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N  

Pledoarie pentru
identitate
Despre tradiþie... altfel
Prin tradiþie ne definim. Ca indivizi. Ca naþie.
Într-o lume a globalizãrii, resimþitã din ce în ce mai
mult ca lume a uniformizãrii, încercãm sã fim „noi“ prin
ceea ce ne face unici.
Studiile de specialitate oferã varii definiþii ale
tradiþiei, ansamblu de concepþii, de obiceiuri, de datini ºi
de credinþe care se statornicesc istoriceºte în cadrul unor
grupuri sociale sau naþionale ºi care se transmit din
generaþie în generaþie, constituind pentru fiecare grup social
trãsãtura lui specificã. Dar dincolo de studii, dincolo de
partea ºtiinþificã, tradiþia e, de fapt, mai întâi felul în
care ne raportãm fiecare la ea.
Pentru mine, inevitabil, tradiþia înseamnã asocierea
cu sãrbãtorile, copilãria, adolescenþa ºi de ce nu…
maturitatea.
Fac parte din tradiþie crâmpeiele de amintire a
bunicii frãmântând cozonacii, împachetând sarmalele,
mirosul lor amestecat într-un apartament care atunci
era pentru mine centrul lumii. ªi se adãuga mirosul de
rãºinã al bradului argintiu, nelipsit în niciun an, de
fiecare datã parcã mai frumos, adus de la munte de
bunicul meu. Forfota sãrbãtorilor, asociatã, paradoxal,
cu o tihnã desãvârºitã. Vecine care, precum într-o mare
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familie, veneau sã mai împrumute ceva negãsit în cãmara lor
în graba pregãtirii atâtor bunãtãþi sau sã întrebe vreun
detaliu de la o reþetã.
Sã fi fost crâmpeie de tradiþie a familiei, de ceea ce
rãmãsese din obiceiurile vãzute, învãþate de la pãrinþii lor?!
Mai târziu bunicii mei s-au mutat la un sat,
nesemnificativ pe o hartã mare a lumii, dar un axis mundi
pentru mine. Un nou centru al lumii, dat de valoarea acelui
„ACASÃ“ care, pentru noi, cei din familie, s-a confundat
mereu cu locul în care ei, bunicii, au poposit.
ªi când rostul ºi-l îndepliniserã, când eu eram deja
studentã, popasul a fost cel din urmã, spre un „ACASÃ“,
spaþiu definitoriu al neamului.
ªi acolo, respectând o tradiþie pe care parcã o ºtia de
când lumea, bunica înfãptuia ritualic ceea ce sãrbãtorile
impuneau.
Mi-o amintesc, venind de la bisericã, „tãmâind“ bucate
ce urmau a fi „împãrþite“, pentru cã sãrbãtoarea înseamnã
acolo a cinsti în primul rând pe cei plecaþi. Bunicul, aºteptând
venirea vecinilor spre a mai schimba o vorbã cu fiecare.
Casa luminatã de deschiderea lor spre ceilalþi.
Cel mai mult îmi amintesc imaginea bunicii care cu
solemnitate trecea cu vasul de tãmâie pe deasupra colacilor
cu lumânãri aprinse. Bunica mea luminatã de acea luminã!
Acum, cã a plecat „puþin“, înfãptuieºte mama datina,
aºa cum, în timp, a învãþat sã o facã.
Dar noi? E oare un timp al întoarcerii noastre ºi spre
altceva decât lumini în brad ºi în casã, Moº Crãciun, daruri,
Iepuraº, ouã roºii?! Vom ºti oare, atunci când ne va veni
rândul, prin ceea ce facem, sã transmitem copiilor noºtri ce
înseamnã cu adevãrat sãrbãtoarea în raport cu tradiþia?!

Adriana DUDAª-VASILE
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Centenarul Marii Uniri
ANUL CENTENARULUI

Alba Iulia – 1 Decembrie 1918

Anul Centenarului Marii Uniri ne-a adus bucuria unor
manifestãri de anvergurã ºi a unor cãrþi, deºi ne-am fi
aºteptat la un moment de rãscruce în viziunea asupra istoriei
trecute ºi a proiectelor viitoare, pentru pãstrarea marilor
tradiþii ºi pentru creionarea clarã a unui destin viitor pe
mãsura anului astral de acum un veac. Au prevalat multe ºi
gãunoase gâlcevi, întunecând ºi distorsionând sensul MARII
UNIRI. Datoriile rãmân, poate mai apãsãtoare, mai necesare
pentru noi toþi ºi pentru fiecare dintre noi.

