã
elementele concluziei optimiste. În funcþie de axul studiului,
am socoti ºi noi acest demers al lui Lucian Blaga unul minat
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de o excesivã fantezie barocã. Numai cã nici structurile de
sens nu datoreazã dihotomiilor ºi dignitatea abordãrii, în
realitatea trecutã ºi prezentã a unei provincii în care „dai la
fiecare pas peste izvoarele unei imaginaþii în abundentã
izbucnire“, e o descãrcare, o eliberare din eºantionul unor
aparent imposibile alchimii. Deodatã descoperind cã istoria
oricãrui loc din încã nedeplina sintezã româneascã e o
istorie a nãzuinþei. Astfel ºi Lucian Blaga încerca, în interbelic,
sã ofere un preambul dezbaterilor din jurul ideii bãnãþene:
„(…) stilul etnografiei bãnãþene are ceva din cãldura, din
pasiunea ºi excesul barocului.“

Ionel BOTA

Cvartet reºiþean (cu Ion Românu –
fotografie de la Ioan Tomi)
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Caracterul tradiþional, unic în
arta europeanã, al iconostaselor
din Banat
Pictura muralã atât a Banatului de ºes cât ºi cea a celui
montan s-a confruntat dupã 1730 (prolifica epocã de construire
de biserici care sunt în parte ºi astãzi admirate) cu civilizaþia
Europei centrale aflatã în plinã Epocã a Luminilor. Având prilejul
sã vizitez minunatele biserici ortodoxe (mai cu seamã cele
sârbeºti) din Timiºoara, dar ºi cele din Banatul Montan (Oraviþa,
Verendin, Caransebeº sau Lipova – judeþul Arad) am remarcat
tradiþionalul spaþiului balcanic cu barocul apusean dând stilul
baroc-ortodox.
Modernizarea, reformarea universului imaginii picturale
din Banat (aflat dupã 1718 sub tutela politicã habsburgicã) i-a
revenit Bisericii sârbe cu centrul la Sremski Karlovac, care a
conturat o adevãratã „epocã a barocului sârbesc“ (Þigu V. –
Revelaþii bisericeºti româno-sârbe în sec. XVII ºi XVIII-lea
– 1996).
Se ºtie cã în 1743 episcopul Arsenie Sakabent emite o
circularã prin care indicã zugravilor localnici sã utilizeze modelele
pictorilor ucrainieni invitaþi sã picteze în bisericile Patriarhiei.
Prin aceasta s-a acceptat o nuanþã aristocraticã ºi o nouã
perspectivã asupra lumii conformã cu Secolul Luminilor. Pictura
rusã contribuie ºi la promovarea unei imagini artistice printr-un
echilibru între „ikonopis“ ºi „jivopis“ (realitate simbolicã ºi realitatea
perceptibilã – Chaunu P. – Civilizaþia Europei în Secolul
Luminilor – 1986).
Aceste procese au inclus în mod special iconostasul, care
reprezintã „intrarea într-altã lume“, care ºi-a îmbogãþit repertoriul
tematic cu elemente apusene împreunã cu pictura muralã ºi cu
noul mobilier liturgic, s-a accentuat atmosfera occidentalizantã
din noile biserici în care decorul a fost organizat dupã principiul
ceremonial baroc.
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Spre deosebire de cel de tranziþie bizantinã cu structurã
orizontalã noul iconostas a fost orientat pe verticalã, inspirându-se
dupã structura ruseascã (Pârvulescu D., „Iconostasul“ – Tezã de
doctorat).
Sunt trei secþiuni, care servesc drept „model“, începând cu
deceniul ºase al secolului al XVIII-lea.
În prima secþiune (sub icoanele împãrãteºti) se reprezintã
antiteza paralelã între Vechiul ºi Noul Testament: Jertfele lui
Avram, Moise înãlþând în pustiu ºarpele de aramã, Uciderea lui
Abel, Iudit tãind capul lui Holofern, Moise în faþa tufiºului
arzãtor. Din Noul testament: Fuga în Egipt, Întâlnirea Fecioarei
Maria cu Elisabeta, Ioan Botezãtorul ºi Nicolae. Pe uºile împãrãteºti
apar Bunavestire, Arhanghelii Mihail ºi Gavril, Sfinþii diaconi ºi
sfinþii militari Gheorghe ºi Dumitru.
În secþiunea a doua sunt grupate Marile sãrbãtori, Chinul
Apostolilor ºi Sfânta Treime.
În secþiunea a treia – superioarã (dupã model ucrainian)
– sunt arãtate episoadele Patimilor (ciclul occidental se numeºte
Via Crucis), portretele prorocilor, Fecioara Maria ºi Apostolul
Ioan, completate dupã model vestic cu Maria Magdalena ºi
soldatul Longinus cu suliþa. Aºadar cele trei teme trec prin cele
trei secþiuni: încarnare, sacrificiu, martiriu.
În partea Banatului dominatã de populaþie româneascã ºi
macedo-românã (Banatul Montan) iconostasele semnalate în diverse variante au un conþinut identic (Biserica Sf. Ioan din
Caransebeº 1787; Sf. Apostoli Petru ºi Pavel din Goruia 1818;
Naºterea Sf. Ioan – Iablaniþa 1828; Sf. Atanase 1834 din Domaºnea,
Sf. Paraschiva din Cruºovãþ).
Participând la parastase ºi pomeniri în minunata Bisericã
pravoslavnicã sârbeascã din Timiºoara (cartierul Fabric) am aflat
cã între anii 1745-1749 Episcopul sârbesc al Timiºoarei a comandat
o lucrare pictorului Nikola Nescovici, care împreunã cu zugravul
Sima au realizat în 1764 ºi pictura iconostasului la Biserica Sf.
Gheorghe din Timiºoara (Piaþa Traian) – în prezent cea mai
veche bisericã din Timiºoara.
Pânã la sfârºitul sec. XVIII-lea s-au realizat pictura Bisericii
sârbe Adormirea Maicii Domnului din Ciacova – 1771 de cãtre
pictorul Dimitrie Popovici; a Bisericii Buna Vestire din Lipova –
1785 de ªtefan Teneþchi. Acest pictor reprezintã prima generaþie
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de creatori în spectrul picturii baroc-ortodoxe. Primul iconostas
de tip nou, pictat de ªtefan Teneþchi a fost instalat (1753) la
Mãnãstirea de la Bezdin.
Foarte vechi sunt picturile de la Sânnicolau Mare, comuna
Saravale (acum ziarele din Timiºoara vorbesc de renovarea
completã a acestei biserici – interior ºi exterior), Lugoj, Vârºeþ,
Oraviþa, Gelu. Pictorii cunoscuþi sunt: Iacov Orfelïn, Ioan Isailovici
cel Bãtrân, Sava Petrovici, Arsenie Petrovici (Oraviþa), Dimitrie
Turcu, Emanoil Antonovici.
În secolul XIX la elementele preluate din repertoriul
decorativ renascentist, baroc ºi rococo se adaugã cele neoclasice.
Pentru Banatul Montan, Biserica Sf. Ioan din Caransebeº,
respectiv picturile semnate de ªtefan Teneþchi sunt reprezentative
pentru ultimele decenii ale sec. XVIII-lea, simbolizând ataºamentul
burgheziei româneºti din Caransebeº faþã de tradiþie. ªtefan
Teneþchi a pictat varianta ortodoxã a apoteozelor, a introdus
decorul vegetal, a reprezentat spiritualitatea personajelor, inspiratã
de icoanele ucrainiene ale lui Iov Vasilievia de la Patriarhia
Sremski Karlovac dupã anul 1740. Picturile Isus precum ºi
Fecioara cu pruncul sunt considerate cele mai reuºite interpretãri
ale picturii bisericeºti din Banat – sec. al XVIII-lea (pe pictura
„Isus Pantocrator“ - ulei pe lemn, foiþã de aur apare inscripþia
de donator – domnul Gheorghe Bãiaº – 1789).
În secolul XIX-lea au urmat pictori denumiþi „academici“
în Banatul Muntos, precum ªtefan Popovici, Gheorghe Diaconovici,
Stancu Raicu, Jovan Grabovan º.a.
Aceastã culturã barocã ºi renascentistã consemnatã ºi
pãstratã în bisericile noastre bãnãþene – în special în Banatul
Montan – atestã prezenþa noastrã europeanã în ceea ce priveºte
pictura muralã ºi pe lemn ºi nu numai.

prof. Edith Guip COBILANSCHI

Bibliografie:
Prater A. Bauer H. – Painting of the Baroque – Köln (Pictura
barocului)
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Pârvulescu D. – Zugravi din Banat în secolul al XVIII-lea
Timoteeviæ M. – Crkva Svetog Georgija u Temisvaru –
(Biserica Sf. Gheorghe din Timiºoara)
Lexikon der chresteichen Ikonographie (Köln 1994) –
(Lexiconul istoriografiei creºtine)

Nikola Neºcovici ºi Sima, 1764 – Încoronarea Fecioarei de
cãtre Sf. Treime, Iconostasul bisericii sârbe Sf. Gheorghe, Timiºoara.
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Identitate cãrãºeanã
Mica Enciclopedie Muzicalã
Cãrãºanã
Un dicþionar al personalitãþilor ºi
culturii muzicale de inspiraþie poporalã
din Oraviþa ºi Þara Caraºului pânã la
anul 1950
(Continuare din nr. 2/2015)
¬ Nicolae Tincu-Velia (1814-1867) 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.
¬ 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“, 1890-1891) „Material
folkloristic“, „Jocuri copilãreºti“, „Jocuri sau danþuri
populare“, „Leacu cailor bivaºi º-a oamenilor lienoºi“,
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„Jocuri copilãreºti din Banat“, „Medecina poporalã.
Credinþe, datini, doftorii ºi descântece poporale“, (în
„Familia“, 1891-1892, 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).
___________________
1. 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, ianuarie-februarie 1925; T. CHIª, Sofronie
Marcu Liuba, în volumul V. BITTE, T. CHIª, N. SÂRBU, Dicþionarul
scriitorilor din Caraº-Severin, Reºiþa, Editura Timpul, 1997, p. 152-153

¬ 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.1
___________________
1. 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; 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

¬ Orãviþeanul Alexandru Popovici (1836-1901) medic
ºi director al Bãilor Herculane mai târziu, a cules
ºi folclor: variante cântate la Herculean, Iovan
Iorgovan.
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¬ 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. 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 directorcustode 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.1
____________________

1. 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; N. BOCªAN, M. DUMA,
P. BONA, Franþa ºi Banatul, 1789-1815, Reºiþa, Editura Banatica,
1994, passim

¬ O notã aparte o reprezintã, în peisajul tipografic
orãviþean, librarul ºi editorul I. E. Þieranu,
personalitate de care se leagã atitudini de înalt
patriotism autohton în preajma rãzboiului de
independenþã de la 1877. El desfãcea în zonã
carte naþionalã dar are ºi tentative de a imprima
singur. Mai ales note muzicale, librete. Cu ajutorul
tipografului Josef Eberle din Viena reuºeºte sã
imprime partituri muzicale precum Iarna, 1876,
Cântec de primãvarã, 1880, Coloane române, 1881
ºi alte 13 compoziþii de Ciprian Porumbescu.1
_____________________
1. V. VÃRÃDEAN, Cântecul la el acasã. Contribuþie la istoricul
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muzicii româneºti din Banat, Timiºoara, Editura Mitropoliei Banatului,
1985, p. 21-23; Folclor muzical, în „Luceafãrul“, nr. 1-2-3, 1938

¬ Tiparul de carte muzicalã la Oraviþa va fi continuat
de V. Braniºte (1869-1928) a cãrui conferinþã
Muzicã ºi dansuri la români, în veacurile XVI ºi XVIII
apare „pentru creºterea potrivitã pentru frumosul
scop al conservãrii neamului nostru.“1
_____________________
1.V. VÃRÃDEAN, Cântecul la el acasã. Contribuþie la istoricul
muzicii româneºti din Banat, Timiºoara, Editura Mitropoliei Banatului,
1985, p. 23

¬ Avram 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-Bãnãþeanu156, 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.1
_________________
1. I. DATCU, S. C. STROESCU, I. DATCU, S. C. STROESCU,
Dicþionarul folcloriºtilor. Folclorul literar românesc, cu o prefaþã de O.
Bârlea, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1979, p. p.
143; P. CIOBANU, Avram Corcea, un fiu distins al Coºteiului din Banatul
Sârbesc, în volumul în P. CIOBANU (coordonator), Oameni ai acestor
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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. 103-113; O. BÂRLEA,
Istoria folcloristicii româneºti, p. 306-307; Bibliografia generalã a
etnografiei ºi folclorului românesc, I, 1800-1891

¬ 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 ºi Cântecul bradului în 1908 ºi
Poezii populare române, culese ºi publicate de…, I.
Balade populare din Bãnat, în 1909.30 Doi ani de
zile, tipografia n-a mai imprimat carte, fiindu-i
suspendate drepturile de editare în comanditã simplã.
La reluarea activitãþii librare, autorii care vor fi
tipãriþi îºi editeazã lucrãrile în regie proprie.1
____________________
1. 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, I. DATCU, S. C. STROESCU,
Dicþionarul folcloriºtilor. Folclorul literar românesc, cu o prefaþã de O.
Bârlea, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1979, p. p.
361-362

¬ Lucian Costin (1887-1951) trebuie amintit 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
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(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).1
____________________
1. 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, I.
DATCU, S. C. STROESCU, Dicþionarul folcloriºtilor. Folclorul literar
românesc, cu o prefaþã de O. Bârlea, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, 1979, pp. 145-146

¬ Tot în acei ani, precis la 1935, la Viena, apãrea
Melodien der rumänischen. Colinde a
lui Béla
Bartok (1881-1945) Ciripiri poporale din Banat, de
Gheorghe Haiduc, Colinde, de P. Barbu (18641934).
¬ Cartea profesorului orãviþean Nicolae Lighezan,
Folclor muzical bãnãþean, e tipãritã dupã moartea
autorului, în 1959 de cãtre Editura Muzicalã, cu
sprijinul lui Tiberiu Alexandru ºi cu o prefaþã mai
veche a lui Petru Groza, care cunoscuse personal
pe dascãlul din Oraviþa.1
___________________
1.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
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¬ Târziu, dupã 1955, sunt editate ºi culegerile lui N.
Ursu, Cântece ºi colinde de stea din Ardeal ºi Banat
ºi Cântece ºi jocuri populare din Naidãº, judeþul
Caraº.
¬ Dar mult mai devreme prezent în zonã, excelentul
cercetãtor care a fost Tiberiu Alexandru imprima
î n 1942 Muzica popularã bãnãþeanã, notã
monograficã (la Editura „Cercul bãnãþean“) iar
Gh. Ciobanu culegea ºi redacta manuscrisul 40 de
cântãri din Vãrãdia. Tot în anii ’40 ai veacului
XX, Tiberiu Brediceanu finaliza manuscrisele 810
melodii din 82 comune bãnãþene ºi 122 melodii
populare din judeþul Caraº, valea Almãjului, în 1943,
Corneliu Mereº selecþiona pentru antologie 42
de cântece din Rãcãºdia, Maidan ºi Ciclova pe lângã
55 cântãri din Moldova Nouã, finalizatã ceva mai
devreme, la 1933.
¬ Constantin Miu-Lerca (15 august 1908, Cacova7 august 1985) cu studii primare la Cacova,
liceale la Oraviþa ºi Lugoj, superioare de Drept
ºi Matematicã-Fizicã, preºedintele Asociaþiei
Scriitorilor Români din Banat, în 1943, a debutat
cu versuri în „Progresul“, orãviþean, în 1925. 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).
¬ 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 (nãscut la Vrãniuþ, 1919), istoricul
format la Oraviþa, transcria ºi cântece poporale,
colaborând la volumul Arta popularã în Valea Jiului
(Bucureºti, 1963).
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Nunta în satul Valea-Bolvaºniþa
Nunta în zona noastrã este cea mai importantã sãrbãtoare,
este un eveniment mare la care participã cu drag toþi sãtenii,
toþi prietenii noºtri de familie.
Obiceiurile legate de nuntã în satul nostru sunt
urmãtoarele: cu o sãptãmânã înainte de nuntã la mireasã acasã
vin cumnaþii de mânã care sunt în numãr de 30/40 depinde câþi
pune mireasa ºi mirele, unde cumnaþii de mânã se prezintã
duminicã dimineaþa pe la ora 10 la mireasã acasã, primesc
mâncare, cafea ºi rãchie.
Dupã care cumnaþii de mânã de la mama miresei care
sunt ai fetei primesc o panglicã albã ºi una roz care se pune
peste umeri, iar din partea bãiatului primesc o panglicã albã
ºi una roºie ºi fiecare au o ploscã în care tatãl miresei le pune
rãchie. Dupã aceea cumnaþii de mânã pornesc prin sat pentru
a face invitaþiile de nuntã, dupã ce au terminat cu mersul prin
sat, cumnaþii de mânã se întorc din nou la casa miresei unde
servesc masa de la supã pânã la prãjiturã si dupã aceea fiecare
pleacã la casele lor, iar în sãptãmâna urmãtoare de joi încep
pregãtirile, se taie animalele, femeile vin la ajutat, bucãtarul
tranºeazã carnea, iar vineri se fac sarmalele de cãtre femeile
care sunt chemate pentru a ajuta ºi tot vineri mireasa cu
mirele ºi cu pãrinþii merg cu un coº plin cu bucate la naºi
pentru a-i invita pe naºi ca sâmbãta sã vinã la nuntã.
Sâmbãtã dimineaþa la mireasã acasã vine coafeza pentru
a aranja
mireasa, naºa ºi soacrele. Mireasa sâmbãtã este
îmbrãcatã într-o rochie dar nu lungã ci mai jos de genunchi
pentru a merge la cununie iar, dupã ce aranjeazã mireasa,
mirele împreunã cu naºii vin la mireasã acasã unde pornesc la
cununie. La cununie se merge cu maºinile, se adunã peste 30
de maºini ºi se merge în comuna Mehadia la Consiliul Local
unde are loc cununia civilã. Acolo pãrinþii duc iar mâncare,
rãchie, prãjituri, ºampanie pentru a se ciocni dupã ce mirii au
semnat certificatul de cãsãtorie. Când se merge la cununie se
merge ºi cu muzica iar, dupã ce s-a terminat cununia se iasã
afarã în faþa Primãriei ºi primarul poartã un brâu cu mireasa.
Dupã terminarea jocului ne urcãm toþi în maºini ºi plecãm
înapoi la casa miresei, muzica începe sã cânte pânã coafeza
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aranjeazã din nou mireasa, care acum îmbracã rochia albã, i se
pune voalul ºi cu ea sunt trei mirese mici. Mirele ºi cu
cumnaþii de mânã merg la naºul acasã unde sunt aºteptaþi cu
mâncare ºi apoi pornesc un brâu la naº iar dupã aceea vin toþi
la mireasã acasã. Când ajung la mireasã, poarta este închisã iar
nuntaºii bat în poartã ºi cumnaþii din partea miresei îi întreabã
,,ce cautã aici cã la ei nu este nimic“?, atunci nuntaºii mirelui
spun sã deschidã uºa cã ei cautã „o cãprioarã“ ºi cã au „copoi“
buni care o gãsesc. Se deschide uºa ºi intrã mirele cu naºii,
muzica ºi toþi nuntaºii iar veriºorii primari ai miresei merg în
camerã ºi pe rând scot câte o mireasã micã care va primi de la
naº bani, iar dupã se scoate mireasa , atunci mirele îi înmâneazã
buchetul de flori ºi sãrutã mireasa, dupã care mama miresei îi
aduce o gãleatã cu apã pentru a stropi cu busuiocul de trei ori
pe mire ºi nuntaºi, mireasa dã cu piciorul pentru a rãsturna apa
din gãleatã. Dupã toate acestea mireasa trece pe la fiecare
pentru a i se pupa mâna ºi pentru a primi bani, iar dupã ce
terminã cu sãrutatul mâinii, mireasa iasã afarã cu mirele
pentru a începe jocul cu tatãl ei. Urmeazã mersul la Bisericã,
cununia religioasã. La terminarea cununiei se iasã afarã în faþa
Bisericii ºi mireasa porneºte brâul însoþitã de naºi, mire, stegar
ºi ceilalþi nuntaºi iar dupã ce se terminã jocul toatã lumea
merge spre Cãminul Cultural pentru a servi masa ,,fruºciucul“
cum se spune la noi care este de fapt, ciorbã, tocãniþã ºi
prãjituri. Când s-a terminat de mâncat toþi invitaþii merg în faþa
Cãminului pentru a juca, se joacã pânã seara iar la ora 22.00
se merge cu muzica la mireasã acasã pentru a lua ,,zãstrea“
adicã darurile de la pãrinþii miresei care sunt aranjate cu o
sãptãmânã înainte de nuntã unde se pun procoviþe, plapume,
lenjerii de pat, seturi de oale, covoare persiane, toate coºurile
se iau ºi se duc la Cãmin. Când au ajuns în faþa Cãminului,
coºurile se lasã jos ºi tata miresei cu mireasa joacã brâul în
jurul coºurilor iar dupã ce se terminã jocul se iau coºurile ºi se
bagã în Cãmin pentru a se juca ºi acolo pânã se serveºte din
nou masa. Dupã ce invitaþii au servit supã ºi celelalte bunãtãþi
încep sã se arate darurile miresei care sunt urmate de strigarea
banilor, iar dupã ce s-au adunat banii joacã în Cãmin doar
femeile cu mireasa cum se zice la noi ,,brâul muierilor“. Un alt
obicei la noi mai este ºi furatul miresei în care naºul cheamã
toþi cumnaþii de mânã ºi îi pedepseºte pentru cã nu au avut
grijã de mireasã iar ei trebuie sã îºi îndeplineascã porunca datã
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de naº pentru ca mireasa sã fie adusã din nou în Cãmin. Se mai
joacã pânã dimineaþa. Dupã, urmeazã dezlegarea steagului unde
se aduce o masã pentru a se pune steagul, iar mirii se aºeazã
pe scaun ºi naºa cu naºul lângã ei, solistul cântã „ia-þi mireasã
ziua bunã/ de la tatã de la mumã“, se cântã foarte rar ºi naºa
încet trebuie sã dezlege steagul care este învelit pe coadã cu
„brãcirile“ ºi sunt bãtute cu cuie mici, unde brãcirile sunt fãcute
colac. Dupã ce steagul s-a dezlegat nunta merge cu muzica la
mire acasã unde se mai face un brâu afarã iar dupã aceea
mireasa intrã cu mirele înãuntru pentru a i se lua voalul,
nuntaºii plecând spre casele lor.
În zona noastrã înainte se fãceau trei zile de nuntã dar
acum se face doar o zi, nu se mai face cum era obiceiul la
Cãmin, ci se face la restaurant. Înainte la noi prima zi era
sâmbãtã, unde se fãcea la mireasã ºi toþi invitaþii se îmbrãcau
în port naþional care era foarte frumos, poalele erau fãcute cu
pãturi iar cotrenþele se luau cu scutec sau opreg ºi se juca pânã
noaptea târziu. La ora 12.00 noaptea pãrinþii miresei puneau
masã pentru toþi nuntaºii ºi dupã se pleca acasã pentru cã
mâine zi se întâlneau din nou. A doua zi începea iar nunta,
unde domniºoarele de onoare împãrþeau flori la nuntaºi ºi
mireasa punea floarea în piept la mire ºi la naºi, se dãdea
steagul la o persoanã pusã de naº iar a treia zi toatã lumea se
aduna la mire acasã unde pãrinþii mirelui puneau ºi ei mâncare
iar mireasa era îmbrãcatã în port naþional ºi i se punea
coroniþã.
În trecut nunþile se fãceau cu fanfara satului condusã de
Moº Burtã. În prezent se fac cu interpreþi ºi formaþii de la
Ansamblul Banatului, soliºti ca Andreea Voica, Ghiþã Cãlþun
Brancu, Petricã Miulescu Irimicã ºi alþi cântãreþi.
Bãnãþenii din ziua de azi respectã în mare parte structura
tradiþionalã a unei nunþi, adaptatã însã obiceiurilor „importate“.
Totuºi, oricât de modernã ar fi nunta, de la nici o petrecere nu
vor lipsi melodiile populare bãnãþene sau jocul miresei.

Prof. Ionela Mihaela DOMILESCU (Liceul
Tehnologic Mehadia) ,
prof. CÃPRIORU ERIMESCU Ana Aurelia
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Port din
Almãj
pãstrat în
„Lada cu
zestre“

Lada cu zestre
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Port vechi din Valea Bistrei (stânga) ºi Almãj (dreapta ºi
dedesubt)

Lada cu zestre
92
https://biblioteca-digitala.ro

Cuina bãnãþeanã
Wolfsberg: Preparate culinare
specifice
Atunci când poposim într-un loc, fie cã este o anumitã,
þarã, un anumit oraº, o anumitã regiune, pãºim în mod evident
pe un alt teritoriu. Acest nou teritoriu este delimitat sau se face
remarcat prin anumite lucruri care ies în evidenþã faþã de
altele. Poate fi vorba de climã, peisaje, tradiþii, obiceiuri, felul
de a pregãti hrana. Rãmânem la ultimul exemplu, la ceea ce
este specific Wolfsbergului din punctul de vedere al hranei.
Semnalãm încã o datã faptul cã atât clima, cât ºi terenul nu au
fost prielnice pentru locuitorii Wolfsbergului. Astfel cã avem
de-a face cu alte tipuri de preparate, precum avem de-a face ºi
cu un alt tip de oameni. Sunt oameni care de-a lungul vremii
au venit în aceste locuri datoritã colonizãrii ºi au trecut peste
durerea unei deportãri. Cu toate acestea, pemii ºi-au pus amprenta
asupra locului, a preparatelor.
Din spusele Karolinei Zangl, cartofii ºi laptele erau preparatele
de bazã ale comunei, dar mai erau ºi varza, mazãrea ºi ovãzul
pentru animale. Pemii erau renumiþi pentru comercializarea
cartofilor, cu toate cã, din spusele lui Ferdinand Rank, acum
Karoline fiind plecatã majoritatea timpului din an în Germania, ºi
stând doar câteva luni pe an în România, a ajuns sã cumpere
cartofi. Motivul este faptul cã nu mai poate ºi nici nu mai vrea
sã lucreze pãmântul, nu mai are decât un singur rând de ceapã
în grãdinã. ªi oricum la bãtrâneþe nu mai mãnâncã atât ºi îºi
permite sã cumpere cât mãnâncã ea ºi soþul ei.
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Este amintit un fel de mâncare tradiþionalã, gãluºte de
cartofi, care se fac din cartofi tãiaþi, apoi fierþi în apã, apoi
strecuraþi, amestecaþi cu fãinã ºi ouã, un aluat ca de tãiþei,
spune Karoline. Tot acest conþinut se fierbe, apoi se serveºte cu
carne sau varzã.
Helene Rudlof spune cã pe vremuri se fãceau macaroane,
griº, cartofi. Carne se mânca puþin, nici duminica de fiecare
datã. Când era carne, se pregãtea cu varzã, cu cartofi, fratele
mai mare primind mai mult de o bucatã pentru cã lucra la câmp
ºi avea nevoie de forþã.
Între anii 1945 ºi 1955, mergeau la o alimentarã, unde
trebuia sã stai de douã ori la rând pentru a primi o pâine
neagrã întreagã, un sfert de kilogram de zahãr, un sfert de
kilogram de orez, un sfert de kilogram de griº ºi un sfert de
kilogram de macaroane. Din 1955, lucrurile s-au schimbat pentru
cã se primea un kilogram din fiecare ºi cinci kilograme de fãinã.
R. – Aici nu aveþi grâu?
H.R. – Aici nu creºte grâu, numai secarã, cartofi ºi ovãz.
R. – Dar nu fãceaþi pâine din secarã?
H.R. – Eu nu mai ºtiu chiar tot, dar þin minte cã atunci când
a venit tatãl meu a mers la moarã la Slatina Timiº ºi am fãcut fãinã
de secarã, numai cã noi nu am pus atâta secarã ca sã avem tot anul,
aveam cai ºi porci la care le dãdeam ºi lor secarã.
R. – Mai pune cineva astãzi secarã?
H.R. – Nu, nu se mai pune de mult. Nu se mai pun decât
cartofi ºi zarzavaturi.1
Mâncarea de dimineaþã în copilãrie era lapte gol, mãmãligã,
mãlai, care se punea în cuptor ieºind tare ca piatra, pe care îl
tãiau cu cuþitul ca pe feliile de pâine, apoi puneau marmeladã,
dacã era. Asta mâncau toatã ziua, chiar dacã munceau din greu
la câmp. Precizeazã faptul cã nu le era greu, deoarece aºa erau
obiºnuiþi cu mâncarea aceasta. În sat era magazin, dar nu
cumpãrau de acolo decât bomboane pentru îndulcitul cafelei,
deoarece zahãr nu era îndeajuns.
Din spusele lui Ferdinand Rank aflãm cã doar duminica se
bea cafea, femeile se trezeau noaptea ºi plecau la Teregova dupã
mâncare, fãinã de mãlai. Din nou este adus în discuþie faptul cã
se recoltau numai ovãzul, cartofii, fasolea, ceapa ºi mai puþin
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usturoiul. Dupã cãsãtorie a mâncat ce-a gãtit soþia, mâncarea
obiºnuitã, cu carne, paneuri.
Am reþinut câteva denumiri de mâncãruri ale pemilor,
printre care precizez: supa de lapte, supa de lapte cu tarhanã,
varzã acrã ca la pemi, edel, dopuri de aluat cu cartofi, mâncare de
brozbe, ciulama, bastonaºe cu varzã acrã, ciuperci înãbuºite, stercz,
turtiþe, turtiþe cu cartofi fierþi, prãjiturã cu mere ºi nu în ultimul
rând, afinata. Toate aceste reþete sunt luate din cartea lui
Valeriu F. Fabian, Brebu Nou (Gãrâna) – vatrã de istorie,
oazã de sãnãtate ºi de recreere, Gãrâna, 2002, p. 103-106.

prof. Iasmina-Dariana STANCIU
NOTE:
Extras de interviu realizat de Sînziana Preda cu Helene
Rudlof, Gãrâna, 13 mai 2012
1

Pemi în drum spre casã - fotografie de Hermann Heel
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RÃCHIE
Este numele dat diferitelor bãuturi alcoolice obþinute prin
distilarea sucurilor rezultate din fermentarea fructelor, cerealelor,
vinului. În dicþionarul limbii române este denumit rachiu. Pe
Valea Almãjului cea mai rãspânditã, dar ºi cea mai bunã, este
rãchia din prune de varã. Când eram elev, la geografie, se
învãþa, pe lângã altele, bogãþia diferitelor zone ale þãrii. În
arealul nostru pe primul loc erau livezile de pruni ºi, implicit,
cel mai important produs al lor, þuica. Almãjenii nu folosesc
aceastã denumire decât, dacã le calcã pragul o persoanã din
altã parte care, s-ar presupune cã nu ar ºti ce este rãchia sau,
pur ºi simplu, pentru a arãta cã nivelul lor de cunoºtinþe nu
este aºa de limitat, cum s-ar putea crede!
Localnicii sunt buni cunoscãtori ai acestei licori. Calitatea
ei depinde de mai mulþi factori. Cel mai important ar fi soiul
prunelor. Aici s-a moºtenit unul cu totul deosebit. Are o
rezistenþã mare la intemperii (secetã, îngheþ, exces de precipitaþii
etc). Se dezvoltã aproape independent de om, fiindu-i necesare
îngrijiri minime. Nici mãcar stropiri împotriva dãunãtorilor ori
a diverselor mane nu se fac. Se gãseºte pe toate dealurile,
crescând sãlbatic, de unde este adus ºi sãdit în viitoarele livezi.
Rãchia distilatã din aceste prune de varã este domoalã, cu
aromã ºi dulceaþã deosebitã, cu miros ameþitor. Este un adevãrat
rãsfãþ, condiþia fiind de a fi consumatã cu mãsurã. Mai sunt
prunele de toamnã ºi ele moºtenite, dar cultivate mai puþin,
rãchia fãcutã din ele constituind o excepþie, calitatea ei fiind
mult inferioarã. Acestea sunt cultivate mai ales pentru prepararea
pecmezului (dulceaþã, marmeladã) sau pentru a se pãstra
deshidratate (fripte).
Calitãþile prunilor bãºtinaºi au fost verificate în perioada
colectivizãrii agriculturii. Atunci s-au adus soiuri de renume ºi
cultivate aici. Prunii erau stropiþi, sãpaþi, fasonaþi, cu pãmântul
din jur îngrãºat etc. ºi dãdeau roade bogate, dar niciodatã rãchia
lor nu se ridica la calitatea celeilalte. Dupã revoluþie, când
þãranii ºi-au luat pãmânturile înapoi, implicit ºi livezile, datoritã
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lipsei mijloacelor financiare stropirea acestora a încetat. Urmarea
a fost dezastruoasã. Mii de hectare cu livezi de pruni s-au uscat.
Soluþia? Cultivarea soiului autohton. Rezultatul? Intraþi în Þara
Almãjului ºi mirosul de sâmbure de prunã vã va întâmpina
ademenitor!
O casã de adevãraþi almãjeni nu poate fi lipsitã de aceastã
licoare. Dacã cineva intrã într-o astfel de gospodãrie, prima datã
este întrebat dacã serveºte o rãchie ºi doar apoi poate sã-ºi
spunã doleanþele. Ospitalitatea celor de aici cu asta începe,
considerându-se cã aºa se acordã maximum de atenþie, cã este
o necesitate când au oameni la lucru (cosit, sãpat, zidãrie etc.),
nici nu se pune problema. Totuºi, cea mai bunã rãchie, de te
unge pe esofag, se aratã în zilele de mare sãrbãtoare (nedeie,
nuntã, botez, sãrbãtori mari religioase etc.) dezlegând limbile ºi
aducând buna dispoziþie.
Dar, dupã cum am spus, a venit colectivizarea, anii 1960,
care a luat ºi bruma de venit a þãranului. Dacã se alegea cu o
treime din producþia de prune de pe fosta livadã era bine.
Oricum, chiar de erau ani roditori, rãchia nu mai ajungea sã
acopere necesitãþile unei gospodãrii. Puneau dop bine bãtut la
vasul cu rãchie bunã de prunã ºi îl scoteau doar la mari
evenimente. Se cãuta înlocuirea cu alte sortimente de rãchie
pentru activitatea de zi cu zi. Astfel, s-au folosit cireºele,
îndeosebi cele amare, dar nici cireºi nu erau prea mulþi, greu
fiind ºi de cules. Au trecut la dude (iagode în Almãj). Îi vedeai
pe marginea ºoselei ªopot – Dalboºeþ, unde creºteau aceºtia, cu
prelate pe sub arbori, bãtând crengile cu prãjini lungi. O nimica
toatã ºi asta, ca de altfel ºi încercarea cu bobiþele de boj (care
erau bune ºi pentru pecmez). Cei care aveau struguri distilau
borhotul rãmas dupã decantarea vinului. I se spunea rãchie de
lozã. În anii roditori se foloseau ºi merele, corcoduºele, perele,
caisele etc. Toate erau insuficiente cantitativ.
Satul meu, ªopotu Vechi, era vestit în zonã pentru rãchia
de ranã. Cum se fãcea aceasta? Se foloseau cereale, în special
porumb, eventual grâu, orz. Treceau la moarã aceste cereale ºi,
într-o proporþie de ei ºtiutã, se amestecau cu apã fierbinte
obþinându-se un aluat în care se punea drojdie. Dupã câteva zile
de fermentat, se distila. Interesant era faptul cã þãranii au
descoperit o ameliorare a calitãþii ºi tãriei rãchiei de ranã dacã
se puneau boabele de porumb la încolþit înainte de trecerea la
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moarã. Dar, ca sã ne amuzãm un pic, sã vã povestesc o
întâmplare legatã de aceastã bãuturã, pe care am vãzut-o de
multe ori curgând la micul cazan din casa pãrinteascã (apropo,
fiecare gospodãrie avea aºa ceva, dar la secret, fiindcã era
interzis). Vacanþele de varã din studenþie le petreceam, în mare
parte, pe poienile ºi fâneþele Munþilor Almãjului. Cel mai
frumos ºi antrenant era la cositul fânului. Ne ortãceam mai
multe familii, adicã lucram pe rând la fiecare din noi (aveam pe
an câte 8–10 zile de coasã, plus tot atâtea la strânsul fânului).
La asemenea lucrãri rãchia era mereu prezentã, remediu pentru
obosealã cu inducere de voie bunã ºi entuziasm lucrativ. Dar,
cum rãchia de prunã era pusã la pãstrare, cu cea de ranã ne
ospãtam. Fiind rea la gust, pentru a fi asimilatã mai uºor, se
punea în ea zahãr.
Eram la cosit la unul din cei mai buni prieteni ai copilãriei
mele, Viorel Rîncu, azi, preot la Biserica din Piaþa Crucii –
Timiºoara. Taþii noºtri erau prezenþi plus alþi câþiva cosaºi.
Dupã ce am luat o pauzã de odihnã asezonatã cu niºte rãchie
dulce, mai veseli ºi mai entuziaºti, am prins cu nãdejde coasele
în mânã. La un moment dat, în timp ce coseam cu toþii, îl aud
pe tatãl meu cântând. Nu-l auzisem niciodatã pânã atunci ºi
asta m-a fãcut sã fiu mai atent la modulaþiile ºi versurile
cântecului. Era la modã unul în care erau proslãviþi pãrinþii
fetei pe care o iubeai. Fredoneazã cam aºa:
Sã trãiascã mama soacrã
Cã mi-a dat fatã ºi vacã
De la fatã mãnânc lapte
Cu vaca mã culc la noapte.
Eu cu prietenul meu, ca sã nu ne tãiem în coase, le-am
aruncat lateral ºi, cu mâinile þinându-ne de burtã, ne-am aruncat
în fânul proaspãt cosit unde râdeam ca nebunii. Tãtãl meu s-a
oprit din cosit ºi cântat total nedumerit. Nu ºi-a dat seama cã
a schimbat, în cântec, locul fetei cu al vacii, cu care, apoi, s-a
drãgostit.
Noroc totuºi cu revoluþia. Þãranii ºi-au reprimit pãmântul
ºi livezile, prunii autohtoni i-au înlocuit pe cei intruºi, dar de
soi, iar rãchia de ranã a devenit o amintire.
Reºiþa, 14.12. 2015

dr. Iosif BADESCU
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Oameni ºi locuri
Revista „Almãjul“
– organ de culturã ºi educaþie în Valea
Almãjului – 1931
PROFESORUL CONSTANTIN
NEDELCU
În articolul DESPRE ALMÃJ, PÃTIMAªI ªI ALMÃJANA,
publicat în revista Almãjana, Nr. 3-4 (53-54) / Iulie–Decembrie
2014, am prezentat informaþia cã în anul 1931, apare revista
Almãjul, cu subtitlul Organ de culturã ºi educaþie în Valea Almãjului
– Bucureºti, Bozovici (jud. Caraº-Severin), practic un singur
numãr: aprilie-mai, având ca redactor pe avocatul Iuliu Strãin.1
Într-un alt volum aflãm cã: „(în anul 1931, n.n.) apare
Almãjul. Organ de culturã ºi educaþie în Valea Almãjului. Redactori:
prof. C. Nedelcu, Ion Veverca, prof. Emil M. Brancovici, Ilie
Stoinel, M.P. Florescu. Nr. 2 apare în mai 1931, sub conducerea
unui comitet... Redacþia ºi administraþia: Bucureºti, Calea Victoriei,
nr. 11. Tipografia Rapid, str. Vasile Lascãr, nr. 47, Bucureºti, tel.
205/95.“2
Dacã despre avocatul Iuliu Strãin ºtiam cã este din Bozovici,
cã era prieten cu Anton Golopenþia, despre primul colectiv de
redacþie, cu unele excepþii, aveam relativ puþine date. Despre
prof. Emil Mihai Brancovici ºi Ion Veverca, puteþi gãsi informaþii
la http://www.taraalmajului.ro/personalitati; Ilie Stoinel, nãscut
la Dalboºeþ, economist, este primul doctor din România în

99
https://biblioteca-digitala.ro

domeniul asigurãrilor sociale. M. P. Florescu, inginer silvic, este
absolvent al Liceului „Petru Rareº“ din Piatra Neamþ, promoþia
1900, fost deputat (înainte de 1930, n.n.)3. Iatã ºi un articol
semnat de dânsul: „Dezastrul pãdurilor din jud. Neamþ“4: „Viaþa
forestierã, din judeþul Neamþ, azi este la o rãspântie. Statul
înregistreazã anual zeci de milioane pagubã, din cauzã cã în dosul
multor cooperative forestiere sau concesiuni ce se fac sãtenilor,
bisericilor, I.O.V. (?) etc., stau samsarii ºi oamenii politici, indiferent
de culorile politice...“ Constataþi vreo asemãnare cu situaþia actualã?
Consultând presa vremii, iatã ce am reuºit sã aflãm
despre Constantin Nedelcu, personalitate extrem de dinamicã,
bun organizator, om cu o vastã culturã în multe domenii, orator
talentat, cunoscut ºi recunoscut de
intelectualii din acea perioadã,
implicat în majoritatea problemelor
ce s-au derulat între anii 1900 ºi
1950. Constantin Nedelcu (1885-1967),
se pare cã este nãscut la Cacova5
(Grãdinari – Caraº). Dintr-un ziar
ardelean6 aflãm, din Raportul anual
al Societãþii de lecturã „Petru Maior“
din Budapesta, pe anul 1902-1903,
cã în societate, îndeplinea funcþia
de notar ºi era student la filosofie.
Îºi continuã studiile la Paris.
Iatã ce scria Victor Eftimiu în
Portrete ºi amintiri7: „(pe Traian Vuia, n.n.) îl viziteazã tineri
prieteni ºi admiratori veniþi de acasã. Printre aceºtia, prea puþini la
numãr – Banatul e atât de departe – este ºi tânãrul student înscris
la Sorbona, Constantin Nedelcu, profesorul de mai târziu, omul care
ºi astãzi, dupã mai bine de o jumãtate de veac, duce mai departe, cu
sfinþenie, devotamentul arãtat lui Traian Vuia ºi, mai târziu, lui
Aurel Vlaicu. Profesorul Nedelcu a scris o copioasã ºi documentatã
prefaþã la cartea: Traian Vuia. Mãrturii ... “.
Pe de altã parte, „În 1905, Brâncuºi, aflat doar de un an de
zile la Paris, este înregistrat în Asociaþia „Cercle des étudiants
roumains“, în care îi mai gãsim pe George Enescu, Ion Pillat, ªtefan
Popescu, Camil Ressu, dar ºi «grupul aviatorilor», în special Traian
Vuia, Aurel Vlaicu ºi Henri Coandã sau pe Constantin Nedelcu, cel
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care îl va seconda pe Vlaicu la începuturile sale de constructor ºi
zburãtor în România.“8
Când, în august 1906, profesorul Constantin Nedelcu, la
sfârºitul studiilor sale, pãrãsea Parisul pentru a se întoarce în
Banat, ºi-a luat rãmas bun de la prietenul sãu (Traian) Vuia9, el
relateazã mesajul pe care l-a primit din partea acestuia: „Povesteºte
prietenilor de acasã tot ce ai vazut aici. Am dovedit cã se poate zbura
(cu un aparat, n.n.) mai greu decât aerul ... Acum, dupã ce s-au
convins de posibilitatea zborului mecanic, numãrul experimentãrilor
va creºte rapid, specialiºtii vor realiza motoare speciale, aviaþia va
avea o industrie înfloritoare pe temeiul experienþei mele, devenitã
bun comun. Ai putut vedea! Nu m-am ascuns, am experimentat în
vãzul tuturor. Vor continua alþii, tot mai mulþi. Aºa se realizeazã
progresul...“10
Tot în 1906, aflãm cã: „Din Braºov se scrie cã direcþiunea
ºcoalelor comerciale române a invitat pe dl. Constantin Nedelcu,
candidat de profesor ºi unul dintre cei mai harnici ºi conºtienþioºi
tineri români, care ºi-a urmat studiile ºi în Paris, dupã ce isprãvise
doi ani în Budapesta, unde a fãcut examenul fundamental cu
distincþie, sã primeascã un post de profesor la acele ºcoli.“11
Nu este clar dacã a rãmas la Braºov, deoarece din ziare
rezultã alte preocupãri. Astfel, în 1909, publicã un articol
intitulat „Biserica româneascã ortodoxã din Cacova“12, în care
aratã cã: „una dintre bisericile noastre, de la sate, a fost clãditã
dupã norme artistice, atunci când astfel de puncte de vedere au fost,
aproape totdeauna, complet neglijate sau greºit aplicate chiar ºi când
clãdirile erau destinate pentru oraºe. Bisericile sunt singurele clãdiri
monumentale ale noastre. ªi e de mirat, cã încã n-am ajuns a le da
o formã frumoasã ºi cât de originalã, chiar nici celor mai noi... La
Cacova s-a inaugurat, în sfârºit, o direcþie nouã care ar fi bine sã fie
urmatã. Prin desãvârºirea armoniei, prin gingãºia liniilor, prin
frumseþea ºi originalitatea construcþiei, biserica aceasta este o lucrare
de valoare artisticã durabilã. Cel ce a creat-o, tânãrul ºi excelentul
arhitect Dim. Boitor din Oraviþa, e român ºi, afarã de aceea, cã îºi
pricepe perfect meseria – pentru care e înzestrat ºi cu gust artistic –
este ºi un bun cunoscãtor al vechilor tradiþii de zidire româneºti. De
motive româneºti s-a inspirat la alcãtuirea acestei lucrãri, de cele
mai frumoase motive pãstrate la minunatele mãnãstiri ºi biserici
din România ºi Bucovina, pe care apoi le-a prelucrat ºi a fãcut planul