5
https://biblioteca-digitala.ro

Pe urmele lui Vasile Goldiº
„Naþiunile trebuiesc eliberate. Între aceste naþiuni se aflã ºi
naþiunea românã din Ungaria, Banat, Transilvania. Dreptul naþiunii
române de a fi eliberatã îl recunoaºte lumea întreagã. Nimic mai
firesc pe lumea aceasta. Libertatea acestei naþiuni înseamnã Unirea
ei cu Þara Româneascã“. (Vasile Goldiº)
Vasile Goldiº este unul dintre cei care au pregãtit Marea
Unire ºi au elaborat ºi susþinut Rezoluþia Marii Adunãri Naþionale
de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Student eminent, apoi
profesor, Vasile Goldiº s-a consacrat cu tenacitate pregãtirii
conºtiinþelor celor din Ardeal ºi Banat pentru realizarea Marii
Uniri ºi a fost unul dintre cei mai activi luptãtori pentru
drepturile naþionale ale românilor din monarhia austro-ungarã.
Vasile Goldiº a fost ºi secretar consistorial al Episcopiei Aradului
timp de mai bine de 30 de ani, perioadã în care a rãspuns de
problemele învãþãmântului. Om politic, istoric, publicist, militant
pentru unirea tuturor românilor ºi membru în Marele Sfat
Naþional care a înfãptuit Unirea, deputat, ministru al Culturii,
membru de onoare al Academiei Române, Vasile Goldiº s-a
nãscut pe 25 noiembrie 1862, în satul Mocirla, în prezent satul
Vasile Goldiº, din judeþul Arad.1
Cuvântarea lui Vasile Goldiº a fost momentul esenþial
al Programului Marii Adunãri Naþionale Constituante a românilor
din Transilvania ºi Ungaria, þinutã în ziua de duminicã, 1
Decembrie 1918 la Alba Iulia. Manuscrisul original al Cuvântãrii
lui Vasile Goldiº la Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918, se aflã în colecþia Muzeului Naþional al
Unirii din Alba Iulia. 2
În 2003 se inaugura, în casa în care a trãit, gândit, iar
mai apoi acþionat Vasile Goldiº, un Muzeu Memorial universitar,
care poartã numele ideologului Marii Uniri. De la inaugurare ºi
pânã astãzi Muzeul Memorial, parte a Universitãþii de Vest
„Vasile Goldiº“ Arad, a devenit un loc vizitat de numeroºi elevi,
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care împreunã cu profesorii lor pot strãbate, într-un mediu
ambiant deosebit – încãrcat de istorie – o paginã glorioasã a
istoriei naþionale ºi locale.
În perioada 27-28 octombrie 2018, am fost cu elevii
Colegiului Naþional „Mircea Eliade“ din Reºiþa, într-o excursie
de studiu la Arad, oraº denumit ºi „capitalã politicã a Marii
Uniri”. Aici am vizitat Muzeul Memorial „Vasile Goldiº“. Gazdã
primitoare ne-a fost profesorul universitar de istorie, Marius
Grec, unul din întemeietorii muzeului, de la care am aflat multe
lucruri interesante ºi importante pentru istoria noastrã naþionalã.
Aici te poþi întâlni cu istoria, cu generaþia de aur a Aradului,
model pentru noi, toþi cei de astãzi. Nu întâmplãtor sãlile
muzeului au devenit locul în care se organizeazã periodic
manifestãri culturale de excepþie: sesiuni de comunicãri, conferinþe
de presã, concursuri.
Muzeul a devenit un adevãrat templu al MARII UNIRI,
deoarece exponatele, planºele ºi documentele ,,vorbesc“ în primul
rând de perioada de dupã realizarea Unirii celei mari: 1918 –
1938. Este perioada în care se pot observa beneficiile actului de
la 1 Decembrie 1918; intrãm în contact cu o ROMÂNIE în plinã
expansiune economicã, dar ºi cu o ROMÂNIE care trebuia sã-ºi
armonizeze politicile din teritoriile de pe versanþii munþilor
Carpaþi. Cu prilejul împlinirii a 95 de ani de la Marea Unire,
colecþia muzeului a fost îmbogãþitã cu un colþ etnografic, obiectele
fiind donate de urmaºi ai lui Vasile Goldiº din localitatea natalã.
Un exponat deosebit de valoros este maºina de scris personalã,
pãstratã pânã astãzi de familie, azi gãsindu-se în sala Biroului
redacþional.
Muzeul memorial este un organism viu, care se îmbogãþeºte
de la an la an ºi vine în sprijinul comunitãþii pentru a menþine
la Arad, flacãra unitãþii statale naþionale.
Între obiectele expuse, menþionãm:
– acte de studii: foaia matricolã din învãþãmântul secundar,
diploma de maturitate, diploma de profesor, diploma de absolvire
a studiilor superioare;
– acte personale: paºaport, livret militar, diverse adeverinþe;
– alte acte care dovedesc demersul civic al lui Vasile
Goldiº: sentinþa de divorþ de dupã primul mariaj;
– o bogatã corespondenþã: printre cei care se regãsesc în