101
https://biblioteca-digitala.ro

Bisericii din Cacova care, fãrã a fi o imitaþie, e întreagã în stil
românesc...“
În primãvara anului 1910, este înfiinþatã „L’association
amicale des Roumains de Paris“, având preºedinte pe Constantin
Nedelcu, iar printre fondatorii acesteia, fiind ºi Brâncuºi.13
În anul 1912, îl regãsim la Viena, activ la „Societatea
pentru realizarea unei Biserici Ortodoxe române în Viena“;
astfel, aflãm cã iniþial a fost ales casier ales de Adunarea
generalã14, pentru ca apoi sã devinã secretar II în aceeaºi
societate15. Tot la Viena, participã la „Ziua naþionalã de 10 mai
care s-a serbat solemn la Viena cu serviciu divin, celebrat de pãrintele
protoiereu Pavel Boldea.“16
În continuare: „În ziua de 5/18 august 1912 Aurel Vlaicu a
zburat la Alba Iulia, deasupra Cetãþii lui Mihai (Viteazu) ºi deasupra
platoului pe care au trosnit cândva oasele lui Horea ºi Cloºca, traºi
pe roatã. Zborul a durat 40 de minute. El s-a urcat la 700 de metri,
coborând apoi deasupra caselor. Trecând pe acolo acceleratul, s-a
luat dupã el ºi l-a întrecut. Când a voit sã aterizeze, lumea s-a
îngrãmãdit, acoperind tot câmpul, inclusiv terenul pe care trebuia
sã coboare. Atunci Vlaicul a luat din nou înãlþime ºi a aterizat dincolo
de public. Ca la toate zborurile din Ardeal, ºi la Alba Iulia a fost
însoþit de prof. Constantin Nedelcu, un mare admirator al sãu.
Nedelcu avea misiunea de a contabiliza banii câºtigaþi la fiecare
zbor.“17
„Dupã sfârºitul prematur al inginerului aviator Aurel Vlaicu,
la 13 septembrie 1913, prietenii sãi au hotãrât sã termine construcþia
avionului „Vlaicu nr. III“ ºi sã îl încerce în zbor. Familia a fost de
acord ºi, prin procura nr. 5.772/7 (30) septembrie 1913, Dumitru
Vlaicu – tatãl inventatorului – i-a desemnat ca ºi mandatari ai
succesiunii regretatului sãu fiu pe dr. Nicolae Lupu18 pe prof. dr.(?)
Constantin Nedelcu, din Bucureºti. Întrucât era nevoie de o sumã
importantã de bani pentru terminarea avionului „Vlaicu nr. III“, dr.
Nicolae Lupu ºi prof. dr.(?) Constantin Nedelcu au cerut sprijinul
Ministerului de Rãzboi, condus de generalul Constantin Hârjeu.“19
Din cele de mai sus rezultã cã prof. Constantin Nedelcu
a ajuns la Bucureºti în vara anului 1912. Probabil atunci devine
profesor de latinã la Liceul „Gh. Lazãr“ din Bucuresti ºi se
integreazã în miºcarea cercetaºilor, devenind unul dintre primii
instructori de cercetaºi (cel puþin din ianuarie 191620), fiind
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comandantul cohortei „Pãstorul
Bucur“. Efectueazã
cu primele centurii
de cercetaºi excursii în Bucureºti ºi
în împrejurimi,
punând accent pe
educaþie, dezvoltarea deprinderilor
acestora, dar ºi pe
cunoaºterea culturalã a locurilor
vizitate. De asemenea, îi iniþiazã în activitãþi sportive ca: atletism, oinã, fotbal,
rugbi21, chiar ºi schi. De exemplu, în anul 1935, conduce grupul
cercetaºilor care au participat la Concursul de schi de la
Zwardon, Polonia, unde obþine o serie de premii.22
În perioada Primului Rãzboi Mondial, comanda Detaºamentul
Cercetaºilor care se va retrage în Moldova (taberele Soleºti ºi
Sculeni), fiind adjunctul profesorului Gh. Mugur, comandantul
Marii Legiuni (1916-1918). Constantin Nedelcu organizeazã acolo
activitatea ºcolarã, în ciuda marilor privaþiuni la care fuseserã
supuºi tinerii refugiaþi.23
Dupã rãzboi, la începutul anului 1919, se întoarce la
Liceul „Gheorghe Lazãr“ din Bucureºti, unde, din corpul profesoral
fãcea parte ºi Camil Petrescu. Aici i-a vorbit Constantin Nedelcu
lui Camil Petrescu, „cu atîta însufleþire despre Banat“ încât l-a
convins sã meargã la Timiºoara. Participã la alegerile din 24
aprilie 1921, împreunã cu Camil Petrescu ºi Valeriu Braniºte,
într-o circumscripþie din zona Oraviþa. Fiind foarte cunoscut în
zonã, alegerile s-au încheiat cu victoria lui Constantin Nedelcu.
„Unchiul meu (este vorba despre Aurel Cosma, n.n.), ca prefect,
a convocat delegaþia desemnatã de „Liga bãnãþeanã“, care sã plece la
Conferinþa de pace de la Paris, unde se dezbãtea ºi problema
Banatului, pentru a sprijini cu o documentatã competenþã pe
reprezentanþii României, chemaþi sã susþinã teza statului nostru
unitar. Fondurile pentru acoperirea cheltuielilor în acest scop le punea
la dispoziþie prefectul Aurel Cosma. Din delegaþia bãnãþeanã fãceau
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parte: profesorul universitar Iosif Popovici24, reputatul istoric Ion
Sîrbu, publicistul Avram Imbroane ºi profesorul Constantin Nedelcu.
Aceastã delegaþie a venit atunci, în prealabil, sã se consulte cu Aurel
Cosma, care le acordase ajutorul material ºi financiar ca sã poatã
face cãlãtoria în Franþa ºi sã aibã cu ce sã-ºi acopere cheltuielile
trebuincioase în timpul ºederii la Paris. Delegaþia era condusã de
istoricul Ion Sîrbu. El a elaborat la Paris documentaþia care sã susþinã
poziþia României în problema Banatului.“25
În anul 1923, prof. Nedelcu publicã articolul „Frontiera
Banatului“26 în care aratã dificultãþile întâmpinate la Paris
pentru stabilirea frontierelor, precum ºi consecinþele pe care le
implicã divizarea Banatului, pe multiple planuri.
În acelaºi an, apare la Cluj o publicaþie sãptãmânalã
„Conºtiinþa româneascã“, sub conducerea unui comitet, ca organ
al „Asociaþiei de Propagandã pentru Solidaritatea Naþionalã ºi Socialã
a Românilor“. Primul numãr a apãrut la 28 ianuarie 1923, iar
ultimul la 8 noiembrie 1923. Colaboratorii sunt: Florian ªtefãnescuGoangã, Vasile Bogrea, Constantin Nedelcu, A. Neguº, Dan
Rãdulescu, M. Ciutea, Nicolae Iorga, Sextil Puºcariu, Victor
Lazãr, Virgil I. Bãrbat, Horia Petra-Petrescu.27
Tot în „Problema bãnãþeanã“ este primit în audienþã de
cãtre regele Ferdinand. În calitate de „fost prefect ºi membru al
comisiei pentru rectificarea frontierei bãnãþene“, profesorul Nedelcu,
îi expune cu o „bogatã colecþie de date statistice, problema rectificãrii
frontierei bãnãþene“28.
Dintr-un raport cu titlul „Refacerea totalã a Oraviþei“ din
1923, aflãm cã din „Comisia Permanentã“ fãceau parte localnici
orãviþeni sau personalitãþi originare din Oraviþa, precum învãþãtorul
Gh. Jianu, preotul Cornel Jurca, prof. Constantin Nedelcu,
directorul minelor Hendrich, comerciantul D. Boitor, directorul
inspectorilor veterinari A. Perian, alãturi de directorul U. D. R.,
Martian, de preotul I. Orãviþeanu29 etc.
Cu prilejul sfinþirii monumentului lui Mihai Eminescu, la
11 octombrie 1925, la Sânnicolau Mare, face parte din „Comisia
de concurs a corurilor” alãturi din: Sabin V. Drãgoi, Octavian
Goga ºi Ion Minulescu30.
În anul 1927, deputatul Constantin Nedelcu participã la
aducerea în þarã, de la Viena, a rãmãºiþelor pãmânteºti ºi la
înmormântarea cântãreþului Traian Grozãvescu. Luând cuvântul
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la acest eveniment, „a arãtat, între altele, cã de la moartea tragicã
a lui Aurel Vlaicu, Þara Româneascã nu a mai avut de îndurat o
pierdere atât de tragicã ºi ireparabilã.“31
Din 1928 devine inspector în cercetãºie ºi este
membru în delegaþia României
la a treia Jamboree internaþionalã (Olimpiadã strãjereascã, n.n.) din Birkenhead
(oraº din Anglia, n.n.), în
1929, fiind distins ºi cu
Virtutea Cercetãºeascã. 32
Constantin Nedelcu a scris
ºi pentru Enciclopedia
României, un paragraf dedicat
istoricului cercetãºiei în
România.33
În anul 1929, prof. C.
Nedelcu era General-Commissioner of the Boy Scouts (engl.
cercetaºi) of România. În
acelaºi an, l-a vizitat pe
Brâncuºi la Paris ºi i-a scris:
„Acum, dupã ani ºi evenimente
care au schimbat faþa lumii, am gãsit alt atelier, alte încercãri de a
rezolva ceea ce este mai greu, poate imposibil, dar am gãsit acelaºi
suflet drept ºi onest.“34
În anul 1933, îl gãsim la Timiºoara la aniversarea Liceului
„Carmen Silva“ în calitate de inspector general al Ministerului
Instrucþiunii Publice35 ºi în acelaºi an a participat la ªedinþa
„Astrei“ din 8 Septembrie, în calitate de reprezentant al
guvernului.36
Anul 1935 este încãrcat cu evenimente culturale; astfel,
împreunã cu Octavian Beu,37 organizeazã la Academia Românã
din Bucureºti, o expoziþie închinatã memoriei lui Horia, Cloºca
ºi Criºan, de la moartea cãrora se împlineau 150 de ani.38
Iatã ce conþine o scrisoare adresatã de Constantin Nedelcu
lui Sabin Drãgoi cu ocazia premierei operei Constantin
Brâncoveanu39:
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Scumpe Maestre ºi Frate Dragoiu,
Vin de la Operã. S-a repetat „Brâncoveanu“, în decorul complet,
cu întreagã figuraþia pe scenã ºi în orchestrã. La Teatrul Naþional,
m-am despãrþit de dnii Perlea, Folescu, Sahighian, toþi sub impresia
puternicã a primei înfãþiºãri depline.
Searã caldã, cu lunã plinã pe cer senin, meridional. Pe Calea
Victoriei, întâlnesc grupãri de cunoscuþi, membri ai Congresului
naþional bisericesc, convorbind despre problemele zilei – alegeri de
episcopi, rivalitatea gratuitã (între, n.n.) Caransebeº – Timiºoara,
Maglavitul tulburat de intervenþia dlui Iorga. Le mãrturisesc, de la
ce fel de sobor arhieresc vin eu, cu sufletul plin de melodiile absorbite,
întraripatele imnuri cãtre S-ta Treime, înþelegerea „neînþeleasã“, întru
preamãrirea martirului credinþei româneºti „Sfânt–Brâncoveanu“,
demult canonizat de evlavia poporului nostru înþelept ºi nobil. Un
bãnãþean, profesor de teologie ºi poet, saþiat de vorbãria stearpã a
zilei ºi a serii, vine atent mai aproape ºi ascultând intuiþia
spectacolului de pe scena Operei ºi evocarea înlãnþuirii mãiestre a
armoniilor sacre de polifonii vocale ºi orchestrale, uneori nãvalnictumultuoase ca marea agitatã, alteori lin rãcoritoare ca roua, toate
luminos înãlþate spre cerul ce se deschide peste sufletele îngenunchiate
în extaz, se înduioºeazã pãtruns de simpla istorisire ºi îl zãresc
uscându-ºi ochii înlãcrimaþi de emoþie, de bucurie.
Aºa, odinioarã, dupã premiera „Nãpastei“, cu câteva zile numai,
în Oraviþa Banatului nostru, unde mai întâi am dus ºtirea despre
minunea ce ai înfãptuit, ochii ascultãtorilor s-au umezit, de emoþie,
de mulþumire. Da, deja „Nãpasta“ era culme neegalatã. Alãturea se
înalþã acum, încã mai sus, extazul religios „Brâncoveanu“, pisc solitar,
menit sã lumineze departe, prin toate zãrile lumii. Înduioºare ºi
lacrimi, la simplã istorisire grãbitã. Ce zbucium va avea sã fie la
premierã!
Publicul nu bãnuieºte ce valuri de senzaþii rãscolitoare îl
aºteaptã, ce freamãt patetic, ce înãlþãri furtunoase, ce alinãri eterice,
ce purificãri – Katharsis (greacã: pur, curat, fãrã patã, n.n.) – ca
dupã cele mai desãvârºite realizãri ale artei clasice eterne.
În aceastã atitudine de aºteptare încântatã, îmi rãsar în gând
versurile inspirate, cu care poetul latin Propertius anunþa
contemporanilor sãi ºi ai lui Vergilius, pe la anul 26 înainte de Hristos,
la Roma, faima Eneidei, încã în lucru:
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„Cedite, Romani scriptores, eedite Graecii:
Nescio, quid maius nascitur Illade“
(„Faceþi loc, scriitori romani, faceþi loc ºi voi Grecii: pare cã se
naºte ceva mai mãreþ decât chiar Iliada“).
Este cazul, unicul caz, de a putea cita, aplicat la noi, distihul
profetic.
Ferice de cine va fi de faþã la premierã, martor al clipei istorice,
cum fericiþi îl considerã cei ce au fost prezenþi, în acea memorabilã
searã de 30 Mai a anului 1928, când opera „Nãpasta“ a deschis epocã
în muzica româneascã. Acestea sunt clipe de istorie trãitã, motive
de mângâiere ºi de înãlþare, dãruite de Cerul a-tot-bun.
În mijlocul grijilor tot mai cotropitoare, aceastã operã liturgicã
de frumuseþi miraculoase, monument de pietate ºi de credinþi,
apoteoza sacrificiului lui
Brâncoveanu Constantin,
Boier vechi ºi domn creºtin,
va fi balsam pe rãni, semn bun rãscolitor de speranþe, rãpitor
îndemn de încredere nouã, la jertfã, la biruinþã. Cu noi este
Dumnezeu, înþelegeþi neamuri!
Premiera e fixatã pentru 25 Oct. ºi se va difuza la Radio. Ar fi
bine sã fii aici, de acuma, pentru ultimele nuanþe de regizare.
Repetiþiile continuã zilnic. Artiºtii ºi toþi colaboratorii sunt neobosiþi,
în entuziasmul lor fascinant.
Deci, la revedere.
Prof. Const. Nedelcu
În aceeaºi paletã a artei, în anul 1936, gãsim cã40 „Ecoul
premierei capodoperei enesciene a fost semnalat ºi într-un periodic
lugojean, despre tragedia liricã „Oedip“ de George Enescu, la Opera
Mare de la Paris, într-un material semnat de prof. Constantin
Nedelcu:
„Desigur, nicãieri mai mult decât în Banatul pasionat de artã,
în Banatul corurilor ºi al fanfarelor, în Banatul simþitor pentru orice
manifestaþie de conºtiinþã româneascã, nu se va fi primit cu
însufleþire mai entuziastã ºtirea despre succesul strãlucit pe care
mãestrul G. Enescu l-a recoltat sãptãmâna trecutã la Paris, cu opera
Oedip cântatã în primã audiþie la Opera Mare.“
Anul 1937 consemneazã o serie de activitãþi internaþionale.
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Astfel, în iarna acelui an, îl gãsim pe „prof. Constantin Nedelcu
din Bucureºti, cunoscutul inspector cultural ºi misionar, fãcând o
cãlãtorie de studiu la Viena... unde a conferenþiat despre educaþia
paraºcolarã, materie în care d-sa are experienþã bogatã dupã o
activitate spornicã, de mulþi ani ºi a cãrei cunoaºtere ºi preþuire
dincolo de graniþele þãrii îi poate servi drept cea mai nobilã satisfacþie
ºi preameritatã rãsplãtire.“41
Cu ocazia jubileului ziarului „Nãdejdea“ din Vârºeþ, care a
împlinit 10 ani de existenþã, a trimis un „articol de urare la mai
bine, care se potriveºte ºi la noi, dincoace, unde, durere, nu se poate
spune cã armonia dintre fraþi e mai mare decât la Vârºeþ ºi
împrejurimi.
A zecea aniversare a ziarului românilor din Iugoslavia venind
deodatã cu sãrbãtoarea domneascã a Paºtilor, cuvintele de felicitare,
de salut, de îndemn nou, ce voim sã trimitem „Nãdejdei“ ºi cititorilor
ei, scânteiazã, în mod firesc, de reflexul valului de luminã, de
bunãtate, de iubire, de împãcare, pe care îl revarsã misterul Învierei
Domnului asupra lumii înviorate de fericirea, cã prin jertfirea Fiului
sãu pe Cruce, Dumnezeu-Tatãl a iertat neamul omenesc cãzut în
rãtãcire ºi beznã – (din cauza ispitei viclene, de care Adam n-a ºtiut
sã se fereascã) – ºi l-a adus din nou pe calea luminii.“42
Scrisoarea nu a rãmas fãrã ecou deoarece în toamnã,
„nobila floare plantatã primãvara, a rodit bogat toamna, când,
deunãzi, cele douã „partide“ adverse (din Banatul sârbesc, n.n.) s-au
împãcat spontan ºi de aici înainte, vor activa împreunã, ca
„Asociaþiune pentru cultura poporului român din Banatul Jugoslav
– Astra.“43
În acelaºi an, participã la încoronarea Suveranilor britanici
unde prezintã un articol omagial publicat în cotidianul londonez
„The Times.“.44 De asemenea, se aflã în fruntea unei delegaþii
care s-a deplasat în Statele Unite pentru a reprezenta tricolorul
românesc „în mijlocul celor 30.000 (de) cercetaºi adunaþi în metropola
nord-americanã (Europa orientalã ºi centralã a fost reprezentatã
numai de Români ºi Poloni), precum ºi vizitarea, în scop de
propagandã culturalã ºi naþionalã, a aºezãrilor româneºti din Statele
Unite, a fost atinsã cu demnitate. Gândul la unirea ºi solidarizarea
tuturor Românilor în râvna pentru înãlþarea ºi fericirea naþiei
noastre, ori unde s-ar afla ea în lume.“45
O altã acþiune este aceea de organizare a omagierii
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activitãþii prof. Emil M. Brancovici, profesor la Academia de
înalte studii economice, în cadrul Adunãrii intelectualilor bãnãþeni
stabiliþi în capitalã.46
În anul 1938, participã – fãrã remuneraþie – în cadrul
Astrei, Despãrþãmântul Central Judeþean din Oraviþa, cu o serie
de conferinþe47:
1. La 30 Octombrie 1938, a comemorat, cu parastas, pe
Mareºalul Averescu cu care ocazie a conferenþiat despre Viaþa ºi
opera Marelui dispãrut, în sala Prefecturii Oraviþa.
2. La 27 Noiembrie 1938, a deschis cursurile ªcolii þãrãneºti
din comuna Berliºte, când a conferenþiat despre „Patrie, Naþiune
ºi rege“.
3. La 1 Decembrie 1938 a organizat, cu concursul ºcolilor
din localitate (Oraviþa, n.n.), un festival artistic, unde a vorbit
despre „Unirea Ardealului ºi Banatului cu patria mamã“.
În anul 1939 este numit comandantul „Þinutului strãjeresc
Timiº“. I se dedicã o carte de cãtre preotul Traian Constantin,
„Texte biblice la ridicarea pavilionului“, Oraviþa, 193948 ºi participã
cu o conferinþã „Menirea eternã a educaþiei“ la Universitatea
Nicolae Iorga de la Vãlenii de Munte.49 Din cele douã articole
rezultã ºi faptul cã: „De mulþi ani, încã de înainte de Rãzboi,
profesorul Constantin Nedelcu, originar din Banat, se numãrã printre
devotaþii Universitãþii „N. Iorga“ din Vãlenii de Munte.
An de an, d-sa se gãseºte în Vãleni deodatã cu inaugurarea
ciclului, ºi de câte ori e liber, rãmâne credincios, pânã la încheierea
stagiunii cu excursia tradiþionalã. Câþiva ani la rând ºi-a adus ºi
cercetaºii sãi din cohorta „Pãstorul Bucur“ ºi i-a instalat în Tabãra
de varã în lunca Teleajenului, conducându-i alternativ, când la
conferinþe, când în escapade prin regiune, pânã pe Zãganul sau în
pelerinaj, la Tabla Buþii.
Exemplu de interes ºi de atenþiune întru urmãrirea
comunicãrilor, d. Nedelcu însuºi e unul dintre cei mai simpatizaþi ºi
ascultaþi conferenþiari ai Universitãþii „N. Iorga“, atât pentru
seninãtatea, claritatea ºi avântul expunerii, cât ºi pentru
originalitatea ºi spontaneitatea concepþiilor ce (le) lanseazã, totdeauna
cu convingere caldã ºi sincerã, care farmecã, impune ºi rãpeºte.
Lecþiile sale luminoase, despre Aurel Vlaicu ori despre Sabin
Drãgoiu, evocãrile din Danemarca ori amintirile de la Românii din
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America, au rãmas în comoara tuturor amintirilor celor care le-au
ascultat încântaþi, înduioºaþi.
În programul din acest an, a fost primitã cu deosebit interes
comunicarea d-lui profesor Nedelcu despre „Idealurile eterne ale
educaþiei“. În mijlocul exaltãrii generale în goana dupã „noutate“,
cu licitãri ºi supra-licitãri în preamãrirea „metodelor“ prezentate ca
unic mântuitoare ºi care, tot mai pripite, se înghit reciproc, toate
greºite ºi sterpe, dar fiecare contribuind cu ceva la haotizarea
învãþãmântului ºi la anarhizarea educaþiei, a fost binefãcãtor de a
asculta îndemnurile luminoase ale prof. Nedelcu din conferinþa sa,
care s-a întâmplat sã fie ultima din sesiunea 1939 de la Vãlenii de
Munte.
„E timpul suprem de a ne opri în loc din alergarea rãtãcitã,
din prigoana deºartã dupã noutãþi efemere, vãtãmãtoare ºi sterpe!
E timpul suprem sã ne aducem aminte de valorile nepieritoare,
ºi sã orientãm tineretul spre idealurile eterne! Spre Bine ºi Frumos,
spre Adevãr ºi Dreptate. ªi, mai ales, spre izvorul altruismului, spre
Bunãtate. Spre Bunãtatea nelimitatã, care îmbrãþiºeazã totdeauna
tot, ºi nu se eclipseazã niciodatã, vãdindu-ºi prin universalitatea sa,
esenþa divinã ºi constituind prin aceasta legãtura omului cu Cerul,
cu Dumnezeu.
Bunãtatea e virtutea izbãvitoare, talismanul Pãcii, condiþia
fericirii câtã poate fi atinsã de om pe pãmânt. Cãci, nimeni nu poate
fi fericit decât cel bun: „Nemo felix nisi bonum (lat. Nici un om nu
este fericit fãrã a fi bun, n.n.)“, ne învaþã înþelepciunea veacurilor,
pedagogia veºnic nouã...
Vom îndruma, deci, tineretul României spre bunãtate, spre
iubire, spre iubirea creºtineascã venitã din ceruri!
Spuse cu zel de apostol ºi cu convingere de misionar,
îndemnurile lui C. Nedelcu au impresionat cu atât mai adânc, cu
cât cei ce îl ascultau, ºtiau cã însãºi viaþa sa a fost ºi este (o) pildã de
bunãtate ºi de jertfã pusã în slujba binelui public românesc.
A fost ca o rugãciune de încheiere, ca un imn, la sfârºitul
ciclului 1939 de la Vãlenii de Munte, ciclu deosebit de bogat ºi de
rodnic, închinat de marele ctitor N. Iorga cultului vitalitãþii
româneºti“.
În anul 1941, „Comitetul Central al Ligii Culturale“ a
organizat o serie de conferinþe despre „Contribuþia provinciilor la
cultura româneascã“, ciclu încheiat cu comunicarea prof. Constantin
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Nedelcu „Contribuþia Banatului ºi Criºanei la cultura româneascã.“50
„Înainte de a intra (în) expunerea subiectului, conferenþiarul,
cunoscut maestru al cuvântului, a sintetizat, sugestiv ºi luminos,
tâlcul simbolic al seriilor de manifestãri culturale cu caracter
constructiv în spirit naþional-patriotic ºi creºtinesc ...
Abordând subiectul, dl Nedelcu a avut evocãri inspirate,
ascultate de public cu emoþie crescândã. „Ca în o procesiune sacrã
împrejurul unui sanctuar de mare preþ, aºa peregrineazã, cucernic,
duhul colectivitãþii noastre etnice. Împrejurul hotarelor sfinte ale
pãmântului românesc de la Nordul ºi Sudul Dunãrii, cât se întindea
odinioarã Tracia–Mare, care este ºi rãmâne patrimoniul nostru spiritual intangibil ...
Amintirea epopeii strãbune trebuie sã rãmânã pururea vie între
noi, acoperind ºi respingând lamentãrile tânguirilor sterpe, ca ºi
nesfârºitele autoacuzãri ieftin – banal – exagerate, perfid sugerate ºi
întreþinute de vrãjmaºi, anume, cu gândul diabolic, de a împiedeca
vindecarea, de a întârzia cicatrizarea, de a menþine ºi adânci
prãpastia...
Melodii de tonalitate majorã sã vibreze în conºtiinta voastrã,
aºa cum au vibrat în fapta ºi în cugetul conducãtorilor profetici de
odinioarã; cântec eroic sã intonãm, solemn, avântat, exaltând
luminos comorile patrimoniului strãmoºesc, vorbim de milenii, ºi a
cãrui coeziune spiritualã, punerea vie în conºtiinþa noastrã colectivã,
nu poate fi atinsã de nici un fel de forþã materialã, aºa cum n-a
putut fi zdrobitã nici în trecut, ci sub apãsãri ºi împilãri goale, infernal repetate, ºi-a pãstrat cursul liniºtit în strãfunduri, continuând
a-ºi rostogoli înainte undele limpezi-cristaline, oglindind în cristalul
lor Natura ºi Cerul ºi Virtuþile eternitãþii: bunãtatea, credinþa,
adevãrul, dreptatea: esenþa spiritualitãþii româneºti...“
Prezentând în evocãri de intenþie sugestivã înfãþiºarea
pitoreascã a graniþei de vest a Românismului, de la cursul superior
al Tisei pânã la vãrsarea ei în Dunãre, dl Nedelcu a ilustrat poetic
peisajele fermecãtoare din Banat – Criºana – Bihor pânã în
Maramureºul evocat dinamic, cu suferinþa ºi dârzenia sa biruitoare...
Variaþiile peisajului, repetate ºi în infinit de bogatele nuanþe
ale costumului, ale obiceiurilor ºi tradiþiilor, în genere: – ale ethosului
românesc, dl Nedelcu le aratã indisolubil unite în comunitatea
rãdãcinii, în conºtiinþa aparþinerii la aceeaºi familie daco-romanã,
statorniciþi din timpuri imemoriale pe aceeaºi vatrã ...
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Bãnãþenii au fost prezentaþi, în concluzie, cu nobila lor menire
de a fi avangardã, cap de coloane a progresului, atât economic, cât ºi
spiritual, cu îndemnul: „sã râvneascã a pãstra întâietatea moºtenitã,
spre bucuria Românilor de pretutindeni, care privesc cu admiraþie
ºi mândrie calitãþile fraþilor Bãnãþeni necunoscãtori de regionalism“,
cum i-a elogiat conferenþiarul, în aplauze.
În caracterizarea silinþelor culturale din Bihor, conferenþiarul
a fãcut elogiul fundaþiilor „Gojdu“ ºi „Jiga“, al cãrturarului Iosif
Vulcanu, cu revista sa cuprinzând dintr-un început întreg
Românismul, „Familia“...
Dupã cum a anunþat de la început, dl Nedelcu nu a fost
pãrtinitor pentru Banat, ci cu acelaºi optimism luminos a evidenþiat
prestigiul Criºanei ºi al Bihorului, care în condiþii deosebit de grele
au pãstrat conºtiinþa demnitãþii româneºti...
În încheierea comunicãrii sale avântate, dl Nedelcu a accentuat
atitudinea unanimã a tuturor Românilor faþã de problemele naþionale
vitale ºi atingând cu demnitate anumite fluctuaþii, care au lãsat rãni
deschise, în aplauzele entuziaste ale asistenþei înflãcãrate a anunþat,
inspirat, formula magicã, rostitã cândva, profetic de Roma eternã:
„Non possumus“ (lat. noi nu putem, în sensul de: noi nu
putem uita! n.n.).
Conferinþa d-lui prof. C. Nedelcu a fost un prilej de manifestare
de solidaritate, de coeziune ºi de omogenitate româneascã din cele
mai fericite, vrednicã de tradiþia strãlucitã a Ligii pentru unitatea
culturalã a tuturor Românilor.“
În anii urmãtori referirile la Constantin Nedelcu devin tot
mai reduse. Astfel, în anul 1943, într-un studiu referitor la
publicistica din Banat, este inclus ºi Constantin Nedelcu51, iar în
1944, i se publicã o scrisoare omagialã adresatã profesorului
Augustin Popa52 cu ocazia venirii acestuia la direcþia ziarului
„Curierul“ din Capitalã.53
Printre ultimele acþiuni la care a participat profesorul
Constantin Nedelcu este ºi cea legatã de aducerea în þarã a lui
Traian Vuia, în anul 1950. Iatã cum este descrisã desfãºurarea
acþiunii54: „A venit între timp ºi profesorul Constantin Nedelcu, o
personalitate, care mulþi ani a stat la Paris pe lângã Traian Vuia.
Cunoºtea toate amãnuntele despre realizãrile lui Traia Vuia, despre
viaþa lui Traian Vuia, aºa încât s-a asociat ºi acest profesor universitar
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Nedelcu la acþiunea noastrã de a reabilita personalitatea lui Traian
Vuia. ªi am început aceastã acþiune de strângere a materialului.
Preºedintele Groza55 a luat legãtura cu directorul Editurii Tehnice,
i-a arãtat materialele. Directorul Editurii Tehnice a fost entuziasmat
ºi el ºi ne-a dat tot sprijinul ca sã aparã volumele respective
[de documente]. Între timp, Petru Groza a þinut o legãturã
permanentã la Paris cu Traian Vuia, prin scris ºi chiar prin telefon.
Am aflat cã Traian Vuia era deja bolnav ºi trãia destul de modest în
ultimul timp. Petru Groza a insistat: „Vuia, sã vii în þarã, te aduc în
þarã! Nu þi se va întâmpla nimic, din contrã, vei fi primit aºa cum
meriþi!“ ºi l-a convins sã vinã în þarã. ªi, într-adevãr, Petru Groza a
fost cel care a organizat sosirea la Bucureºti a lui Traian Vuia. Petru
Groza a avut asentimentul câtorva personalitãþi de atunci: Gheorghiu
Dej, Bodnãraº... Pe drum Vuia a fost însoþit de un alt colaborator.
În Gara de nord, la primirea lui Traian Vuia, au luat parte
preºedintele dr. Petru Groza, subsemnatul, prof. Constantin Nedelcu,
inginerul Lipovan ... La început Traian Vuia a fost cazat la Hotelul
Athenee Palace unde i-am organizat o primire corespunzatoare, i s-a
dat o camerã frumoasã. El, sãracul, nu putea sã mai circule. Stând
pe scaun ne-a povestit ce bucuros este cã îºi revede þara de care este
atât de legat. Starea sãnãtãþii lui nu era strãlucitã“. (Traian Vuia
moare în 1950, n.n.).
Referitor la experimentarea generatorului de abur cu ardere
cataliticã „Traian Vuia“, din 1955, iatã ce aflãm56: La aceste
experienþe a asistat ºi un vechi prieten al lui Vuia, care a
participat ºi la zborul istoric de la Montesson, prof. Constantin
Nedelcu.
Iatã în ce termeni salutã d-sa reuºita acestei prime
experimentãri cu caracter industrial a generatorului „Vuia“,
printr-o scrisoare adresatã autorului (Andrei Meþianu, n.n.), în
calitatea sa de iniþiator al acelei experienþe:
„... 28 octombrie 1955, când, în Gara de Est, plimbaþi cu
ajutorul generatorului ,,Vuia“, trãirãm o zi istoricã, epocalã, similarã
cu cea de la 18 martie 1906 la Montesson, data primului zbor mecanic
în sensul de astãzi, standardizat ºi uimitor dezvoltat, dupã modelul
fericit inaugurat atunci de marele nostru prieten bãnãþean.
... Toþi participanþii au fost impresionaþi când au început a
rula cele 62 de tone puse în miºcare de un motoraº (un generator),
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aproape cât o jucãrie, aºa cum puternicã a fost emoþia dupã primul
salt al aeroplanului de experimentare al lui Vuia, la 18 martic 1906.
Totuºi, ei nu îºi pot da seama cât de mare a putut fi bucuria noastrã,
a celor care am stat aproape de genialul inventator ºi am fost martorii
silinþelor sale, iar dv. chiar ºi colaborator predestinat sã îi
desãvârºeascã în þarã aceastã a doua mare operã a sa, generatorul
sãu de abur“.
Desigur, nu cred cã am reuºit sã acopãr cu suficiente date
personalitatea extrem de ineditã, sub toate aspectele, a celui
care a fost profesorul Constantin Nedelcu. Pornind însã de la o
informaþie infimã, participarea sa în redacþia revistei „Almãjul“,
presupun cã am reuºit sã stârnesc interesul pentru acest bãnãþean
care ºi-a dedicat întreaga viaþã realizãrii unor idealuri româneºti.

prof. dr. ing. Alimpie IGNEA
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„Tradiþiile noastre pier dacã nu
le ºtim pãstra“
ION PÃTRAªCU STAN MUZEU, PAGINI DE
JURNAL (III)
În funcþie de spaþiu, articolul Ion Pãtraºcu Stan Muzeu,
pagini de jurnal a fost publicat în revista Nedeia în mai multe
numere. Acum continuãm cu alte pagini din jurnalul sãu intim,
pus la dispoziþie cu amabilitate de doamna Ilinca Pãtraºcu Stan.

Vasile BOGDAN
39

1946
Vara pe sila la dormit cu vacile luasem cu mine o
puºcã curtatã primitã împrumut de la Ion Jura Vãlu
ce iam dat pe ia cartuºe ce le gãsisem cînd am lucrat
la CFR. Puºca mi sa furat noaptea descoperit în anul
1959 cînd sa strîns armele a fost furatã de Damachin
Mãrtin ªtef.
1946

40

La Ion Cinciº în drum find cu Ion Cocoº am bãtut pe
majorul Pop iam pus cojocu de box în cap ºi iam
înapoiat ce mea dat el cînd era în misiune.
1946

41

La Caransebeº în tîrg luîndumã dupã alþi ce se
obiºnuia pe atunci fac ºi eu la tîrg sã furãm ce am
furat un cojoc cu Tie Pepi Iancu de la Ohaba Martin
Drãgan ºi alþi 2.
[15]
1946
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42

Timp de varã la cosit grîu la noi eu cu moºul meu
pe la vreo 7 vedem pe sus ceva ºi curînd picã
aproape de noi în olda lui Isãin eu fugii colo un
motoraº ce tot mai mergea cu un balon ce sa spart
ºi Dumitru Isãin apãrea, pe motor scriia cinel gãseºte
îl predã la primul post de jandarmi va avea ca
recompensã din motor o bucatã de argint ce erau
puse 3. Lam dus întro cocie ºi lam predat lu ºeful de
post de atunci Pop Dumitru nu nea mai dat
nimica.

43

1946
Am plecat la Bãile Herculane a 3-a oarã acolo de
ortãcie cu o bãtrînã din Brebu ºi Elena lui Marcu.

44

1946
Mam cumpãrat o trompetã dupã dorinþa mea
am cumpãrato de la Petru Lindrie din Zgribeºti.
[16]

45

1947
Cum sa pus postul de pasti am plecat la Caransebeº
sã învãþ trompetist la Iosum Tiþã am plãtit un
milion ºi am stat o lunã ce nu am învãþat aproape
nimic meºter slab eu rãu la Ion Þigan om ? – zice
? – am dat examene ?
(cu creionul dedesubt: Lîngã Davidescu cîn io murit
maistoru ºi o fatã în vîrstã de 17-18 ani de tuse în acel
timp ce am stat la iel. – nota V.B.)
1947

46

Mam îmbolnãvit tare rãu de pept ºi am umblat pe la
cîþiva doctori crezîndumi tuberculos ce toþi ziceau
nu ai nimica slãbit nu credeam ºi cã de dupã suflat
în trîmbiþã ce ma fãcut de am tãiato mai micã am
fãcuto cum vãzusem la un circ ºi nu am reuºito
aruncîndo întro barã.
1947

118
https://biblioteca-digitala.ro

47

Cu Ion Jura cu planu lui am furat un stup de la Nicã
Broancã ca sã mã împac de puºca furatã, mîne zi sa
gãsit stupu la Ion Jura acasã
?
(Dedesubt o notare cu cernealã: Dupã Bîze luat
înapoii pe ruºine – nota V.B.)
[17]

48

1947
La 2 Iulie mam angajat la Reºiþa în fabricã la
Cãlirea mare ca muncitor la cuptoare am stat 3 luni
jumate ce mam îmbolnãvit mai rãu de cum eram de
piept gãsit bolnav de doctoru Mehilã.

49

1948
Cam iarna prin Februare mam angajat la ºantier
Lunca Pomostului eu cu Ion Cocoº, Martin Pepi
Mãrtin Creþu ºi alþi am mîncat la cantina prînzu
acolo am stat 2 luni.

50

51

1948
Luna Martie ziua de 20 mam recrutat la Reºiþa eu cu
liatul meu 21 persoane ºi am fost bun de armatã. la
mine aveam 11 metri sîrmã trei culor care am pus la
muzicã ce era Petru Ciocu cu ai mei în rest ºi mam
încoronat eu cu tot ce atunci am rupt ºi clãbãþul din
cap.
[18]
1948
Am fost timp de 2 sãptãmîni la pãzit vitele pe munþi
Caraºovei spre Anina ce am schimbat pe moºul meu
ce era cu Mãrtin Todor eu mam dus cu copilu lu
Mãrtin Todor Cebîrlan cu mine aveam ºi un Feighiorn.

52

1948
Luna Octombrie ziua de 15 am plecat la Bãile Herculane
a 4 oarã am plecat în ortãcie cu Ion Mirel Trulea.

53

1949
La Oraviþa ca recrut la verificare am fost cu tot liatul
meu ce pe mine ma împãrþit la AA.
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54

55

56

57

58

59

1949
La Bãile Herculane a 5 oarã cu Mãrtin Momac moºu
Ion Argean cînd am furat crîsnicii.
[19]
1950
Meam cumpãrat un trombon bas mic de braþã ca
colacu de la Rãspopa Les (?) ce lam dus la Timiºoara
la reparat ºi grãbind pe aceia au zis sãl curãþ eu acasã
cu esenþã oþet ºi lam curãþat ce mîne zi mea picat
toatã pelea de pe mîni complect
?
1950
Luna Noiembrie zilele 15-16-17 am fost arestat la
postul de miliþie ca bãtaie cã mã certasem mai înainte
cã fãcurãm un joc mam certat pe drum cu Nicã Dãnilã
dîndui douã în cap apoi mai tîrziu lui Mihai Badea ce
pîn la urmã alþi taie pe Pãtru Crina ºi picã pe mine ºi
tatãl meu cã ºi el e arestat ºi bãtuþi pîn la descoperire.
1950
Luna Noiembrie ziua de 19. Încorporat plecat la cerc
Oraviþa repartizat la Ploieºti la AA.
[20]
1951
Ca militar mã repartizeazã de la tunuri în ºcoalã
regimentalã unde am stat 4 luni jumate ºi apoi la
granizoanã un 1 an ca curier pe garnizoanã, cã în acel
timp mam refãcut. Înscris atunci de mai nainte în
organizaþia A.R.L.U.S.
1951
În acest an am început sã joc la Lotoprono cã nu ºtiam
ce e acel joc hai ºi noi eu cu ortacul meu de atunci
militari Sandu Ghiroghi din Slatina cupãrãm (sic!) 2
bilete Loto la rezultat lam dat lui vînzãtor cã noi nu
cunoºteam acel leu oprit la el cum a fost nu mai ºtim
acum le socot ?
1951
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60

61

62

63

64

65

66

Luna Octombrie ziua de 15 am fãcut operaþie la nas în
spitalul de adulþi nr 2 Ploieºti spital civil ce primea ºi
militari – dând atunci împrumut lu un ortac þigan din
Ducnecea Moisã Ion 1000 lei lei împrumut ºi no mai
vrut sã-mi dea.
[21]
1951
Tot în oraºul Ploieºti ca militar meam tras 4 mãsele ºi
meam pus de nou în oraº la o doctoriþã femeie cu platã
7 bucãþi dinþ ºi mãsele albi.
1952
Tot ca militar în luna August mam internat în spitalul
militar Ploieºti strada Rudului nr. 44 unde am fãcut
operaþie de apenticitã (sic!) dupã care am plecat la
tragere capu Midia la mare cînd am mîncat 6 porþi
mîncare odatã ºi ma fost rãu.
1952
Spre eliberare meam ruºit pãrul din cap cu apã oxigenatã
cã vãzusem pe alt cineva aºa ºi întrebînd mea spus ºi
am fãcut.
1952
Luna Octombrie ziua de 16 mam eliberat din armatã –
lãsat la vatrã cu gradul soldat tunar ºi curier.
[22]
1952
Dupã ce am venit de la armatã am fost invitat la miliþie
ca sã mã reangajez în miliþie ce nu am vrut.
1953
Luna Martie ziua de 2 mam angajat la Reºiþa la fabricã
ca muncitor la Utilaje Electrice am lucrat 3 luni lãsat
nemotivat cã aveam ºi niºte haine de lucru de la ei
leam dat înapoi acolo era ºi Mãrtin Tîrlan muncitor
nou.
1953