7
https://biblioteca-digitala.ro

aceste mesaje sunt nume celebre: I. L. Caragiale, O. Goga, N.
Titulescu…
– fotografii de epocã originale, deosebit de valoroase;
– publicaþii conduse de Vasile Goldiº sau la care acesta
a colaborat;
– cãrþi din biblioteca acestuia, unele purtând semnãtura
lui.
Toate acestea atestã climatul zilnic al unei epoci de
excepþie. Spiritul epocii este susþinut ºi prin refacerea unor
spaþii caracteristice acelei perioade (sufragerie, respectiv biroul
redacþional) ºi prin expunerea în vitrine elegante, perfect ºi
individual luminate, a unor imagini ºi documente de epocã în
condiþii grafice de excepþie.
Cele mai valoroase documente personale ale lui Vasile
Goldiº sunt pãstrate în vitrinele expuse în SALA MARE a
muzeului:
Vitrina 1. Index scholarum et nomine magistrorum.
Testimonia maturitatis, Diploma de maturitate (Bacalaureat).
Vitrina 2. Paºaport V. Goldiº – Budapesta 1915. Carte de
identitate militarã. Buletin de înscriere la biroul populaþiei.
Vitrina 3. Diploma de absolvire a patru ani de facultate.
Diploma de profesor – istorie, filosofie, latinã.
Vitrina 4. Livret militar (Kilepti Bizonyitavany) 1917.
Locotenent. Certificat de rezervist. Trecerea în rezervã ca locotenent.
FOTOGRAFIE. Armatã, la Viena (husari).
Vitrina 5. Istoricul Institutului „Concordia” din Arad,
autor Vasile Goldiº. Scrisoare cãtre Vasile Goldiº din partea
„Ardealului teatral artistic” (revistã) - 6 aprilie 1928. Certificat
oficial de la Consiliul Eparhiei ortodoxe române. 3 FOTOGRAFII.
Vitrina 6. Scrisoare de condoleanþe adresatã Elenei Goldiº.
Telegramã semnatã Nicolae Titulescu cãtre Vasile Goldiº (1933).
Anunþul mortuar. Poezia „Jale în Luncã”, Liviu Albu.
FOTOGRAFIE: catafalcul depus în foaierul Palatului Cultural.
Vitrina centralã. Românul: 6/19 februarie 1912. ZIAR Biserica ºi
ºcoala: 28 oct./10 nov. 1912. ZIAR Românul: 3/16 sept. 1913.
ZIAR Românul: 4 febr. 1921. ZIAR Teatrul maghiar din Cluj
(scrisoare, semnãturã). Discursurile rostite la Adunarea poporalã
þinutã în Haþeg la 19 august 1911 (carte tipãritã la Concordia).
Extrasul Protocolului Botezaþilor. Document din arhiva Institutului
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Teologic greco-ortodox român. Scrisoare cãtre Vasile Goldiº
(Victor Alamu?). Sentinþa de divorþ (prima cãsãtorie). Gazeta
învãþãtorilor – 25 decembrie 1929.ZIAR Manifestul „Cãtre
þãrãnimea românã din Chiºineu-Criº”. Atlas. Document privind
cercurile electorale din Arad. File din jurnal. Scrisori – 1930 –
(De la fini?). Scrisoare – în creion. Cerere a soþiei cãtre Eforie
pentru acordarea unui ajutor de înmormântare. Scrisoare. (8
august?), Scrisoare dr. Ilie Carol Barbu, cãtre Vasile Goldiº,
adresatã „D-nule ministru” – 1926. Scrisoare, în creion. Scrisoare
a lui Octavian Goga cãtre Vasile Goldiº – 28 oct. 1933.
Ziarele expuse în muzeu, pot fi vãzute în vitrina centralã
din SALA MARE a expoziþiei precum ºi în sala care adãposteºte
elementele principale din Tipografia Concordia:
Românul.
Biserica ºi ªcoala. 11 decembrie 1877.
Tribuna Poporului – 28 oct. (9 nov.) 1898.
Luminatorul 8(20) februarie 1892.
Telegraful român – 28 ianuarie 1878.
Tribuna – 26 decembrie 1920.
Lupta – 1/14 iulie 1909.
Legea româneascã – 15 septembrie (1 octombrie) 1936.
ªcoala primarã – 1 iunie 1922.
ªcoala primarã – 15 februarie 1923.
Biserica ºi ªcoala – 15/25 ianuarie 1920.
Toate aceste exponate (documente, piese de mobilier) au
fost achiziþionate în timp, de la diferite persoane preocupate de
strângerea de documente, respectiv de la urmaºi ai lui Vasile
Goldiº.
Aceste documente, puse în circuitul ºtiinþific, vor contribui,
cu siguranþã, la mai buna cunoaºtere a personalitãþii celui care
a fost principalul ideolog la Marii Uniri, moment de rãscruce în
istoria noastrã recentã. În acest loc se gãsea redacþia ziarului
„Românul” ºi Institutul tipografic „Concordia”, conduse de
profesorul, jurnalistul ºi omul politic Vasile Goldiº. Se spune cã
fiecare epocã îºi are mesagerii sãi. Vasile Goldiº a fost unul
dintre acele spirite care a ars în focul pasiunii pentru realizarea
unui ideal colectiv.
Generaþia sa a mijlocit intrarea în normalitate: românii
din toate Provinciile istorice se aflau sub acelaºi acoperiº pentru
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cã o generaþie de excepþie s-a dedicat cu trupul ºi sufletul
realizãrii unui ideal multisecular. Vasile Goldiº, ªtefan Cicio
Pop, Ioan Suciu, Ioan Ignatie Papp… sunt doar câþiva dintre cei
care, vârfuri de lance ai idealurilor naþionale, s-au dovedit a fi
cu adevãrat „mesageri ai vremurilor noi”.
Bibliografie
Gheorghe ªora, Vasile Goldiº - militant pentru desãvârºirea
idealului naþional, Editura Facla, Timiºoara, 1980, pag. 17-43.
1918 la români. Documentele unirii (Unirea Transilvaniei
cu România - 1 Decembrie 1918, vol. II, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã Bucureºti, p 1989, pag. 38-40.

Prof. Ghiorghiþa FERCEA
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Constanþa MARCU

UN BULGÃRE DE PÃMÂNT LA
ZIDIREA UNIRII CELEI MARI
fragment din romanul Tata Domnu 2
Lugoj, la 20 septembrie 1910

Domnule învãþãtor, dragã colega,
Am aflat cu realã bucurie de corul „Dorul“ din Mehadica. Salut
hotãrârea Domnului director Cristescu de a te fi ales pe D-tale secretarul ºi
dirijorul corului.
Scriu aceste rânduri în numele muzicii, arta care împrãºtie scânteele
sublimului în popor.
Muzica se naºte odatã cu omul ºi dãinuieºte pretutindeni auzind-o.
În exclamaþiunea noului nãscut, în ecoul prelung al vãilor ºi codrilor,
mai ales în plinã zi de varã, reprodus în zori de zi ºi sub sarã, de ciripitul
pãsãrilor.
În ecoul tainic al pãdurilor, împrãºtiind preludiul duios al doinei
pãstorilor.
Ea e arta binefãcãtoare, prin care sufletele noastre vibrând de mirajul
nemuririi, se apropie uºor de Creator, Tatãl ziditor al celor vãzute ºi nevãzute.
Mai ales în Casa Domnului la rugãciune aflându-ne, prin Muzicã,
sufletele noastre convorbind tainic cu Divinitatea, întreaga noastrã fiinþã se
împodobeºte c’un nou veºmânt, simþindu-se renãscutã: mai bunã pe pãmânt!
Mi-am întins aripile gândului spre zãrile luminii, dar acum aº dori
sã primeºti un îndemn, un sfat, întrucât lumea-i plinã de diletanþi ºi mi-ar
pãrea rãu sã nu porneºti cu dreptul.
Sunt mulþi cari înþeleg ºi’ºi dau aere de a face apostolat, chiar
spunând semenilor ºi discipolilor cã denumirea de „cor“ însemneazã cântarea
în ansamblu pe 2, 3 ºi 4 voci egale sau mixte.
Nu! Cor, însemneazã începând de la douã ºi pânã la sute de persoane,
cântarea împreunã, fie chiar la unison (adicã pe o singurã voce) a unei melodii
oarecare.
Sunt coruri de felul acesta impresionante, mai ales în Anglia, unde
sute de copii (elevi ºi eleve) cântã la unison diferite piese corale fie clasice,

11
https://biblioteca-digitala.ro

populare ºi religioase, care prin felul lor artistic cum se produc, împresioneazã
sufletele auditorilor.
Divina artã coralã însã, e ceea-ce se numeºte cântarea în ansamblu
pe douã, 3 ºi 4 voci deodatã în armonie; fie piesele corale executate pe voci
egale de copii (elevi ºi eleve) bãrbãteºti sau mixte.
Orice cor în ansamblu împresioneazã numai atunci, când laolaltã
se întruchipeazã divina artã atât în compoziþie, cât ºi în execuþie, observânduse de executanþi cu stricteþe dicþiunea ritmicã ºi nuanþa (coloritul piesei) fãrã
de cari, truda tuturor, rãmâne zadarnicã.
Cu încredere îþi doresc, dragã colega, sã reuºeºti în intenþia de a
promova muzica româneascã prin sufletul ºi glasul curat al coriºtilor Dtale.
Sã te ajute Dumnezeu.
Ion Vidu