121
https://biblioteca-digitala.ro

67

68

69

70

71

Vara la treierat grîu mam angajat la o batozã a lui
Lazãr Micºa ca muncitor snopar am stat puþin.
1953
Cu de toamnã acasã apare un inspector financear cu
Cãpraru sã ia din casã mam lovit cu ei ºi au luat.
[23]
1953
Luna Noiembrie ziua de 3 mam angajat la Reºiþa
muncitor în fabricã la secþia coxãrie am zis cã pe bani
ce cîºtig primi îmi cumpãr bicicletã. am lucrat o lunã
cu Ion Cocoº ºi Ion Micºa, Todor Ogor.
1953
Luna Decembrie la Reºiþa cu Ion Cinciº sã cumpãrãm
niºte scaune lui cã mumãsa mie mea dat bani cã lui a
zis cãi bea. Scaune am luat cu unu mai puþin neam
îmbãtat cã mam tãiat douã degete la mîna dreaptã dînd
cu cuþitu în masã la birt degetele reformã.
1954
De la început de an am dat sã arunc peste gard o sticlã
de 1 kg spartã ºi aruncînd mea tãiat vîrful degetului de
la mîna dreaptã rãmas semn mare.
[24]

72

1954
Timp de iarnã mam înscris în formaþia de pompier
voluntar în care am figurat cîþiva ani de zile.

73

1954
Am fost propus ca delegat de comunã la batoza lui
Ionilã Þigan transport pîn la bazã.

74

1954
Meam cumpãrat o bicicletã vechie de la unu prin
Caransebeº.
1954
Luna Noiembrie ziua de 27 mam cãpãrit de însurãtoare
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75

cu Viorica lui Bãrac. (urmeazã cu creionul cu majuscule NFFM.
Nu înþeleg ce înseamnã aceastã înºiruire de iniþiale –
nota V.B.)
[25]

76

1955
Luna Ianuare ziua de 1 mam hotãrît sã nu mai beau
beuturi spirtoasã timp nelimitat ºi am þinut timp de 4
ani.

77

1955
Luna Februare ziua de Duminecã 13 mam însurat ca
de prima datã cu nuntã. Ca mireasã Viorica lui Bãrac.

78

79

80

1955
Luna Mai ziua de 16 mam angajat ca muncitor la
fabricã la Reºiþa secþia Bandaj am lucrat cîteva zile.
1955
Luna Octombrie am plecat a 6 oarã la Bãile Herculane
ca tratament am stat 10 zile.
[26]
1955
Pe la sfîrºitul de an am început sã adun sã instalez ca
la circ jocul serpentin Fluturaºu am fãcut oglinzi eu,
am cumpãrat un grup motoraº la benzinã de la Vuc
Cornel popa! cu 3000 lei ºi ma mai costat ºi altele cu
mãrunþiºuri zicînd Jura cã mã ajutã
?

va urma
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„Un demers cultural autentic“
Dacã-mi aduc bine aminte,
prin anii ’80 ai secolului trecut,
în vremea adolescenþei, Maria
Mândroane frecventa Cenaclul
literar Semenicul dar, fiind nãscutã
la Ciclova Românã (unde ºi-a
petrecut copilãria), a avut ocazia,
la Oraviþa, sã cunoascã pe unii
dintre cei mai reprezentativi
membri ai Cenaclului „Paul
Târbãþiu“ al Condeierilor (pe
atunci încã) plugari, „pãstorit“ mai
întâi de prof. Ada M. Cruceanu
ºi mai apoi de prof. Ionel Bota,
fapt ce avea sã-i ºi marcheze,
dupã finalizarea studiilor
universitare, întreaga carierã
literarã ºi ºtiinþificã. Contactul cu aceºti creatori din lumea
satului cãrãºean, care cunoºteau din moºi-strãmoºi istoria nescrisã
a locurilor, cu „fenomenul condeierilor plugari“, foarte activ în
interbelic, dar ºi cu autorii de poezie în grai, revigoreazã trãirile
ºi convingerile copilului de altãdatã, determinã, pe alte coordonate
ºi cu alte „unelte“, viitoarele cercetãri sistematice ale acestui
areal locuibil numit generic „Valea Caraºului“, parte integrantã
a spaþiului cultural ºi etnofolcloric bãnãþean, dar ºi – din cauza
aºezãrii geografice – cu multe trãsãturi specifice. De aici ºi pânã
la ocuparea unui post de muzeograf la „Muzeul Satului Bãnãþean“
din Timiºoara n-a fost decât un pas, instituþia gãsindu-ºi, cred
eu, omul potrivit, la locul potrivit.
Cum era de aºteptat, debutul, în 2000, cu o carte de
poezie în grai, „Steluþa cãlãuzitoare“, la Editura Eurobit din
oraºul de pe Bega, dedicat memoriei profesoarei sale Stela
Mirel, care i-a îndrumat evoluþia la universitate, nu a surprins
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pe susþinãtorii ºi iubitorii culturii tradiþionale, scriitorii Viorel
Marineasa ºi Cornel Ungureanu întâmpinând apariþia cu
generozitate, acesta din urmã conchizând: „Folclorist, etnolog,
antropolog, Maria îºi publicã azi poeziile care ilustreazã cu brio,
domeniile de afirmare ale studentei de odinioarã. Pasiunea
pentru cercetarea þinutului natal întâlneºte bucuria de a face
literaturã fie ºi aºa, imaginând istorii bãnãþeneºti. Buna stãpânire
a dialectului bãnãþean o aºazã între autorii dialectali de cursã
lungã. Creator în marginea rostirii populare, a anecdotei suculente,
Maria anunþã un demers cultural autentic“. ªi maestrul Cornel
Ungureanu nu se înºelase întrucât, în 2005, Maria Mândroane
(Ciclovan, de aceastã datã) semneazã alte douã plachete – „Malu’
cu flori“ (Editura Tipo-Art din Oraviþa) ºi „Mãimuca“ (Editura
Marineasa din Timiºoara), girate de Ionel Bota ºi de acelaºi
Viorel Marineasa ºi, în 2015, cea de-a patra, – „La descântãtoare“
(Editura Eubeea din Timiºoara), prefaþatã de talentata prozatoare
ºi poetã, Nina Ceranu. Titlul nu a fost ales întâmplãtor pentru
cã în perioada când se documenta pentru teza sa de doctorat,
colindând ani la rând aºezãri din Banat ºi din zonele limitrofe,
observase cã în memoria unor bãtrâne ale satelor mai dãinuia
încã acea formã de artã ce însoþea, din strãvechimi, anumite
practici ale terapeuticii populare – descântecul –, despre care
cercetãtori români ºi strãini au scris biblioteci întregi. Maria
Mândroane le-a înregistrat cu rigoarea omului de ºtiinþã ºi le-a
publicat în douã volume, cu titlul „Descântece“, în 2011 ºi 2012
la Editura Brumar din Timiºoara, cel de-al treilea fiind în curs
de pregãtire. Din ultima noastrã întâlnire (pentru cã mã viziteazã
ori de câte ori vine acasã la Ciclova sã-ºi vadã mama ºi sãlaºul!)
aflu cã este gata de tipar ºi o altã plachetã în grai bãnãþean –
„Moº Adam ºi baba Eva“. Gen pe care eu – i-am spus-o verde-n
faþã, cu argumente – nu-l mai prea pot digera!
Dacã mã întorc la perioada orãviþeanã nu pot sã nu
menþionez o altã iniþiativã a Mariei Mândroane (care între timp
ºi-a elaborat o serioasã tezã de doctorat în etnologie): în 2003,
la Casa de Culturã, laolaltã cu alþi creatori, pune bazele revistei
„Vatra Caraºului“ – „publicaþie a condeierilor plugari din Banat“
(editatã ulterior la Timiºoara), ajunsã în al XIII-lea an de
existenþã, oferind astfel condeierilor, autorilor de poezie în grai
bãnãþean dar ºi unor cercetãtori ai acestui fenomen, iubitorilor
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de obiceiuri ºi tradiþii populare un generos spaþiu de manifestare.
Ba, mai mult, din 2007, a lansat ºi un festival anual, care se
desfãºoarã timp de douã zile la Muzeul Satului Bãnãþean unde,
de pildã, la ediþia din 2014, am întâlnit creatori populari,
muzeografi, etnologi, folcloriºti etc. din întreg Banatul dar ºi din
alte ºapte judeþe ale þãrii.
În sfârºit, lãsând la o parte prezenþa ei sãptãmânalã la
emisiunile de profil ale Studioului de Radio Timiºoara, portretul
sumar al muzeografului ar fi incomplet dacã nu aº aminti cã, în
decursul anilor, a amenajat o „casã memorialã“ dedicatã
condeierului Iosif Cireºan Loga din satul Duleu, comuna Fârliug,
a întemeiat o arhivã a amintitului fenomen, recuperând, cu
eforturi nu uºoare, manuscrise, gazete ºi ziare vechi în care
scriitorii þãrani au publicat ºi, fapt extraordinar, le-a descifrat ºi
le-a valorificat creaþiile cu dãruire ºi dragoste faþã de trecut, în
peste 15 volume semnate de amintitul Iosif Cireºan din Duleu,
Ion Balica din Greoni, Ion Ciucurel din ªoºdea, Dumitru Brânzei
din Ciclova Românã, Ion Colojoarã din Vrani, Veturia-Virginia
Teodorescu Musta din Timiºoara º.a.m.d., gesturi de susþinere a
identitãþii noastre culturale, aflate în mare pericol, cu care
muzeul de la Pãdurea Verde, dar ºi Consiliul Judeþean Timiº
(care le-a asigurat finanþarea) se pot mândri cu adevãrat. Din
pãcate, aºa cum se întâmplã la noi, într-o lume întoarsã cu
susul în jos, administraþia comunei în care s-a nãscut nu s-a
învrednicit încã sã-i cinsteascã munca nici mãcar printr-un petic
de hârtie. O fac eu, prin aceste rânduri, „cetãþean de onoare“ al
inimii mele. De care, sunt sigur, se va bucura. Mai ales cã
astãzi se sãrbãtoreºte chiar „Ziua internaþionalã a femeii“.
Ciclova Românã, 8 martie 2016

Nicolae IRIMIA
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Convieþuiri
SCURT ISTORIC AL SÂRBILOR
DIN ROMÂNIA
Sârbii pe teritoriul României trãiesc în continuitate
neîntreruptã de mai bine de un mileniu ºi din acest considerent,
ei reprezintã cea mai veche diasporã sârbeascã din lume.
„Slavii“ sau „slovenii“ dupã cum amintesc mai multe
izvoare, au pãtruns pe teritoriul actual al României încã la
sfârºitul secolului al V-lea. Ceva mai târziu, fie singuri, fie cu
avarii, s-au aºezat în pãrþile de nord ºi vest ale României.
Prezenþa triburilor slave în Evul mediu timpuriu este atestatã
de toponimie ºi hidronimie.
Începând cu secolul al VII-lea, lãsând ceva din conaþionalii
lor în Banat, Bacika, Srem ºi Slavonia, ei s-au desprins de avari
ºi au trecut Dunãrea ºi Sava în Peninsula Balcanicã, stabilindu-se
în pãrþile în care trãiesc ºi astãzi.
Asemenea conaþionalilor din Sudul Dunãrii, sârbii rãmaºi
în Banat ºi celelalte provincii amintite în a doua jumãtate a
secolului al IX-lea, au primit creºtinismul de la ucenicii Sfinþilor
Chiril ºi Metodie.
Înfãptuirea unitãþii spirituale a poporului sârb la sud de
Dunãre de cãtre Sf. Sava Nemanici, care a dobândit autocefalia
Bisericii Ortodoxe Sârbe în anul 1219, a avut un rol decisiv în
supravieþuirea sârbilor din nordul Dunãrii.
Obþinerea de cãtre Sf. Sava, de la regele maghiar Andrei
al II-lea, a dreptului de a-ºi extinde jurisdicþia bisericeascã ºi
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asupra sârbilor care trãiau pe teritoriul Ungariei, s-a concretizat
în ridicarea mai multor biserici ºi mãnãstiri pentru sârbii de la
nord de Dunãre. Graþie activitãþii acestor lãcaºe de cult ºi
culturã, sârbii au putut face faþã presiunilor exercitate de
Biserica Romano-Catolicã maghiarã.
Încurajaþi ºi invitaþi de Curtea maghiarã, mulþi nobili
sârbi din sudul Dunãrii împreunã cu supuºii lor, trec Dunãrea
stabilindu-se în Ungaria unde au primit multe moºii ºi sate,
toate în schimbul de a lupta împotriva turcilor.
În campaniile militare duse de regii maghiari în adâncul
Serbiei ºi Bosniei în ultimul pãtrar al secolului al XV-lea,
împreunã cu armata s-a retras ºi o mulþime de populaþie
sârbeascã, populaþie care a întãrit elementul sârbesc la nord de
Dunãre. Numai în perioada cuprinsã între anii 1479–1483 dupã
cum a menþionat regele Matei Corvin într-o scrisoare adresatã
Papei de la Roma, pe teritoriul Ungariei s-au aºezat în jur de
200.000 de sârbi.
Migraþiile sârbilor în Ungaria au continuat ºi în secolele
urmãtoare, culminând cu cea din anul 1690 din timpul patriarhului
Arsenie III Cernoievici. Urmarea acestei migraþii a constituit-o
organizarea Mitropoliei Karloviþului în componenþa cãreia au
intrat ºi eparhiile Arad, Timiºoara ºi Vârºeþ, iar mai târziu cea
a Ardealului ºi Bucovinei. Înfiinþarea Mitropoliei Karloviþului a
avut loc pe baza aºa numitelor privilegii ilirice acordate de
împãratul Austriei Leopold I. Potrivit acestora, sârbii din nou
înfiinþata Mitropolie aveau dreptul de a utiliza vechiul calendar,
de a-ºi alege în mod liber arhiepiscopii, dreptul ca patriarhul sã
numeascã episcopii, dreptul de a construi biserici ºi dreptul ca
bisericile sã dispunã de anumite posesii. Mai mult de atât,
împãratul i-a luat sub ocrotire pe sârbi precum ºi bunurile ºi
posesiile lor, i-a eliberat de impozite ºi biruri recomandând
puterii ungare clerul ºi populaþia laicã sârbã ca protejaþii sãi.
Dupã ultima migraþie a sârbilor care s-a produs în cursul
Rãzboiului austro–turc (1737–1739), numãrul sârbilor pe teritoriul
Banatului a început sã scadã. Între cauzele care au determinat
acest fenomen am putea aminti Rãscoala lui Rakoczi de la
începutul secolului al XVIII-lea, în cursul cãreia au murit peste
100.000 de sârbi; desfiinþarea Graniþei Militare de pe Mureº, din
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anul 1741 care a provocat o mare nemulþumire în rândul
sârbilor grãniceri care sub conducerea cãpitanilor Iovan Horvat
ºi Iovan ªevici au emigrat în Rusia, unde au înfiinþat douã
provincii: Noua Serbie ºi Slevianoserbia.
În a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea, a fost definitivatã
reorganizarea Graniþei Militare pe Dunãre. În componenþa acestei
graniþe reorganizate, au intrat ºi localitãþile sârbeºti ºi româneºti
din Clisura Dunãrii. Grãnicerii din aceste locuri au luptat atât
împotriva turcilor în rãzboiul din anul 1788, dar au participat ºi
sub steagurile Austriei în rãzboaiele napoleoniene.
De mare importanþã pentru istoria sârbilor de pe teritoriul
actualei Românii a fost Congresul naþional bisericesc din Timiºoara
din anul 1790. La acest Congres au fost formulate cererile
poporului sârb de mare importanþã pentru supravieþuirea sa. În
esenþã cererile formulate: de ordin economic, politic, ºcolar ºi
cultural au reprezentat programul naþional sârb în contextul
noilor situaþii din Imperul Habsburgic.
Între cei 100 de deputaþi de pe teritoriul imperiului s-au
aflat ºi câþiva români ºi macedo-români, dar ºi 30 de deputaþi
sârbi de pe teritoriul actualei Românii.
În anii ºi deceniile care au urmat Congresului de la
Timiºoara, a fost înfiinþat Marele gimnaziu ortodox de la Karloviþ
ºi apoi la Novi Sad, Seminarul de la Karloviþ, Preparandia de la
Sent Andrei, a fost definitivatã reforma ºcolarã, s-a format
Cancelaria de curte iliricã, s-a deschis o tipografie ºi ºi-au fãcut
apariþia primele ziare sârbeºti.
În anul 1826 a fost înfiinþatã „Matiþa Srpska“ la care sârbii
din România ºi-au adus o contribuþie însemnatã la dezvoltarea
acestei prestigioase instituþii culturale. Sava Tekelia, nobil din
Arad, a fost ales preºedinte pe viaþã, iar sârbii Iovan Palik
Ucevin din Timiºoara, Iovan Neko din Sânicolau ºi Pavle
Iovanovici din Arad, au fost cei mai mari binefãcãtori ai „Matiþei
Srpska“ din toatã istoria ei.
Rãscoala lui Karageorge Petrovici împotriva turcilor începutã
în anul 1804 în Serbia a avut ecou ºi pe teritoriul imperiului
habsburgic. Sârbii de pe teritoriul actualei Românii au sprijinit
cu arme ºi cu bani Rãscoala lui Karageorge, mulþi au trecut
Dunãrea ºi s-au înrolat în oastea rãsculaþilor. Unii intelectuali
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ca Dositei Obradovici ºi Sava Tekelia, pe lângã ajutoarele
materiale ºi-au oferit serviciile în organizarea noului Stat,
primul ajungând ministru al învãþãmântului în Serbia.
Colaborarea dintre sârbii de la sud ºi nord de Dunãre s-a
manifestat din plin ºi în anul revoluþionar 1848. În sprijinul
sârbilor din Voivodina angajaþi în lupta cu maghiarii, au venit în
ajutor ºi voluntarii din Serbia conduºi de Stefan Knicianin.
Prin hotãrârea imperialã din 1849 a fost înfiinþatã: Voivodina
Sârbã ºi Banatul Timiºan cu capitala la Timiºoara. În cadrul
acestei provincii a început o reformã ºcolarã pe care a iniþiat-o
ºi realizat-o George Natoºevici. În aceastã perioadã au apãrut
publicaþiile Iujna Pcela (Albina Sudului) ºi Svetovid.
Desfiinþarea Provinciei Voivodina Sârbã ºi Banatul Timiºan
în anul 1860, cât ºi proclamarea dualismului austro-ungar din
1867, i-a nemulþumit profund pe sârbii care au vãzut în aceste
acte, un atac la tot ce au dobândit ei în lupta lor secularã
pentru pãstrarea identitãþii naþionale. Cele douã evenimente au
marcat o nouã etapã în lupta pentru emanciparea lor naþionalã.
Atunci s-a simþit nevoia alcãtuirii unui nou program naþional ºi
s-a luat hotãrârea ca lupta de emancipare sã fie dusã alãturi de
celelalte popoare oprimate din imperiu.
Tot ca urmare a realizãrii dualismului în Voivodina au
apãrut ºi primele partide politice: în 1869, Partidul Popular Liber
Cugetãtor al lui Svetozar Miletici care în 1887 s-a divizat în
douã partide: Partidul Liberal ºi Partidul Radical. În lupta
parlamentarã pentru dobândirea de drepturi naþionale, cele douã
partide vor colabora strâns cu partidele altor naþiuni oprimate:
cu Partidul Naþional Român ºi cu cel slovac. Apogeul acestei
colaborãri l-a constituit organizarea Congresului naþionalitãþilor
þinut la Budapesta pe 10 august 1895.
Dobândirea independenþei de cãtre regatul Serbiei ºi
României a facilitat întãrirea legãturilor dintre cele douã popoare.
În timpul cneazului Miloº Obrenovici s-au stabilit relaþii foarte
strânse între cele douã regate, colaborare ce a continuat ºi pe
parcursul Primului Rãzboi Mondial când România ºi Serbia s-au
aflat de aceeaºi parte alãturi de aliaþi în rãzboiul Puterilor
Centrale.
Pe toatã durata desfãºurãrii Primului Rãzboi Mondial
sârbii din Austro-Ungaria au trãit o adevãratã Golgotã. Mare
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parte din ei au fost internaþi în lagãrele din cuprinsul Imperiului.
Lagãrul de la Arad a devenit simbolul pãtimirii sârbilor unde
dupã statisticile Bisericii Ortodoxe Sârbe aici ºi-au gãsit sfârºitul
peste 4.000 de sârbi.
La începutul lunii noiembrie 1918, Armata de eliberare
sârbã laolaltã cu forþele Antantei, a descins în Clisura Dunãrii.
Pânã la jumãtatea lui noiembrie, a fost eliberat Banatul iar
armata sârbã în baza hotãrârii Antantei, a ocupat întreg Banatul
în afarã de partea lui rãsãriteanã.
Pe data de 25 noiembrie 1918 s-a þinut Marea Adunare
Naþionalã a sârbilor, bunievþilor ºi celorlalþi slavi din Banat,
Bacika ºi Barania. Din cei 757 de deputaþi din 211 comune, 72
de deputaþi din 36 de comune au fost sârbi de pe teritoriul
actual al României. Deputaþii în unanimitate au hotãrât
secesionarea Banatului, Bacikãi ºi Baraniei de Ungaria ºi includerea
lor în regatul Serbiei.
Conferinþa de Pace de la Paris a hotãrât ca Banatul sã fie
împãrþit între România ºi Iugoslavia ºi ca urmare a acestui fapt
în anul 1919, a fost trasatã graniþa româno-iugoslavã care dupã
unele mici rectificãri în cursul anilor 1923 ºi 1924, a rãmas
neschimbatã pânã astãzi. În urma acestei delimitãri o parte a
poporului sârb a rãmas sã trãiascã pe teritoriul României.
La Adunarea de la Sibiu din anul 1919, România a recunoscut
minoritãþii naþionale sârbe drepturile de care s-a bucurat în
Ungaria. La demersul Bisericii Ortodoxe Sârbe, diplomaþia iugoslavã
s-a angajat într-o acþiune de îmbunãtãþire a situaþiei minoritãþii
sârbe din România. Urmarea acestor eforturi diplomatice a fost
încheierea Convenþiei româno-iugoslave în anul 1933, care a dus
la îmbunãtãþirea simþitoare a situaþiei minoritãþilor din ambele
þãri.
Pe timpul desfãºurãrii celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial,
sârbii din România s-au împotrivit fascismului ºi au trecut de
partea forþelor antifasciste.
În anul 1947 între România ºi Iugoslavia s-a încheiat o
nouã convenþie care privea colaborarea culturalã între cele douã
þãri.
Bunele relaþii care au existat între sârbi ºi români au fost
schimbate din temelii în anul 1948 dupã aducerea rezoluþiei
Informbiroului. Conducerea Partidului Comunist Sârb a fost
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acuzatã cã a trãdat socialismul ºi cã a introdus relaþii capitaliste
în cadrul statului iugoslav. A început atunci o campanie durã de
compromitere a Iugoslaviei din partea þãrilor comuniste din est
conduse de Uniunea Sovieticã. Mulþi sârbi au fost aruncaþi
atunci în temniþã fiind catalogaþi drept spioni ºi trãdãtori aflaþi
în slujba clicii fasciste a lui Tito.
Pe lângã aceste prigoniri individuale, sârbii din România
au fost supuºi ºi unor prigoniri colective. Astfel din 1951 ºi pânã
în 1955, peste 2.000 de sârbi au fost deportaþi în Bãrãgan, unde
au trãit o adevãratã Golgotã.
În perioada 1955–1989 relaþiile româno–iugoslave s-au
normalizat în mod continuu, statul comunist român renunþând
la metodele brutale de asimilaþie, recurgând însã la altele mai
subtile precum: traducerea numelor ºi locurilor din limba sârbã
în românã, reducerea continuã a ºcolilor în limba sârbã, reducerea
instituþiilor culturale ºi sportive º.a.m.d.
Dupã anul 1989, situaþia sârbilor din România s-a schimbat
mult în bine, minoritãþii fiindu-i oferite drepturi ce-i permit
acesteia sã se dezvolte liber.
Sârbii sunt organizaþi în Uniunea Sârbilor din România
organizaþie apoliticã, al cãrui obiectiv principal este pãstrarea
identitãþii naþionale ºi a patrimoniului cultural.