Citi scrisoarea de câteva ori. O aºezase pe catedrã, cu
coatele sprijinite, mâinile împreunate ºi fruntea pe ele, coborând
greutatea gândului între douã lacrimi ºi pagina scrisã.
Eu, dascãlul de la ªcoala micã, împreunã cu Ioniþã
Raþec, Gaiþã ºi Mitru Floran, cu Ilia Birou ºi Mitru ªerpoca, cu
frica lui Dumnezeu, sã pot sã înmoi inima nu cu vorba, ci cu
cântecul. Sã înfrunt durerea vãduvei lui Orei, sã nu lupt cu
glontele unguresc; sã-l fac sã amuþeascã.
Da, aceste „mocãnii“ adunate în suflet ºi în sânge,
dimineaþa, când primul soare bate pe lama coasei, ºi ei, umilii,
înþeleg cã în lume sunt adevãrate numai douã lucruri – bucuria
ºi durerea, da, atunci corul, viaþa corului meu e „linã cernere
în linã cenuºã“.
Atunci când fac apelul, în faþa primãriei, ºi ei urcã în
cãruþele împodobite cu covoare, în sunetul continuu al clopoþeilor
prinºi la hamurile cailor, când se aºeazã pe voci, la umbra
castanilor cu steagul lor, þesut la Sfânta Bisericã… atunci îmi
vine sã îngenunchiez, sã sãrut pãmântul ºi sã mã rog la
Dumnezeu sã ne apere cântecul.
Se ridicã de pe scaun. Sala de clasã era goalã. Cu paºi
mãrunþi ajunse în faþa geamului care dãdea în avlia bisericii.
Privi iarba, zidurile bisericii, glasurile coriºtilor se
îmbulzeau în capul lui, cuvinte, frânturi de vers, glasuri înmulþind
alte glasuri, ca într-un fel de pierdere de sine, într-un bine înalt,
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peste hotare, peste graniþi. Se trezi bãtând cu degetele-n fereastrã,
acompaniindu-ºi, involuntar, vocea bãrbãteascã:
„Zãu mândrã cã rãu îmi pare,
Inima cã rãu mã doare.
Dragã ºi iar dragã…
Tunã Doamne ºi trãzneºte
Tunã’n cine despãrþeºte.
Dragã ºi iar dragã…“
Uºa clasei se deschide. Primul copil, cu abecedarul
subþioarã, intrã. Dom’vãþãtor stãtea cu spatele la clasã, fãrã sã
audã zgomotul.
Elevul se apropie de el, îi ajungea cu creºtetul capului
mai sus de brâu.
Era Pãtru, copilul lui Orei.
Îi luase cu mânuþele lui palma stângã, ºi-o apropie de
obraz, îl apãsã cât putu el de tare, o coborî spre buze ºi în urmã
o sãrutã.
Dascãlul, într-o clipã, îºi reveni din bucuria lui. Li se
întâlniserã ochii.
Copilul se strânge în trupul cald al bãrbatului tânãr,
care simte nevoia sã-l ia în braþe, sã-l sãrute, sã-l mângâie. Dar
n-a fãcut-o.
Ar fi cãzut prea mult în suflet. A ales sã rãmânã
Dom’vãþãtor.
„Marile întâlniri din viaþa omului sunt nãscãtoare de tâlc, numai
atunci când s-au petrecut pe un anumit grad de suferinþã. Fie cã sunt
între doi de-un fel, fie cã bãrbatul ºi femeia sunt întâmplarea. În adânca
vale a sufletului, omul se rãtãceºte. Umblã ca orbul, împiedecat, ca ºi
caii legaþi la copitele din faþã. Îºi duce viaþa aºa cum poate.
Din altã vale, din altã întunecime, altcineva, numai de Dumnezeu
ºtiut, îºi rãreºte durerile, de la o zi la alta, legat la ochi ºi el, cu frici ºi
întrebãri.
Fiecare þine de o lume. Nu se aseamãnã între ele.
Aproape niciodatã.
Dupã ce rana vieþii i-a gãsit, începe o altã caznã.
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Oricum s-ar mai împotrivi, orice cãrãri de viaþã i-ar mai
zvârli prin alte pãrþi, ei, întâlniþii, sunt pecetluiþi în veac.
ªi parcã orbecãiala se mai stâmpãrã. Se lumineazã, ca
geamul aburit, murdar, pe care o palmã caldã atingându-l îl
înseamnã cu luminã.
Nici nu-þi trebuieºte mai mult decât minunea aceea de
curat, prin care vezi adâncul cerului.
Femeia-i geamul ºi bãrbatu-i palma.
Bãrbatul – palma ºi femeia – geamul.
Ei ºtiu cã vor vindeca rana vieþii. Mai întâi o curãþã.
Adicã îºi vãd neputinþele ºi nu le ascund. Alte sângerãri iasã la
ivealã. Vrei sã vezi cât venin intrã în bãºica orgoliului? Ca la
gãinã, când o tai.
Dacã nu bagi bine de seamã, amãreala rânzii împute
toatã carnea bunã.
Aºa-i ºi cu viaþa.
Te-nfoi în penele mãririi ºi nu mai vezi pe unde calci.
ªi nici nu o cureþi de tot. Pentru cã nu poþi singur.
Un duh, un gând, îþi va uºura lucrul. Pentru cã degeaba
omul clãdeºte, dacã Dumnezeu nu zideºte.“
Ghiþã nu l-a întrerupt deloc. Cuvintele domnului Iova
Domãºneanu veneau ca primãvara dupã gerul iernii ºi clãdiserã
în tânãrul dascãl o bucurie de viaþã, de care, parcã, nu mai
avusese parte. Era lângã bogãþia unui om. Ce nu se va destrãma
niciodatã.
– Domnule Iova, cutezai sã întreb, femeia, ea, sufletul
pe care l-aþi întâlnit în ce capãt de lume se ascunde, eu nu vam vãzut decât singur… Sau întâlnirea sã fie altceva?
Ochii domãºneanului îngemãnarã o lacrimã.
Se privirã lung, adânc, pânã când dascãlul, sub greutatea
nerãspunsului, îºi plecã ochii.
Iova Domãºneanu, lugojan însãmânþat în toate vinele lui
cu darul cuvântului ºi cu dragostea sunetului, nu venise chiar
întâmplãtor la dascãlul din Megica. Cânta la „corul lui Vidu“ ºi
cuvintele calde ºi înþelepte ale maestrului, la Masa Poganilor, în
grãdina Concordia din Lugoj, îi rãmãseserã în suflet.
Era într-o searã cu lunã plinã, când, sub semnul prieteniei,
luaserã hotãrârea ca la Expoziþia jubiliarã din Bucureºti, corul
lui Vidu sã ia legãtura cu românii „de dincolo de deal“.
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– Ghiþã, dragul meu, continuã oaspetele pe un ton cu
totul ºi cu totul diferit de cel cu care coborâse în adâncimile
sufletului sãu, lucrul n-a fost uºor. Am ºtiut cã noi nu cântãm
numai de dragul cântãrii, ci cântãm pentru cã prin cântare ne
întãrim în dragostea pentru limbã, lege ºi moºie.
ªi mai este o tainã. O rãdãcinã, dacã vrei. Om cu multã
minte ºi înþelepciune, dirigentul ãsta lugojan!
A scris el în ‘903, publicat negru pe alb, în ziarul
Drapelul (voi, aici, în satul vostru primiþi sau nu primiþi foaia?),
rãspunzând domnilor melomani, care priveau cam de sus muzica
româneascã.
„M-am pus sã fac puþinã variaþie în repertoriu, bineînþeles
cu cântãri româneºti. Am început cu potpuriul «Din ºezãtoare»;
pe acesta l-am pus în repetiþie, dar n-am ajuns ca sã-l pot învãþa
tot, cãci cântãreþii mei ºopteau pe la spatele mele chiar cuvintele
acestea: «poate cã acolo am ajuns noi ca sã învãþãm mocãniile
de pe dealul viilor?!». ªi pentru ca sã nu rãmân fãrã cântãreþi
a trebuit sã sistez studierea mai departe a potpuriului meu ºi sã
mã apuc ºi eu de melodioasele cântãri nemþeºti ºi numai din
când în când, aºa zicând pe furiº, mai împestriþam cu câte-o
«mocãnie».“
Lugojanul împãturi cu grijã decupajul din foaia ziarului,
îl pitulã înapoi cu grijã, între actele pe care le þinea în
buzunarul ascuns, de la piept, din vestonul lui.
Ochii mei se rãtãciserã pe lanþul gros ce pornea de la
nasturele al doilea, de sus, cobora peste ceilalþi ºi se oprea la
ceasul din buzunarul drept al vestei. Se încheie, liniºtit, la doi
nasturi ai vestonului, acoperind parcã nu numai eleganþa, cât
duioºia ºi preþuirea unor gânduri, la care, fãrã sã vrea, a fost
ºi el pãrtaº.
– Aºa-i, dragul meu. ªi eu, dupã o repetiþie, adunaþi la
puþin mai multã bere, mã gãsesc sã spun:
Cum or mai râde domnii cu joben ºi cu dantele ºi
doamnele imperiale când cântãm:
„Pân’ ce-s neagrã ºi murguþã
La cel slut, n-oi fi drãguþã.“
cã „negruþã ºi þiganã“ e fata de la bucãtãria de jos, care
serveºte… domnii!
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Eram prost de tânãr ºi necopt. Tare m-a durut cã i-am
pricinuit domnului Vidu necaz. A auzit, sigur cã a auzit! Dar ma iertat. Înþelepciunea lui era peste mãsura mea. De la el am
învãþat cã numai muzica aceea rãmâne, care-i nãscutã ºi scrisã
pentru „împãratu ºi sãracu“, de la domn pân’ la opincã.