Po. Vasa LUPULOVICI

Rezumat întocmit de Po. Vasa Lupulovici dupã: Liubivole
Þerovici Srbi u Rumunii, Novi Sad, 1997.
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Rostul vorbei
Despre torinã ºi altele...
Mi-am zis cã mã pot achita de promisiunea fãcutã în
numãrul anterior al „Nedeiei“, precum cã voi scrie despre
cuvântul torinã, neglosat de dicþionarul de uz larg DEX, cel al
Academiei, partea de dupã volumele publicate de Sextil Puºcariu
(DA), adicã DLR o fi cuprinzând-o, dar eu mi-am dãruit cãrþile
de lingvisticã Bibliotecii „Tata Oancea“ de la Bocºa, unde tot
promit sã mã duc, sã le vãd; stau cuminþi la sala care îmi
poartã numele, le-o fi dor de mine mãcar cât mi-i dor mie de
ele. Sã nu uit: cei care veþi fi interesaþi de oarece probleme de
lingvisticã generalã, de istorie, geografie ºi alte ºtiinþe conexe,
cercetaþi-o ºi vã asigur cã vã va fi de folos.
Scriam în anteriorul numãr al „Nedeii“ cã expresia a
merge (dupã o petrecere) în torinã înseamnã sã te duci a doua
zi dupã o nuntã, un botez sau altã paranghelie ºi sã te petreci
cu cei mai apropiaþi din participanþi din ziua anterioarã este
familiarã bãnãþenilor. Cuvântul provine din uriaºul tezaur pãstoresc,
comun þãrilor balcanice dar mai cu seamã românilor, cei care
s-au dovedit a fi adevãraþi ambasadori ai culturii materiale, ºi-au
dus cu ei termeni, au dat nume localitãþilor, au întemeiat chiar
aºezãri temporare, unele devenite permanente... Dar despre
asta într-un numãr viitor. Provine, fãrã îndoialã, din graiurile
sârbocroate, cãci în limba sârbã, cuvântul tor înseamnã „þarc“,
„ocol de vite“, „stânã“, „târlã“ menþionat în dese locuri, la un loc
cu echivalenþii sãi semantici, precum ºi fixarea acestuia în
toponimia minorã, de prietenul meu Ion Popescu–Sireteanu,
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într-o recentã lucrare, Termeni pentru adãposturile pãstoreºti
din limba românã, Editura Printis, Iaºi, 2014. Din deja pomenitul
tor, pomenit de cercetãtorul ºi folcloristul Cristea Sandu–Timoc,
în cartea sa Cântece bãtrâneºti ºi doine. Alãturi de el se aflã
termenul colectiv toriste, turiste º.a. (v. Popescu–Sireteanu,
Indicele).
Eu am sã-l explic aºa cum l-am învãþat ºi l-am folosit în
vacanþele mele de normalist al Buzãului, îngrijindu-mã de oiþele
Tãtanelui meu... Aºa le zice el, cu mândrie. ªi avea tot dreptul
sã se mândreascã, deoarece, fugind de ruºi în 1944, ºi-a luat
doar patru oiþe cu el, în vagonul cu douã familii. Pas cu pas –
cum zice Iohannes, prezidentul, ºi-a custulat, sau chivernisit –
dacã vreþi – cu 30 de oiþe, douã vãcuþe ºi o giunincã. În graiul
Câlnicului, torinã înseamnã propriu-zis rãmãºiþele mãrunþite de
vite sau oi, mai ales, care adesea e mai cãutatã decât nutreþul
în starea lui iniþialã. Pãi lucrurile se adunã ºi se aseamãnã, cu
torina de dupã o petrecere, în general vorbind. ªi ceea ce iarãºi
este aidoma torinei vitelor, ºi mai cãutatã, mai aleasã, mai de
soi decât cea din prima zi, aºa cum a fost torina de pe
Nergãniþa 19, în 15 iulie 2015, unde au participat 20 de nemþi
(Männer und zwei Frauen). Am scris douã-trei vorbe ºi în
germanã, cãci am de gând sã le trimit un numãr din publicaþia
noastrã.
Închin aceste rânduri foºtilor mei iubiþi elevi pe care i-am
ales dintre toþi ºi am fãcut un cerc lingvistic la ªcoala Generalã
Nr. 6. I-am nemurit în cartea mea de amintiri (volumul Meandre,
dându-le ºi potreaua, în timpul cât ne gãseam spre Rudãria,
actuala Eftimie Murgu). Aici au dat oile la strungã, le-au muls,
cum au putut ºi, mai ales, au mâncat mãmãligã, evident, coleºã
cu lapte proaspãt muls de ei înºiºi. Nu mã suspectaþi de
ficþiune. Martori îmi sunt douã asistente de la Internele
Staþionarului–Govândari, Nora ºi Manuela, acesteia zicându-i eu
Mana-Mana, iar pe Nora am mai nemurit-o o datã, împrumutându-i
numele pentru altã carte, Oglinzi infidele. Aºa cã, Haiduc
Marcule sã nu zici cum þi-i obiceiul: „D-ale lui Ioniþã“. Nota
excursiei a dat-o însuºi un membru al grupului/cerc de limba
românã, care a exclamat: „Ãsta-i lapte de lapte“. Fãcea parte din
seria decreþeilor ºi ºtiþi voi cei mai vârstnici cum se ajungea la
o sticlã de lapte ºi imaginaþi-vã cum era laptele de la stâna pe
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care ne-a recomandat-o ºi a facilitat excursia, alt Vasile (Nemiº),
alt moldovean care a scris În satul lui Eftimie Murgu,
Dumnezeu sã-l þinã de-a dreapta Sa. Gãsit-a oare acolo vreo
torinã întru veºnicie sã mai guste din pruneica cu care mã
cinstea, în ultimii ani ai vieþii lui, când mergeam la el, sã-l vãd,
iar el mã cinstea cu pruneicã, cum zicea Cronicarul Popa Stoica
sfintei rãchii din sfânta prunã. Bine zicea Cronicarul! Adicã de
ce sã zicã ºliboviþã, împrumutându-se cu vorbe de la sârbi? Unii,
dar ãºtia nu erau români, romani, ci nemþi, zicea unul cãtre
altul: „Auzi tu, Hans, iar o anunþat la radio cã vine ºliboviþã ºi
unsoare“. Aºa a înþeles el pe „lapoviþã ºi ninsoare“. Eu însumi
am constatat cã limba românã spune mai plastic, mai grãitor
despre unele, altele. ªi am sã vã spun un crâmpei dintr-o
neînsemnatã întâmplare. Era tot pe vremea aia, fostã, pe care
unii au început s-o regrete. În faþa mea douã nemþoaice divãneau
în limba lor. Uneia îi mergea gura ca meliþa românului. Cealaltã
puncta din când în când: „Vai º-amar!“ Oare trebuia sã ºtii
nemþeºte ca sã fi înþeles despre ce era vorba?! Plin de amare
înþelesuri e acest vai º-amar. Dar când mã gândesc la vara lui
2015, la politichia ºi zilele toride ale „eternei ºi fascinantei
Românii“, m-apucã jalea ºi închei cu Vai º-amar!!
În augustul fierbinte al lui 2015.

Vasile IONIÞÃ

135
https://biblioteca-digitala.ro

CUVINTE DIALECTALE
BÃNÃÞENE CULESE DE
LUCIAN COSTIN
Preocuparea lui Lucian Costin a fost foarte vastã în ceea
ce priveºte culegerea de cuvinte dialectale bãnãþene.
În cele ce urmeazã mi-am propus sã extrag din volumul II
– Graiul Bãnãþean – (studii ºi cercetãri) al lui Lucian Costin,
sub formã de glosar, mai multe cuvinte dialectale bãnãþene
cãrora sã le dau ºi explicaþia cuvenitã.
Din cele douã volume Graiul Bãnãþean voi selecta doar
câteva cuvinte:
- aciui = a se liniºti
- ãi = da
- ãte = uite
- bãcele = unelte de bãtut coasa
- berc = spini crescuþi laolaltã
- bercã = câmp lângã sat
- berdã = tindã, uºa de la coridor
- bleasc = suflet
- bleoci a = a vorbi prostii, a
lãtra
- boazã = pãcurã groasã pentru
ungerea roþilor la car
- borãi a = a plânge
- brucãi a = a îmboldi, a împunge
- bubuþi = vierme de mãtase
- cãnun = prost, tont
- cãreþi, pl.= boalã la oi, curgerea
unui lichid gros pe nas
- chilav = nebun
- chiloviþã = târnãcop
- ciotac = ciot, buturugã, buciumel

- ciurcan = curcan
- clad = lucru neisprãvit
- coricov = pom sãlbatec
- cotcoreþ = îndrãzneþ
- crac = deal singuratic
- dãina a = a legãna
- dandura = în speranþã
- dãtãlina = trifoi
- dudulete = cocean de
cucuruz
- durduc = plin, gras, rotund
- fârn = cârn, fãrã caracter
- fiºcãli a = a se chiti, friza,
bãrbieri
- fleoarcã = leorcã, ud
- fleþ = nãtãfleþ
- fosnã = scândurã groasã
- gâg = gângav
- gârgãlioz = beregheatã
- grãsoc = gras
- hocnã = ocnã, peºterã
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- holeta = aiurea
- înbãznat = întunecat
- împroºni a = a împroºca
- lãbos = om mare în picioare
- lefãi a = a mânca încet ºi
mult
- liorfãi a = a flecãi
- luluit = zãpãcit, buimãcit
- mãhalãdrum = îngust, mic
- natu = lumea
- nunaº = naº, ce boteazã ºi
cununã
- oceºi a = a rândui
- opãcealã, zãtrealã = piedicã,
buimãcealã
- piciric = micuþ
- pipilit = sãrac
- pongele = podele
- popic = butucel

- rãpenþe = chibrituri (rãpelþe)
- ronþ = cartilagiu
- sãcui = sãculeþ
- scorbeli, scorpeli = a scormoni,
a scobi
- strãgheaþã = caºul înainte de
a fi pus în strecurãtoare
- tãfãragã = brânzã, urdã
- tãpºan = partea dinaintea
cuptorului, unde se adunã cenuºa
sau cãrbunii
- tãrcãlici pl. = crãci mari de
arbori
- tolvãi a = a bate
- uinã = mãtuºã, uicã, ruºine
- zãpãtuit = bine închis
- zuzâit pl. = petrecere

Consider cã prin contribuþia lui Lucian Costin s-a îmbogãþit
mult tezaurul folcloric bãnãþean. Tocmai acest lucru m-a îndemnat
sã fac o succintã incursiune în glosarul destul de voluminos,
aducând în actualitate atât munca depusã cât ºi parte din
cuvintele dialectale culese de acesta.

prof. dr. Maria GHERGUÞA
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Eufrozina GREONEANÞ

Strãbunica Mãriuþa
Era o cotoroanþã. În adevãratul sens al cuvântului.
Numai cã mãtura nu-i servea la zbor ci, cât e ziulica de
mare, deretica cu ea prin curte ºi în bucãtãrie. Mai
întâi în bucãtãrie pentru cã aici era împãrãþia ei, ºi
apoi în curte. Sã te fereascã Dumnezeu, dacã intrai în
bucãtãria ei ºi încercai sã-i schimbi orânduiala lucrurilor!
Acolo se ºtia cã oala cutare stã în cui dupã uºã, iar cea
cu buline albe stã agãþatã deasupra hornului. Sau dacã
puneai laptele de la Codreana, vãcuþa noastrã ce-mi
amãra zilele cu laptele ei bun ºi mult, în oala verde ca
iarba ºi nu în cea menitã pentru aºa ceva ºi încurcai
astfel lucrurile, nici toate ploile verii nu te puteau
spãla de ocãrile ei! De aceea, nimeni nu se prea omora
sã intre în bucãtãrie. Nici mama, nici bunica. Mai ales
cã nu prea erau pricepute la orânduiala oalelor, dar
nici la gustul mâncãrurilor. ªi astfel, strãbunica era tot
ºi toate în casa noastrã.
Grea a fost viaþa pentru strãbunica Maria, pe
care nu ºtiu cine ºi când a botezat-o Mãriuþa. Poate cã
atunci era pirpirie, de o ducea vântul cât de slabã era,
dar cu timpul s-a transformat într-o femeie vânjoasã,
plinã de forþã ºi energie. Dar, tot Mãriuþa a rãmas. ªi
avea o gurã! Sã te fereascã Dumnezeu dacã se apuca de
tine! Nici trei avocaþi nu te puteau scoate basma curatã
de dojenile ei! Poate cã viaþa a fãcut-o sã fie aºa!
Cãsãtoritã foarte timpuriu, aºa cum se obiºnuia
în acele vremuri, ºi-a pierdut soþul înainte de a ºti ce
este bucuria tinereþii. L-a pierdut pe câmpul de luptã
de la Alba Iulia. ªi s-a dus acolo cu alte vãduve de
rãzboi sã caute crucea pe care stãtea scris numele
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Pãtru. L-a gãsit printre nenumãraþii morþi ºi printre
cruci ºi o parte din sufletul ei a rãmas pentru totdeauna
acolo. ªi s-a întors acasã o altã femeie, cu multã
amãrãciune în inimã, pentru a-ºi creºte fetiþa ºi a-ºi
vedea de treburile gospodãriei. Poate cã toate acestea
au fãcut-o sã fie tot ºi toate în casa noastrã ºi nimeni
nu-i ieºea din cuvânt, iar tot ce spunea ea, era respectat
cu sfinþenie.
Dar, de cotoroanþã, era cotoroanþã. Pe atunci nu
prea ºtiam prea multe despre cei din jurul meu, da nici
nu mã prea interesa. Lucrurile le vedeam aºa cum
voiam eu, dar se pare cã exista pe undeva o pãsãricã
care îmi spunea la ureche ceva ce ceilalþi nu ºtiau,
astfel cã, de multe ori, rãmâneau trãsniþi, auzind câte o
minune din gura mea. ªi se mirau, pe la ce uºi interzise
oi fi ascultând, de ºtiu atâtea lucruri pe care copiii mici
nu prea aveau voie sã le ºtie! ªi cine credeþi cã atunci
îºi cobora ochii în care tuna ºi fulgera spre mine?
Cotoroanþa de strãbunicã care mã lua la socotealã ºi
dãdãcealã cât era ziulica de mare.
– Gia, mãnâncã frumos! Gia, nu te cãþãra pe
scaun! Gia, nu cãlca florile! Gia, tacã-þi gura! Gia, Gia
ºi iar Gia! Adevãrul este cã nu-þi trebuie prea multã
filozofie ca sã mãnânci, iei ºi tu mâncarea, ca tot omul,
cu mâna ºi o duci la gurã, cã de-aia ai mânã ºi gurã,
iar furculiþa s-o foloseascã cine a inventat-o, cã mare
deºtept a fost! Pe scaun, dacã eºti de-o ºchioapã, te
cãþãri, cã nu ai cum astfel sã ajungi pânã la el, iar
florile, mare scofalã, sunt ºi ele niºte amãrâte ºi prãpãdite
ce toatã ziua se zgâiesc la soare, cu ochii cât cepele,
închizându-ºi noaptea petalele de necaz cã Împãratul
Cerurilor nu a mai binevoit sã le dea nici mãcar un
strop de luminã. ªi mai ales, ce sã faci cu atâta
cuminþenie? Cã doar nu sunt ca Rozi, pãpuºa mea cea
slutã, care stã toatã ziua cu ochii beliþi în tavan ºi nu
scoate nici o vorbuliþã!
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Poate cã strãbunica ar vrea sã fiu ca Rozi! ªi
mutã ºi slutã! Pãi, atunci, n-are decât sã o ia pe Rozi
de strãnepoatã, iar pe mine sã mã lase în pace cã, Slavã
Domnului, mai am alþi bunici ºi strãbunici, pe drept
cuvânt, o droaie, ºi unul mai mult sau mai puþin, cu
nimic nu schimbã bunul mers al lucrurilor!
Dar, asta nu e tot! Te mai ia la rost cu fel de fel
de întrebãri – te-ai spãlat, te-ai pieptãnat, þi-ai pus
ciorapii, de parcã treaba mea era sã le fac pe toate, ºi
asta mã irita rãu de tot, când ºtiam cã pe celelalte
mironosiþe din strada mea, cã la urma urmei asta erau,
mamele sau bunicele le pieptãnau, le îmbrãcau ºi le
puneau ciorapii! Nu de alta, dar de asta ai o mamã sau
bunicã! Ce, eu trebuia sã fiu mai breazã, sau strãbunica
Mãriuþa, pe care o strigam bunica, nu ºtiu cine a mai
inventat asta, voia, iute ºi de grabã, sã-mi punã prea
multe obligaþii pe cap, nu cumva sã mã plictisesc! Dar,
mai ales, sã nu fac prostii! Oricum, prostii tot fãceam,
cu duiumul, multe ºi mãrunte!
Apoi, mult timp nu am înþeles unele lucruri –
mama e mama, tata e tata, bunicul Man e bunicul,
bunica Aurelia e nana, ce nume o mai fi ºi ãsta cã pe
la alte case ºi pe la alþi copii nu am mai auzit aºa ceva,
iar strãbunica e bunica! În sfârºit, am înghiþit-o ºi pe
asta, cã ce aveam altceva de fãcut, ºi mi-am vãzut de
treabã, nu meritã sã-þi baþi capul cu niºte nimicuri!
Sunt sigurã cã ºi pe astea le-a pus la cale tot strãbunica
Mãriuþa, pentru ca aºa, într-o doarã, sã încurce lucrurile,
aºa cum ºtia ea mereu s-o facã!
Nu v-am zis cã e o cotoroanþã! Sunt convinsã cã
nu m-aþi crezut!
(Din volumul Poveºtile Giei, 2005, Casa de Presã ºi
Editurã Libertatea, Panciova, R. Serbia, p. 26–28).
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Raftul cu cãrþi
Habitat ºi habitudini în
Valea Caraºului
Volumul cu acest titlu,
semnat de dr. etnolog Maria
Mândroane, a apãrut în 2015,
la Editura Brumar din Timiºoara
ºi îi precede celui din 2011 –
„Tipologia aºezãrilor
rurale din Valea
Caraºului, judeþul
Caraº-Severin“
ambele valorificând,
dupã aproape douã
decenii de cercetare,
teza sa de doctorat
susþinutã în urmã cu
ºase ani la Universitatea „Lucian
Blaga“ din Sibiu.
Spaþiul limitat nu ne
permite sã prezentãm la modul exhaustiv o asemenea lucrare, cu
atât mai mult cu cât autoarea
ne propune o viziune multidisciplinarã a habitatului rural
cãrãºean, indestructibil legat de
cel urban, de amplasarea
geograficã, pe de-o parte ºi, pe

de alta, de istoria ºi specificul
civilizaþiei tradiþionale bãnãþene
ºi, se înþelege, naþionale. Prin
urmare, rândurile de faþã nu
se vor decât o provocare
modestã la lecturã.
„Tipologia aºezãrilor...“,
concentratã pe lumea satului
vechi, e reconstituitã
îndeobºte prin date
preluate din numeroasele studii ºi
monografii sãteºti
apãrute de-a lungul
vremii, dar înglobeazã
ºi informaþii inedite
provenite din convorbirile cu „subiecþi
actanþi“ locali ºi din
unele manuscrise,
vine sã îmbogãþeascã
identitatea ºi sã aducã
în conºtiinþa contemporanilor evoluþia unui habitat
magic, „de þarã“, termen agreat
pe bunã dreptate de istoricul
Ionel Bota, unde nu o datã s-au
dezvoltat concepte precum
„Banat-frunce“, „America micã“
etc.
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Iatã ºi „registrul” acestor
localitãþi rurale aºa cum sunt
nominalizate ele în carte:
Agadici, Broºteni, Cacova
(Grãdinari), Caraºova, Ciclova
Montanã, Ciclova Românã,
Ciuchici, Ciudanoviþa, Comorâºte, Greoni, Iam, Ilidia,
Mãidan (Brãdiºorul de Jos),
Potoc, Rãcãjdia, Rãchitova, Sasca
Montanã, Sasca Românã, Slatina
Nera, Socolari, Ticvaniu Mare,
Ticvaniu Mic, Vãrãdia, Vrani,
lângã care mai sunt amintite
vechile stabilimente monahale
de la Cãlugãra (Ciclova Montanã)
ºi Vãrãdia. Pentru cercetãtorii
mai tineri ai evoluþiei spiritualitãþii cãrãºene, nu avem nici
un dubiu, cã e deosebit de utilã
ºi „bibliografia selectivã“ de la
sfârºitul volumului, la care am
mai adãuga, între altele, douã
contribuþii la fel de importante
editate între timp: „Monografia
istoricã a Banatului, judeþul
Caraº“ de Nicolae Ilieºiu (citat
de autoare din manuscris),
apariþie coordonatã de istoricul
Dumitru Þeicu (Editura Mica
Valahie, Bucureºti 2011) ºi
„Dicþionarul localitãþilor din
Caraº-Severin, vol. I, A - D“,
(Editura Tim, Reºiþa, 2011).
Satisfãcut ºi chiar încântat
de „calitatea ºi, mai ales de
rezultatele cercetãrii“ sintetizate
în cel de-al doilea volum, se
aratã ºi dr. Ioan Haþegan de la
Filiala din Timiºoara a Insti-