Îl aºteptase destul. Noaptea coborî bine peste ferestrele care
dãdeau la drumul mare. Luna înãlbea degeaba colþul dinspre garã. Nu
clintea nimic. Un scârþâit de la o poartã, vestind sfârºitul zilei, punea
punct oricãrei miºcãri.
Mãriuþa începu sã se dezbrace. Se va culca. Cu dorul de el. El,
plecat cu corul lui, cu „Dorul“, la Herculane.
Netezi pernele amândouã, aranjã cearceafurile, cu broderia de
mai bine de un lat de palmã, de fiecare parte a patului, duna acoperea
jumãtate din aºternutul mirosind a busuioc ºi rãcoare de dimineaþã.
Aºa a învãþat-o Mama Elena, sã punã rufele la uscat, odatã cu zorile,
sã ia din ele singurul lucru de care bãrbatul îºi aminteºte oriunde-ar fi.
Cãmaºa de noapte, din in, þesutã de muica ei, lungã, pânã la
mijlocul gleznelor, avea model cu puiuþi roºii pe la mâneci ºi la crãpãtura
de la gât.
Maria nu era o femeie înaltã sau foarte puternicã. Avea în schimb
þinuta aceea dreaptã ºi frumoasã a fetei care se pregãteºte sã meargã
la joc. La horã. La sãrbãtoare. Era nãscutã sã fie ca o trestie verde ºi
proaspãtã. Nimic forþat, nimic urât, sâni mici, talie subþire, pãrul dupã
ureche, despletit din cocul îngrijit de peste zi.
Intrã în pat. Pe partea ei. Îºi aminti de ziua a doua de la nunta
lor, când Ghiþã trebuia sã taie varza!
Parcã revãzu, din nou, chipul lui strigând a întrebare, pe care
nu i-a pus-o niciodatã, în clipa când, urcând în camerã, s-a trântit pe
pat lângã ea. Clocotea în el mânia. Îi vedea ºi-acum pumnii în care
strângea perna ºi dinþii muºcând pânza albã. Ca sã nu spunã nici un
cuvânt. Sã nu o chinuie ºi pe ea.
„Lasã Ghiþã, aºa-i el, dar nu-i om rãu!“
ªi-acum îºi auzea vorbele care cãdeau peste mânia lui ca o
ploaie. Lãsã din mâini perna mototolitã, îºi întoarse capul spre ea. Nu
spuse nimic. Ochii lui negri, mari, rãmãseserã nedumeriþi. Mãriuþa lui îi
luase comerciantului apãrarea? Îi dãdea dreptate? Cine este fata asta?
Proasta pe care Pineºtii o dãduserã fatã în casã pentru averea
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Bercenilor? Sfânta care accepta crucea pentru ca, acolo, acasã la ea,
cu mulþi fraþi, sã rãmânã porþia ei de mãmãligã, neatinsã, ca ei sã o
poatã împãrþi?
Mãriuþã, fatã cuminte, nefemeie încã, aer cald, când afarã suflã
gerul...
Adormi.
Sã fi trecut de douã noaptea. Uºa se deschise încet ºi Ghiþã
intrã. Fericit ºi mulþumit. Se îndreptã cãtre ea, o mângâie pe pãr, fãrã
nici un cuvânt îºi scoase vestonul, vesta, ceasul cu lanþul lui de aur,
pantalonii frumos rânduiþi pe scaun.
Mãriuþa îl urmãrea cu drag. Fãrã nici un cuvânt, îºi luase cãmaºa
de noapte, intrã în pat. O luã la piept.
Tãcurã în întâlnirea nevorbitã, neameninþatã de vreo întrebare.
Trupul ei cald, trupul lui încordat de drum, de frig, de emoþii, de
bucurie.
O liniºte în care fiecãruia îi era teamã sã nu-l supere pe celãlalt
cu un cuvânt.
Câtã vrajã se stricã cu un cuvânt!
Adãpostitã, ca la umbra unui copac bãtrân, femeia aþipi.
Ghiþã o cuprinse cu braþul stâng, cel drept îi acoperi umãrul,
tâmpla, pãrul. O lãsã între somn ºi aºteptare. Bãrbatul nu adormi.
Imaginile i se perindau una dupã alta, într-un freamãt de nedescris.
Viaþa lui. Da, niciodatã nu va cãuta altã cãrare. Forþa cântecului
cumineca lumea. Spectatorii sorbeau scânteia din sufletul lor. Cântau
româneºte.
În freamãtul corpului de lângã ea, Mãriuþa se trezi. Intui, într-o
clipitã, gândurile bãrbatului ei. Nu i le întrerupse. Îºi ridicã uºor capul,
spre ochii lui, ºi-i ºopti, fãrã sã-l sminteascã din ºirul amintirii proaspete.
– Povesteºte-mi ºi mie. Spune cu glas tare. Ca ºi cum bariera
dintre gând ºi vorbã ar fi ridicat-o cineva în câteva secunde, dascãlul
îºi aminti mai departe…
– Am urcat pe scenã. În rolul vãtafului. M-am încins cu tricolorul
peste mijloc ºi cu eºarfa în diagonalã. Erau mai mult de o mie cinci
sute de delegaþi ai Astrei. Herculanele rãsunau. Am simþit cã sunt un
bulgãre de pãmânt la zidirea Unirii celei Mari. Picioarele îmi ardeau în
joc. Am jurat. Jurãmântul de cãluºar de la Romana. Cu pãmântul din
avlie, de la noi de acasã, în pumni. Înainte de plecare, l-am scormonit
cu mâinile, am fãcut un bulgãr, l-am înfãºurat în batistã ºi l-am pregãtit
pentru spectacol.
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Vãtaful: Jur pe acest pãmânt !
Dansatorii: Jur pe acest pãmânt !
Cã-l voi cânta!
Cã-l voi apãra!
Cã-l voi apãra!
Cã-l voi juca!
Cã-l voi juca!
Facem legãmânt!
Facem legãmânt!
Mãriuþã, dragã, am fost în cer. Îþi spun cã am fost acolo. Sufletul
meu strângea în aripile lui bulgãrele. Eu, omul, carnea asta, nu
mai eram!
Am reuºit. Am învins, Mãriuþã!
Îmbrãþiºaþi în glasul lui, lumina dimineþii bãtea în geam.
– Ghiþã, ºopti ea, tot timpul m-am gândit, dacã portul lui Tata
Pinea þi-o fi venit bine. Mi-era teamã cã pantalonii or fi fost prea lungi. E
portul lui de duminecã ºi muica Floare nu m-o lãsat sã-i scurtez.
D-Sale Traian Nemoianu, preot ort. Rom. Petnic,
Dragã Traiane,
Marþi în 2 l.c. am fost la Petnic - cu colegii de aici ºi dl. notar
Rãdulescu - invitaþi de dl. Bidiviu prin pãrintele Ienea. Este vorba ca a doua
zi de Rusalii, luni seara, sã aranjãm acolo la noi un concert.
Dragã! Îmi iau voie a te ruga foarte mult în numele coriºtilor ºi
coristelor mele, se faci tot posibilul ca succesul acestui concert - nu atât material
- sã triumfeze.
Am veni în lunea Rusaliilor încã dimineaþa, ca la Liturghie sã
cântãm cu corul în Sfânta Bisericã, însã nu dispunem de fonduri ca sã putem
asigura prânzul la 30 oameni.
Aceasta s-ar putea face în cazul în care câþiva din membrii consiliului
parohial, epitropi ori alþi fruntaºi mãrinimoºi, ar lua câte unul, doi coriºti
(fiind ºi aºa o zi cu mari pregãtiri) la masa lor.
Deci participarea la Sfânta Liturghie derivã numai de împrejurãrile
de acolo.
Cât priveºte concertul însã, te rog se ne dai tot concursul ca sã avem
un public numeros.