tutul de Studii Banatice al
Academiei Române, pe care îl
recomandã cititorilor interesaþi
de subiect cu multã cãldurã
într-un „cuvânt înainte“. Pentru
cã vor gãsi aici – în capitolele
„Evoluþia satului cãrãºan“ ºi,
respectiv, „Civilizaþia tradiþionalã“– informaþii extrem de bine
documentate despre vechiul
habitat cãrãºan, civilizaþia
arhaicã, instituþia cnezatului ºi
a districtului, despre moºii ºi
sate dispãrute, târguri, structuri
urbane. În acest context ne
sunt prezentate statutul special pe care îl aveau cnejii din
districtele Ilidia ºi Caraº,
evoluþia istoricã a structurilor
sociale, administrative ºi economice ce aveau sã ducã mai
târziu, cu imense sacrificii, la
coagularea ideii de identitate
ºi spirit românesc ºi la pregãtirea înfãptuirii idealului de
veacuri: Marea Unire de la 1918.
Istoria zbuciumatã, de
cele mai multe ori tragicã,
existenþa sub mai multe imperii,
configuraþia geograficã ºi nu în
ultimul rând posibilitatea de a
valorifica resursele naturale îi
oferã posibilitatea Mariei Mândroane sã treacã în revistã diverse forme de clasificare,
amplasamentul jucând un rol
important în arhitectura
spaþiului locuibil ºi, pe termen
mai lung, împãmântenirea unor
obiceiuri etc. „Elementul strãin,
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suprapus fondului autohton –
scrie aceasta la pag. 91 – a
imprimat habitatului local
caractere noi. Dacã varianta
bãnãþeanã de sat risipit suporta,
sub dominaþia turceascã, o
tendinþã uºoarã spre aºezarea
de sat rãsfirat, prin apropierea
caselor unele de altele, odatã
cu dominaþia austriacã, prin
decretul de regulare ºi tragere
la linie, satele sunt adunate de-a
lungul drumului principal,
primind înfãþiºarea apropiatã de
zilele noastre“.
Alte domenii cãrora autoarea le rezervã un tratament
aparte sunt cele care vizeazã
elementele ºi structurile arhaice
de habitat, oprindu-se cu
profesionalism asupra arhitecturii lemnului ºi pietrei,
ocupaþiilor tradiþionale (pãstorit,
morãrit, olãrit, pomiculturã,
apiculturã, pescuit), de „strãmutarea vechilor vetre de sat“
ºi „dubletele locuibile (sãlaºele)“.
De altfel, cunoscutul prof. univ.
dr. Ion Ghinoiu de la Institutul
de Etnografie ºi Folclor
„Constantin Brãiloiu” din
Bucureºti, alt referent ºtiinþific
al lucrãrii, observa cã„ doctoranta aduce noi contribuþii
privind geneza sãlaºului, formã
strãveche de adãpost, dinamica
altitudinalã a habitatului
cãrãºean, strãmutarea vetrelor
de sat generatã de diferiþi
factori (naturali, economici, so-

cial-istorici), transformarea
sãlaºelor în vetre de sate ºi a
acestora în sãlaºe, definirea
conceptului de dublu locuibil“.
Opinie împãrtãºitã în prefaþa
„Tipologiei aºezãrilor...“ ºi de
prof. univ. dr. Corneliu Bucur,
în 2010, care scria: „Recunoaºtem ºi evidenþiem meritele
reale, ºi nu puþine, ale acestei
teze de doctorat, constând, în
primul rând, în eforturile
considerabile de documentare,
investigare, cuprindere ºi
integrare a unei tematici extrem
de vaste, a unui material extrem
de eterogen ºi de naturã
pluridisciplinarã, dar, mai ales,
pentru reuºita conturãrii unui
tablou fascinant, extrem de
detaliat al culturii ºi civilizaþiei
tradiþionale ºi moderne, rurale
ºi urbane, istorice ºi contemporane, într-o zonã a
Banatului puþin cunoscutã în
literatura de specialitate“. În
final, nu pot, totuºi, sã mã
întreb însã cine are curajul sã
punã la cale un asemenea tip
de cercetare pe un termen mult
mai scurt: din 1990 ºi pânã în
prezent?

Martie 2016

Nicolae IRIMIA
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O descriere etnograficã specialã a obiceiurilor de iarnã practicate
în Almãj
De-a lungul timpului,
Valea Almãjului a suscitat
interesul cercetãtorilor din
diverse domenii (istorie,
sociologie, folclor, etnografie,
muzicã, lingvisticã, literaturã,
spiritualitate etc.), care i-au ºi
consacrat numeroase studii,
ocupându-se de abordarea unor
aspecte identitare legate de
acest areal considerat oarecum
izolat de zonele învecinate ºi,
tocmai din considerentul
amintit, mai conservator,
inclusiv în ceea ce priveºte
datinile populare.
În volumele în care se
analizeazã diverse caracteristici
ale culturii tradiþionale din
Depresiunea Almãjului,
fenomenul colindatului nu a fost
prezentat în ansamblul sãu, deºi
anumite referiri la tradiþiile de
iarnã se fac în monografiile
localitãþilor almãjene, precum
ºi în lucrãri aparþinând lui Sabin
V. Drãgoi – 122 melodii
poporale din judeþul Caraº,
în deosebi din Valea-Almãjului, culese ºi notate de Sabin
V. Drãgoi, Bucureºti, Cartea
Româneascã, 1937), lui Emil

Petrovici – Folklor din Valea
Almãjului, în „Anuarul Arhivei
de Folklor“ III, 1935, p. 25-158,
lui Nicolae Ursu – Cântece ºi
jocuri populare româneºti
din Valea Almãjului (Banat),
Bucureºti, Editura Muzicalã,
1958, care cuprind ºi texte
ceremoniale de acest tip.
Nimeni nu a realizat însã, pânã
în prezent, o descriere etnograficã specialã a obiceiurilor
de iarnã practicate în Almãj,
dintre care se evidenþiazã
colindatul – manifestarea cea
mai reprezentativã din cadrul
lor. De aceea, putem afirma cã
ne aflãm în faþa primului studiu
amplu de gen, concretizat într-o
cercetare de facturã etnologicã,
intitulatã Obiceiuri de iarnã
în Valea Almãjului (judeþul
Caraº-Severin). Colindele ºi
colindatul – carte elaboratã de
Maria Vâtcã ºi apãrutã, la
începutul lui 2016, la Editura
Excelsior Art din Timiºoara.
Fãrã a-ºi propune o
abordare integratoare, de naturã
monograficã, autoarea urmãreºte, din perspectiva precizatã
mai sus, „prezentarea manifestãrilor practicate în localitãþile
din zonã, încercarea de recuperare, de coroborare ºi chiar de
colaþionare a textelor ceremoniale
ori a variantelor consemnate în
cercetãri ºi culegeri anterioare cu
cele obþinute de noi de la
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informatori care le (mai) cunosc
– aºadar, preluarea lor din
diferite surse ºi clasificarea
adecvatã, în vederea obþinerii
(parþial prin posibilã reconstituire) a unui corpus cât mai
bogat ºi mai nuanþat.“ (Argument, p. 7).
Primul capitol – conceput
sub forma unui „excurs
documentar-bibliografic“ (p. 13)
– conþine date generale despre
arealul cercetat (aºezare geograficã, trãsãturi ale reliefului,
particularitãþi etnografice,
repere istorice ºi sociale,
originea toponimului Almãj º.a.).
Secþiunea a doua începe
prin trasarea câtorva coordonate
teoretice privind conceptul de

obicei, apoi sunt descrise concret
manifestãrile caracteristice
perioadei de iarnã, privite în
sincretismul lor, începând cu
postul Crãciunului (15
noiembrie), pânã la sãrbãtoarea
Sfântului Ioan Botezãtorul (7
ianuarie), ºi sunt analizate toate
practicile din acest interval
(Sfântul Andrei, Sfânta Varvara,
Sfântul Nicolae, Ignatul, Ajunul
Crãciunului ºi al Anului Nou,
Sfântul Vasile, Boboteaza,
Praznicul casei, Obiceiurile
culinare etc.).
Capitolul al treilea
subliniazã particularitãþile
colindatului, în calitate de
context p e n t r u colind, c u
funcþiile ºi clasificãrile lui,
opusul acestuia – descolindatul
– ºi colindele, ca „poezii“ / texte
ale obiceiului menþionat, nu doar
din perspectivã teoreticã, ci ºi
cu referire concretã la
manifestãrile aferente din fiecare
localitate sau la textele
ceremoniale din Almãj (colinde,
cântece de stea) care au putut
fi recuperate din diverse surse
bibliografice ori prin intermediul
anchetelor de teren întreprinse
de autoare, în perioada 20122015, în toate aºezãrile din zonã.
Demersul intenþioneazã discutarea situaþiei textelor în a
doua jumãtate a secolului trecut,
paralel cu cea din vremea
noastrã, dar ºi compararea
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variantelor cenzurate, publicate
de Nicolae Ursu, cu manuscrisul
sãu original, pãstrat, astãzi, în
Arhiva de Folclor a Academiei
Române, filiala Cluj-Napoca. De
altfel, Maria Vâtcã acordã o
atenþie deosebitã, cu adevãrat
recuperatoare, textelor ceremoniale din Almãj, mãrturisind
fãrã echivoc, în repetate rânduri,
scopul esenþial al lucrãrii:
tezaurizarea materialului
etnografic specific sãrbãtorilor
de iarnã în Almãj, ca punct de
reper necesar pentru viitoarele
analize de specialitate.
În ultima parte sunt
abordate aspecte privitoare la
etnoestetica acestor creaþii
„populare“, la sincretismul text
– melodie din structura lor,
alãturi de analiza succintã a
componentei muzicale. De
asemenea, se au în vedere
prezentarea personajelor implicate în acþiunile reflectate de
textele ceremoniale din zona
cercetatã, anumite valenþe
simbolice ale vegetalului, câteva
simboluri zoomorfe din obiceiurile propriu-zise ºi din creaþiile
tipice care le însoþesc.
În final, se formuleazã o
serie de concluzii pertinente,
desprinse din cele expuse,
relevându-se, totodatã, ºi
deschiderile spre noi abordãri
ale temei.
Corpusul de texte, plasat

într-o secþiune separatã, include
creaþiile tradiþionale recuperate
din lucrãrile publicate, precum
ºi cele obþinute în urma
propriilor anchete.
Dincolo de o susþinutã
documentare pe teren, lucrarea
se fundamenteazã pe o
bibliografie amplã, alcãtuitã din
volume dedicate culturii tradiþionale orale, categoriei obiceiurilor, clasificãrii lor raportate
la realitatea fapticã ºi la unele
aspecte strâns legate de comunitatea de tip arhaic a Vãii
Almãjului.
Anexele cuprind imagini
reprezentative pentru tema în
discuþie, pe lângã precizãrile
privind sistemul de redare în
scris a rostirii dialectale
bãnãþene.
Aºadar, demersul propus
de Maria Vâtcã are ca obiectiv
„atât o privire generalã asupra
manifestãrilor ceremoniale ºi
festiv-spectaculare din perioada
de iarnã, cât ºi o analizã
comparativã referitoare la
obiceiul colindatului (context) ºi
la textele ceremoniale (colindele),
pentru a putea observa pregnanþa
cu care acestea s-au pãstrat pânã
în zilele noastre.“ (Argument, p.
11).
Pentru identificarea ºi
discutarea trãsãturilor obiceiurilor de iarnã în general, ale
colindatului în special, din zona
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supusã cercetãrii, mai ales din
perspectiva relaþiei tradiþie –
contemporaneitate, metodologia
urmãritã este una complexã ºi
dinamicã, împletind studiul
bibliografiei cu interpretarea
faptelor concrete, cu consultarea
unor culegeri de folclor din zonã
ºi cu anchetele de teren.
Totodatã, în ceea ce priveºte
transcrierea textelor ºi a altor
materiale obþinute în urma
intervievãrii informatorilor, este
de remarcat cã autoarea aplicã,
în mod consecvent, sistemul de
redare în scris aºa cum a fost
stabilit, în vederea editãrii
textelor de literaturã dialectalã
bãnãþeanã, de specialiºti actuali
(prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu, prof. Simion Dãnilã
ºi prof. univ. dr. Cornel Ungureanu), „în forma finalã din
volumele premiate la ediþia a IVa, 2015-2016, a Concursului de
literaturã dialectalã bãnãþeanã
«Marius Munteanu», Timiºoara.“
(Argument, p. 11).
Un aport meritoriu îl are
analiza amplã a textelor ritualceremoniale, Maria Vâtcã fiind
avantajatã, în acest sens, de
formaþia sa muzicalã, de
cunoºtinþele din sfera etnomuzicologiei, care îi permit un
comentariu tehnic de specialitate
cu privire la relaþia text-melodie
în colinda tradiþionalã. De
asemenea, unele dintre subca-

pitole pot alcãtui, cu certitudine,
articole solide, bine gândite ºi
scrise cu pasiune, pentru
posibile dicþionare speciale care
ar avea în vedere înregistrarea
unor particularitãþi ori a unor
valenþe simbolice ale obiceiurilor din arealul amintit.
Volumul se prezintã
unitar, ca o cercetare interdisciplinarã, îmbinându-se
armonios aspecte ºi noþiuni din
d o m e n i i v a r i a t e ( f o l c l o r,
etnografie, lingvisticã, religie
etc.), necesare pentru a contura
specificul unui spaþiu unic din
partea sudicã a Banatului.
Lucrarea nu constituie însã o
simplã culegere de fapte, de
date, de informaþii diverse, ci
rezultatele obþinute sunt
prelucrate ºi interpretate
adecvat, comparate ºi explicate
cu rigurozitate, în vederea
realizãrii unui veritabil studiu
de caz care vine sã completeze
contribuþiile anterioare la
cercetarea obiceiurilor de iarnã
– un segment important al
culturii ºi spiritualitãþii
tradiþionale din Valea Almãjului.

prof. Florina-Maria
BÃCILÃ
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Veturia-Virginia
Teodorescu-Musta, Pledoarie
pentru oameni ºi locuri: Oraviþa
– Ciclova – Timiºoara, Memorii,
Editura Eubeea, Timiºoara, 2015
Consecventã cu un proiect
lansat cu aproape un deceniu
în urmã, prin care îºi propunea
valorificarea creaþiilor „condeierilor plugari“, editarea unei
reviste ºi organizarea unui festival anual dedicat fenomenului,
dr. etnolog Maria Mândroane,
de la Muzeul Satului Bãnãþean,
cu sprijinul Consiliului Judeþean
Timiº, s-a îngrijit, la începutul
verii, de apariþia unei cãrþi ce
vine sã întregeascã amintirile
despre „neamul Mustonilor“, dar
mai cu seamã sã evoce „oameni
ºi locuri” din Banatul interbelic,
în centrul cãruia Oraviþa
multietnicã ºi multiculturalã, cu
aerul sãu patriarhal, se aflã în
prim-plan. De altfel, autoarea
– fiicã a protopopului Virgil
Musta, „vrednic de toatã
nãdejdea“, cum îl aprecia, întruna din vizitele sale, Nicolae
Iorga – îi dedicã urbei orãviþene
ºi cel mai substanþial capitol.
Sunt rememorate aici
evenimente majore din viaþa
oraºului precum ar fi ridicarea
sediului fostei prefecturi,
organizarea parcului, Grãdina
de tir, restaurantul ºi hotelul
„Coroana“, nume ºi sedii de

magazine, de farmacii, de
librãrii, bãnci, biserici, instituþii
de învãþãmânt ºi de culturã,
personalitãþile marcante,
sãrbãtorile ºi împrejurimile lui,
de un pitoresc ºi de un farmec
aparte etc. De asemenea,
autoarea descrie cu ochiul
copilului de atunci aspecte de
la vizitele episcopului de
Caransebeº, Vasile Lãzãrescu
(primul mitropolit al Banatului),
în judeþ ºi la sediul protopopiatului, dar ºi de la cea
din 1932, a M.S. Carol al II-lea
ºi a voievodului Mihai I, cu
ocazia dezvelirii, în amintitul
parc central, a celor trei busturi
aparþinând regelui Ferdinand,
poetului Mihai Eminescu ºi
marelui luptãtor de la Revoluþia
din 1848, Damaschin Bojincã.
În celelalte douã capitole,
Veturia Teodorescu Musta se
referã la anii petrecuþi la Liceul
„Carmen Sylva“ din Timiºoara,
la cei de la Universitatea din
Cluj – secþia englezã, francezã,
filozofie, la cãsãtoria cu medicul
Mircea Teodorescu ºi, în final,
la aspectele cele mai neplãcute
ale vieþii: dispariþia celui mai
mare dintre fraþi, a pãrinþilor
ºi soþului, precum ºi la Cripta
preotului Ion Mãran (bunicul
dinspre mamã al autoarei), de
pe „Dealul Bisericii“ din Ciclova
Românã.
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Marcel Laza, Niscai vorbe
(lexic dialectal cãrãºan), Editura
Tipo-Art, Oraviþa, 2015
Cu un „Cuvânt înainte“
scris elogios de dr. etnolog Maria
Mândroane, care crede cã
„aceastã carte va stârni un viu
interes ºi va necesita în egalã
mãsurã o continuitate“, cu girul
unui gazetar de talia lui Nicolae
Pãtruþ, care ani de-a rândul a
bãtut satele Banatului ºi a
dialogat cu pauri ce puteau fi
identificaþi, în vremuri mai
îndepãrtate, „dupã vorbã, dupã
port“ ºi, în sfârºit, dupã „niºte
vorbe“ potrivite de profesorul
ºi prietenul Ioan Nicolae Cenda
care, nici mai mult nici mai
puþin recomandã cartea confraþilor de „limbã rumâneascã“,
cum zis-a în alt secol ºi în alt
mileniu Paul Iorgovici (ºi nu
„Iorgivici“, botezat dintr-o
supãrãtoare neglijenþã de
corectorul editurii!), „pentru
orele de clasã la capitolul regionalisme“, semnatarul acestor
rânduri n-ar mai prea avea
mare lucru de spus.
Oricum, cartea semnatã
de Marcel Laza este una dintre
cele mai frumoase realizãri ale
editurii orãviþene, iar ideea de
a ilustra cuvinte din subdialectul bãnãþean, de-a dreptul
s u r p r i n z ã t o a r e , „unicat în
domeniu“ cum bine remarca
profesorul Cenda. De-altfel, eu

însumi m-am simþit onorat
atunci când autorul mi-a oferit
un C.D. ºi dupã ce am vãzut
imaginile pe ecranul calculatorului i-am oferit sugestii
scrise în legãturã cu „înþelesul“
unor cuvinte ºi expresii auzite
în copilãrie, în Socolariul meu
natal. Mai mult, prin august
1978, am început sã le ºi notez
într-un caiet, alãturi de unele
toponime ºi porecle care, sunt
sigur, peste un deceniu sau
douã, nu vor putea figura decât
în vreo posibilã monografie. ªi,
evident, m-am întrebat (aºa cum
o fac ºi cei doi filologi) cum va reuºi Marcel Laza sã ilustreze
fenomene, stãri de spirit ºi chiar
expresii de genul „blagã de
rãsad“ prin care era catalogat,
la noi în sat, „un copil
neastâmpãrat, care face rele?“.
Dar vorba aceea, „câte bordeie,
atâtea obiceie“. Spun asta
întrucât observ cã, în viziunea
autorului nãscut la Vrani „topila
este un loc de spãlat cânepa“
pe când, în copilãria mea,
asemenea „topile“ se amenajau
sub formã de dreptunghi, pe
malul unui pârâu, unde snopii
de cânepã erau þinuþi în apã
stãtutã, pânã ce coaja se
desprindea cu uºurinþã de
tulpinã. Dupã care, „topitã“,
cânepa era pusã la uscat ºi
mai apoi „bãtutã“, cu ajutorul
unei „sãbii“ confecþionatã din
lemn, pe „nãboinic“, obiect
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pãstrat încã în câteva muzee
din Caraº-Severin. N-am însã
nicio o îndoialã cã specia de
dovleac prin care prietenul
Marcel Laza ilustreazã atât de
populara „trãgace“ sau „trãgulã“,
nu are nimic comun cu „scula“
de tras rãchie din damigeanã
sau din vas, ci era folositã de
bunicii noºtri, dupã o secþionare
adecvatã, drept canã de bãut
apã din izvoarele de suprafaþã
din pãºuni, ºi chiar în
gospodãrii.
În consecinþã, la prima
noastrã întâlnire, îl voi
recompensa cu o trãgace
adevãratã ºi cu seminþe spre a
putea sã cultive asemenea soi
în propria-i grãdinã. Cu condiþia
ca la o viitoare ediþie sã elimine
„Cuvântul autorului“ de la
(presupun) pag. 9 ºi sã-l lase
doar pe cel din final, de la pag.
227, absolut identic, evidenþiat
ºi în cuprins. Altminteri, gestul
fostului primar al Oraviþei de
a iniþia un asemenea demers
meritã întreaga noastrã
preþuire, cu atât mai mult cu
cât el încearcã sã conserve nu
doar cuvinte auzite tot mai rar
în arealul cãrãºean ci ºi – vorba
lui Nicolae Pãtruþ – „imagini
dintr-o lume pierdutã“.

Nicolae IRIMIA

Pavel Brebu, Elena
Cozîltea, Ilidia. Monografie,
Editura Cosmopolitan–Art,
Timiºoara, 2013.
Scriam acum câteva
numere la aceeaºi rubricã,
Raftul cu cãrþi (,,Nedeia“, nr.
1 (3), anul II, iunie 2014, p.140142), despre Ilidia, lui Dimitrie
Grama, carte de prozã memorialisticã ticluitã cu real talent.
Din nou Ilidia la rubrica
noastrã, de astã-datã o monografie scrisã de Pavel Brebu
ºi Elena Cozîltea. O altã
perspectivã, mai rece, documentatã asupra unui sat din
Banatul de munte renumit prin
numãrul mare de imigranþi la
sfârºitul secolului al XXI-lea ºi
începutul celui de-al XX-lea.
Cartea e substanþialã ca
dimensiuni (584 de pagini),
apãrutã în condiþii grafice bune,
având nenumãrate fotografii ce
vin sã întregeascã vastul
material documentar. Pe lângã
structura tipicã a unei monografii, cei doi autori, originari
ei înºiºi din Ilidia, depãºesc
uneori rigoarea documentului
ºtiinþific ºi adaugã textului
amãnunte foarte personale,
amintiri proprii sau ale unor
interlocutori. În linii esenþiale
volumul e structurat, cum
spuneam, pe linia tipicã a
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tuturor monografiilor, având
capitole dedicate descrierii
geografice, istoriei localitãþii,
religiei, economiei, sãrbãtorilor,
obiceiurilor specifice. Un capitol
aparte e despre viaþa de familie,
iar altul despre valorile satului
Ilidia. Capitolele sunt la rândul
lor stucturate, uneori având
pãrþi inedite ca: folclorul
medical, crucile, clãdirile porþile,
morile, treceri ilegale ale
frontierei.
Despre
ocupaþiile
locuitorilor satului Ilidia, cei
doi autori se opresc asupra unor
meserii pierdute acum în lumea
satului ºi rãmase doar în
memoria oamenilor. Prezentarea unor meserii precum

mineritul, dogãritul, zidãria,
fierãria, croitoria, tâmplãria sau
exploatarea pietrei îºi subsumeazã scurte portete ale celor
care au lucrat în sat, amintiri
ºi ele foarte subiectivizate.
Unele capitole sunt
însoþite de poezii (de exemplu,
la capitolul Paºtele e reprodus
un text de Corneliu Vadim
Tudor; când se referã la
ocupaþiile sãtenilor din Ilidia,
paginile sunt prefaþate de
versuri ale lui Adrian
Pãunescu). Dar dincolo de aceste
scãpãri mai mult sau mai puþin
subiective, care se îndepãrteazã
de la rigoarea ºtiinþificã a unei
monografii, cartea rãmâne ca
un document despre o lume,
iar efortul celor doi autori de a
cãuta material ºi de a-l aduna
este lãudabil. O însemnare din
finalul volumului întãreºte
pãrerea autorilor cã lucrurile
sunt perfectibile: ,,În aceastã
lume nimic nu este perfect,
totul poate fi îmbunãtãþit ºi
completat. Rãmâne ca aceastã
lucrare sã fie îmbunãtãþitã, pe
mãsurã ce se vor descoperi noi
documente, vor apãrea noi fapte
de viaþã demne de a fi
consemnate ºi intelectualii
locului vor fi preocupaþi de satul
natal!“

Adela LUNGU-SCHINDLER
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CRAINA BÃNÃÞEANÃ
– oazã de istorie ºi spiritualitate, Editura Tim, Reºiþa,
2016, 223 p.
Craina Bãnãþeanã –
oazã de istorie ºi spiritualitate a fost editat de
Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale CaraºSeverin, Primãria ºi Consiliul
Local Iablaniþa ºi constituie un
act omagial dedicat atât unui
eveniment cultural devenit
peren, prin cele 25 de ediþii
derulate pânã în prezent,
respectiv suita de manifestãri
ºtiinþifice ºi artistice înmãnuncheate sub denumirea
genericã de Serbãrile Crainei,
sub generosul patronaj al
localitãþii Petnic, cât ºi
personalitãþilor, fie ele locale,
din subzona menþionatã sau din
centre universitare de prestigiu.
Paginile de deschidere
conþin omagieri din partea
primarului comunei Iablaniþa,
profesorului Gheorghe Þunea,
managerul Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin, respectiv al
profesorului Petru Erimescu,
actualul manager al Fundaþiei
sub egida cãreia au fost
organizate cele 25 de ediþii ale
manifestãrii.
Materialul ºtiinþific este

structurat pe domenii, primul
fiind cel al istoriei zonei, prin
studiile arheologului dr. Adrian
Ardeþ, de la Caransebeº, ale
istoricului dr. Dana Antoaneta
Bãlãnescu din Reºiþa, ale
profesorului psiholog Ana
Ruginã (Incursiune in istoria
Petnicului), urmate de varii
studii cu aceeaºi tematicã,
privind parohia din Petnic,
rezistenþa anticomunistã din
Munþii Banatului, respectiv din
Craina Bãnãþeanã (prof. dr.
Mihai Viºan).
Secþiunea consacratã
tradiþiilor ºi obiceiurilor locale
este deschisã cu o intervenþie
ºtiinþificã relativã la satul Globu
Craiovei, ca pãstrãtor al culturii
populare (prof. Icoana Cristescu
Budescu, Dalboºeþ), dupã care
urmeazã un studiu mai amplu
datorat profesorului Petru
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Panduru ºi axat pe simbolistica
trecut-prezent din Craina Bãnãþeanã, un alt studiu relevând,
de asemenea perenitatea culturii
ºi civilizaþiei tradiþionale în satul
bãnãþean (prof. Petru Erimescu).
Douã materiale au un
conþinut, am putea spune,
evenimenþial, deoarece ele
relevã douã evenimente ale
istoriei moderne a locului cu
rãsunet în epocã, precum vizita
regelui Carol al II-lea la Bãile
Herculane ºi pe Valea Almãjului (Dorin Bãlteanu) sau Vizita
PS Dr. Iosif Traian badescu la
Petnic, eveniment derulat la
19 septembrie 1924 (prof.
Gheorghe Rancu Bodrog).
Ultima secþiune ºi cea
mai amplã este dedicatã
personalitãþilor ivitã din
pãmântul generos al subzonei
Craina Bãnãþeanã justificând,
ca un arc peste timp, necesitatea unui Festival cultural
ºi artistic de prestigiu, precum
acela al Serbãrilor Crainei. Sunt
evocate ºi recenzate personalitãþi precum Generalul Mihai
Cavaler de Trapºa, generalul
Gheorghe Domaºnian, savanþi
de prestigiu european, precum
matematicianul Traian Lalescu,
sau de nivel balcanic –
profesorul Daniil Laitin, sau
doinitori ai locului precum Ana
Pacatiuº, Iosif Ciocloda, Ilie
Artinescu. Este, în fapt, o vie
demonstraþie a ideii cã respectivul colþ de þarã a fost

izvorul unor valori ce au depãºit,
nu numai hotarele þinutului lor
de origine, ci ºi fruntariile þãrii.
Volumul prezentat aici se
încheie cu prezentarea unor
cãrþi dedicate Crainei, contribuþii
ºi omagiu aparþinând unor
intelectuali ai locului ºi cu o
sumã de impresii ºi opinii
relative la manifestarea petniceanã, aflatã la ceas aniversar.
Deºi de dimensiuni
relativ reduse, volumul Craina
Bãnãþeanã – oazã de istorie ºi
spiritualitate, îngrijit de prof.
Angelica Herac (referent de
specialitate – CJCPCT CS) ºi
prof. Petru Erimescu reprezintã
un valoros compendiu al unor
tradiþii de viaþã, artã, culturã
ºi spiritualitate ce au forjat
personalitatea unui spaþiu
generos
pentru
cultura
româneascã, fie aceasta
tradiþionalã sau cultã, reuºind
sã-i ofere cititorului o imagine
adecvatã ºi completã a ceea ce
este acest spaþiu, pe care noi
etnografii, poate din pedanterie
ºtiinþificã, dacã nu pedagogicã,
îl desenãm sub denominativul
de subzona Craina Bãnãþeanã.
ªi poate el va fi un îndemn
pentru cei ce îi parcurg paginile
la un contact direct cu istoria
ºi cultura locului.
Reºiþa, 09.05.2016

Etnolog dr. Mircea
TABAN
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COSTUMUL POPULAR
NAÞIONAL BÃNÃÞEAN
Cost u m u l
naþional
constituie
un element
important
în definirea
identitãþii
poporului
nostru.
Banatul se
caracterizeazã printr-o diversitate de costume specifice zonelor etnofolclorice ale judeþului. Portul
popular poate fi vãzut la desele
manifestãri culturale organizate
de diverºi operatori. Astfel, în Valea
Timiºului ºi a Cernei, au devenit
tradiþionale manifestãrile care au
drept generic „Balul Izmenelor“
(izmanã – pantalon bãrbãtesc
component al costumului popular). La aceste manifestãri care-ºi
propun sã promoveze costumul
popular tradiþional, dar ºi contemporan, accesul participanþilor
este permis doar purtãtorilor de
costum popular naþional. În cadrul
activitãþii, cele mai autentice ºi
valoroase costume se premiazã.
S i g u r, a º a c u m s - a
întâmplat ºi în muzica popularã
ºi costumul popular naþional a
fost supus unor mode apãrute la
un moment dat, care au dus la
apariþii de kitsch-uri (cusãturi de

fir auriu, argintiu ºi paiete pe
nailon).
Însã, în pãstrarea autenticului ºi tradiþionalului, de la
materialele folosite ºi pânã la
modelele geometrice sau florale
cusute ºi nu în ultimul rând,
culorile utilizate, creatorii au un
rol important în perpetuarea ºi
transmiterea acestei „priceperi“ de
a executa costume populare, care
sã se încadreze în tiparul amintit.
Ori, în cadrul puþinilor creatori
din judeul Caraº-Severin, familia
Ionaºcu Ioan ºi Liliana, ocupã un
loc important, reuºind sã creeze
în localitatea Câlnic, o adevãratã
fãbricuþã unde, cu mâini pricepute
se confecþioneazã costume populare
pentru ansambluri folclorice ale
comunitãþii majoritare, dar ºi
pentru comunitãþile etnice din
Banat.
Albumul de faþã, prezintã
o parte din costumele populare
confecþionate ºi existente în
colecþia familiei Ionaºcu ºi sperãm
ca ºi aceastã publicaþie sã
contribuie la promovarea ºi
afirmarea costumului popular
autentic în toatã splendoarea ºi
frumuseþea lui.
Felicitãm ºi pe aceastã cale
familia Ionaºcu, pentru tot ceea
ce fac în nobila muncã de o înaltã
þinutã, menitã sã îmbogãþeascã
patrimoniul cultural mobil ºi sã
afirme costumul naþional a acestui
colþ de þarã, numit Banat.

Prof. Gheorghe ÞUNEA
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Evenimente
ACÞIUNI
IANUARIE/
FEBRUARIE 2016 –
CJCPCT CS
- Balul Ionilor – 6 ian.
2016, Târnova, jud. CaraºSeverin
- Simpozion ºi concurs
interjudeþean de poezie „Mihai
Eminescu“ - 15 ianuarie 2016,
Reºiþa ºi judeþ
- Proiect de culturã
tradiþionalã „Educaþie prin
culturã cu tineri ºi pentru
tineri“ - ian.-dec. 2016
- Spectacol aniversar
„Unirea Principatelor“ – 24 ian.
2016, Reºiþa ºi judeþ
Conservarea
ºi
promovarea costumelor populare
„Balul Izmenelor“ - ian.-febr.
2016, judeþ (Armeniº, Sat
Bãtrân, Submarginea, Poiana/
Buchin, Câlnic/Reºiþa, Bârza/
Topleþ, Sadova Nouã, Sadova
Veche/Slatina Timiº, Grãdinari)

- Festivalul Folcloric
„Veliºcu Boldea“ , ediþia a IX-a
-26 februarie 2016 , Reºiþa
- Colocviile de Etnografie,
Etnologie ºi Folclor „Vasile
Tudor Creþu“, ediþia XIII-a –
febr. 2016, Oraviþa
ACÞIUNI MARTIE 2016
– CJCPCT CS
- „Serbãrile Crainei“,
ediþia XXV – 19 martie 2016,
Petnic
- Întâlnirea directorilor de
Festivaluri Internaþionale de
Folclor din România, Bulgaria,
Ungaria ºi Serbia – 22-24 martie
2016, Niº, Serbia
- Consfãtuirea anualã a
directorilor de Centre Culturale
– 22-24 martie 2016, Bãile
Herculane – în cadrul acestei
manifestãri
Ansamblul
„Semenicul“ va da un spectacol
folcloric
- Conservarea tradiþiilor
cu mãºti de primãvarã, paradã
ºi baluri ale mãºtilor de
primãvarã - Lãsata Secului –
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judeþ/ Armeniº, Ciclova
Românã, Slatina Timiº,
Lãpuºnicu Mare, Sicheviþa,
Bãnia, Moldova Nouã, Eftimie
Murgu

ACÞIUNI APRILIE 2016
– CJCPCT CS
- „Sãrbãtoarea muzeelor
sãteºti“ , ediþia a VII-a – 2
aprilie 2016, Bozovici
- Spectacol folcloric
Ansamblul „Semenicul“
„Banatule, mândrã floare“ soliºtii: Vasile Conea, Mihaela
Petrovici, Petricã MiulescuIrimicã, Nicu Novac, Traian
Jurchela, Ramona Viþa, Petricã
Moise – 19 aprilie 2016, Reºiþa
- în 20-22 aprilie 2016 Curs de coregrafie la Giroc,

judeþul Timiº - participarea a
12 coregrafi cãrãºeni
- „Culturã ºi civilizaþie în
Almãjul legendar“ – prezentare
revistele - „Nedeia“ (CJCPCT
CS), „Almãjana“ (Liceul Teoretic
„Eftimie Murgu“ Bozovici),
„Timisiensis“ (Centrul de Culturã
Timiº), „Rânduiala“ (Centrul de
Culturã „Augustin Bena“ Alba
Iulia) – 22 aprilie 2016, Bozovici
- Festivalul Folcloric
„Laleaua Pestriþã“, ediþia a IVa – 23 aprilie 2016, Zorlenþu
Mare
- Conservarea obiceiurilor
de primãvarã „Mãsuratul oilor“
- Conservarea celor
mai
autentice obiceiuri - 23 aprilie
2016, Moceriº (Lãpuºnicu Mare)
- Întâlnire cu fiii satului
/Negeia/Ruga bãnãþeanã - 23
aprilie 2016, Moceriº (Lãpuºnicu
Mare)
- Festivalul de muzicã
coralã „Lia Ponoran“, ediþia XIIIa – 21 aprilie 2016, Reºiþa
- Întâlnirea directorilor de
Festivaluri Internaþionale de
Folclor din România , Serbia
(partea de Vest Vârºeþ - Serbia)
ºi Bulgaria (Veliko Tîrnovo) –
26-27 aprilie 2016, Majdanpeck
ACÞIUNI MAI 2016 –
CJCPCT CS
- Sãrbãtoarea liliacului –
2 mai 2016, Oraviþa
- Întâlnire cu fiii satului
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/Negeia/Ruga bãnãþeanã – 5-6
mai 2016, Grãdinari
- Festivalul de Folclor
„Sus pe Bistra, la izvoare“,
ediþia I – 6 mai 2016, Oþelu
Roºu
- Ruga la Caransebeº
(manifestãri complexe) – 7-9 mai
2016, Caransebeº
- Târg de artã culinarã
(13-15 mai 2016) ºi „Alaiul
Primãverii“ „Colocviile de primãvarã în domeniul etnografiei ºi
folclorului“, ediþia XXXII – 14
mai 2016, Reºiþa
- Festivalul „Drag mi-e
graiul bãnãþean“ – 20 mai 2016,
Reºiþa
- Festivalul de Folclor –
concurs internaþional „Ciobãnaºul“, ediþia a III-a – 20 mai
2016, Bãuþar
- Întâlnire cu fiii satului
– 21 mai 2016, Naidãº
- Reuniunea de cântãri
ºi muzicã „Ion Românu“, ediþia
a XVIII-a – 22 mai 2016, Reºiþa
- Festivalul fanfarelor
þãrãneºti „Ilie Chera Iucu“,
ediþia I – 29 mai 2016, Lãpuºnicu
Mare
- Schimb cultural cu
localitatea Grebenaþ/Serbia – 28
mai 2016, Rãcãºdia
- Întâlnire cu fiii satului
– mai/Ispas – Armeniº, Sat
Bãtrân, Submarginea

ACÞIUNI IUNIE 2016
– CJCPCT CS
- Festivalul-concurs de
muzicã uºoarã „Ritmuri în
mileniul III“, ediþia XVII-a –
1-2 iunie 2016, Berzasca
- Tabãra de icoane pe
sticlã ºi lemn, ediþia VI-a – 8
iunie 2016, Râul Alb/Reºiþa
- Festivalul-concurs
Naþional de muzicã popularã
„Aurelia Fãtu Rãduþu“, ediþia
XXIII-a – 10-11 iunie 2016,
Bocºa
- Colocviile „Reflex“,
ediþia XVI-a – 22-25 iunie 2016,
Bãile Herculane
- Festivalul „Ana
Munteanu“, ediþia VII-a – 2324 iunie 2016, Buchin
- Festivalul cultural-artistic al Vãii Almãjului, ediþia
XXI – 26 iunie 2016, Bozovici
- Întâlnire cu fiii satului
– iunie/Rusalii – Lãpuºnicu
Mare
- Întâlnire cu fiii satului
– 29-30 iunie 2016, Poiana
(Buchin)
- Întâlnire cu fiii satului
– 29-30 iunie 2016, Câlnic
(Reºiþa)
- Manifestãri complexe
cu ocazia „Serbãrilor Reºiþei“
– 29-30 iunie 2016, Reºiþa
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Revista „Nedeia“ ºi viaþa culturalã
¬ ªi în acest an au continuat proiectele revistei „Nedeia“
a CJCPCT CS „Educaþie prin culturã cu tineri ºi pentru tineri“
ºi „Culturã ºi civilizaþie în Banatul Montan“, primul debutând cu
acþiunea „De ce Eminescu?“ în data de 14 ianuarie 2016, ora
11.00. Manifestarea a avut loc în colaborare cu Liceul DiaconoviciTietz Reºiþa ºi a vizat omagierea poetului naþional, invitat fiind
eminescologul reºiþean, criticul literar – Gheorghe Jurma.
¬ Tot în cadrul acestui proiect CJCPCT CS a realizat în
colaborare cu
ªcoala Gimnazialã nr. 2 Reºiþa acþiunea
„Dragobetele ºi
povestea lui“. De
aceastã datã
publicul-þintã au
fost
micuþii
clasei pregãtitoare A „Albinuþele vesele“. A
fost explicatã
semnificaþia acestei sãrbãtori româneºti pe înþelesul copiilor iar
ca parte ludicã, invitata Gwendolin C.Heirling a prezentat activitatea
ei de handemade ºi i-a învãþat sã confecþioneze simbolicele
brãþãri pentru aceastã ocazie.
¬ „Culturã ºi civilizaþie în Banatul Montan“ are ca obiectiv
promovarea valorilor culturale tradiþionale în comunitate, prima
manifestare a lui 2016 având loc la Bozovici în data de 22 aprilie
2016. Programul acþiunii „Culturã ºi civilizaþie în Almãjul legendar“
a cuprins prezentarea revistelor „Nedeia“, „Almãjana“ ºi
„Timisiensis“ a Centrului de Culturã ºi Artã Timiº precum ºi
câteva lansãri de carte - Maria Vâtcã, Obiceiuri de iarnã în Valea
Almãjului (judeþul Caraº-Severin). Colindele ºi colindatul, FlorinaMaria Bãcilã, Iosif Bãcilã (coordonatori), Valea Almãjului – oameni
ºi fapte, Gheorghe Þunea, La chanson de la fanfare, traducere în
limba francezã de prof. Angelica Herac. Momentul artistic a fost
susþinut de Corul „Anastasis“, dirijor, prof. Claudia Cherescu.
Manifestarea este prima acþiune comunã a parteneriatului
revistelor „Nedeia“ ºi „Almãjana“.
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Zestrea
tradiþionalã
a
Banatului de câmpie e prezentatã
în revista Centrului de Culturã ºi
Artã a judeului Timiº, „Timisiensis“.
Aceastã publicaþie care apare din
anul 1993, creioneazã spaþiul timiºan
cãutând sã evidenþieze prin cercetãri
etnologice oameni, locuri, tradiþii ºi
obiceiuri uitate ºi neuitate.
Un titlu sugestiv, revista
anualã „Rânduiala“ a Centrului de
Culturã
„Augustin
B e n a “
A l b a
prezintã
în
paginile ei
„þãranul
român ca
arbore
genealogic
al anotimpurilor“
ºi lumea
tradiþionalã
care are
rânduiala ei creatã de-a lungul
vremii, pierdutã poate dar regãsitã
ºi adusã la luminã de specialiºti ºi
oameni iubitori ºi pãstrãtori de
neam.
CJCPCT Botoºani conservã ºi promoveazã cultura
tradiþionalã a acestui þinut prin revista „Þara de Sus“ cu
specificul ei oglindindu-l prin Festivalurile dedicate obiceiurilor,
tradiþiilor, cântecului, jocului ºi portului popular, artei naive ºi
în egalã mãsurã literaturii bogate a zonei.

FELICITÃRI tuturor colegilor care trudesc în cultura scrisã
pentru conservarea ºi promovarea valorilor culturale naþionale!
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Amintiri... în pragul celor 245 de ani de industrie la Reºiþa

Revista Nedeia poate fi cititã ºi pe facebook.

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
Corespondenþele se trimit pe adresa revistei, la Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin, Reºiþa, Aleea Buziaº, nr. 6B,
tel. 0255/226698
e-mail: revistanedeia@yahoo.com

Revista apare cu sprijinul Editurii Tim Reºiþa
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