18
https://biblioteca-digitala.ro

În speranþa cã vom avea tot sprijinul tãu moral ºi simpatia ta de
care nu ne îndoim, pânã la revedere

Mehadica
4 mai 933

Vã sãrutãm pe toþi familiar
Cu drag
mãtuºa ºi unchiul Ghiþã înv.
Petnic la 26 mai ‘933
Dragã unchiule Ghiþã,

Referitor la venirea corului „Dorul“ la Rusalii, la noi, Îþi comunic
urmãtoarele:
Bucuros aº fi fost dacã aþi fi cântat la serviciul divin, cãci prin
aceasta s-ar fi mãrit fastul serviciului. Însã nu se poate realiza decât dacã
vin coriºtii cu mâncare, ceea ce nu-i nici logic, nici frumos. Fiecare dintre
membrii parohiali au invitaþi la masa lor, din familie, ºi nu le convine situaþia
sã fie cineva strãin.
Eu ºtiu cã dv. unchiule nu porniþi la drum sã urmãriþi interese
materiale ci o recompensã moralã a coriºtilor ºi coristelor. Dar, chiar dacã ar
fi unul din familie sã se încânte la spirit, mai sunt doi, trei care se opresc la
zupa cu tãiþãi. Cu mare regret în suflet, vã îmbrãþiºez ºi sãrut mâna Doamnei.
Traian

Ghiþã împãturi scrisoarea, o puse trist pe birou ºi îºi aminti, o
clipã, lama cuþitului austriac cu care tãiase varza. Din mãrunþiºuri se
pierde o idee mare.
„Oare nu mã trufesc cu gândurile astea ale mele? Binele pe
care-l cred eu va fi fiind binele cel mare? Soarta veacului acestuia este,
oare, neschimbãtoare? Unirea nu naºte alte uniri? Dintre cele mai mari,
peste capetele noastre, peste voinþele noastre.
Omul ãsta, firea lui slabã cere. ªi din cerut nu se mai opreºte
sã mai ºi mulþumeascã.
Cât mai are de suferit pânã sã înþeleagã cã rugãciunea nu mai
este o simplã cerere, ci o permanentã mulþumire.
Gânduri... unde zboarã mintea? Cine sunt eu? Bietul asin din
vorbele acelea ale cuiva, rãmas necunoscut:
De ce nu mi-aþi spus,
De ce nu mi-sþi spus
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Cã-l port în spate pe Iisus,
Ce lin, ce senin l-aº fi dus! “
Privea foaia albã, vârful peniþei, care încã nu zgâria primul
cuvânt, cerneala aºtepta.
„Am sã pun pe hârtie ideile, aºa cum le vãd eu. Istoria le va
schimba sau nu. Valurile vor veni, dar acum, asta simt ºi asta cred... “

Dragilor copii,
Ne întrebãm ce este viaþa naþionalã pentru un popor.
Viaþa aceasta se aseamãnã unui mers cãtre un ideal, cu un urcuº
înalt unde ne trudim sã ajungem ºi de acolo privind sã se desfãºoare înaintea
ochilor ºi a minþii noastre acele minunate priveliºti spre care tindeam.
Dar pe acest urcuº, în vîrful acestui deal plin de cotituri ºi poteci vor
ajunge numai aceia cari nu s-au lãsat pradã dezamãgirilor ºi au stãruit în
mersul lor cãtre acest vis.
Noi românii, încã am avut un vis, un ideal: „Unirea tuturor
românilor“, la 1918.
Dar în mersul nostru cãtre acest ideal, a trebuit sã înlãturãm grele
obstacole din partea foºtilor asupritori, sã îndurãm mari nedreptãþi, închinãri
ºi bãtãi din partea jandarmilor unguri, în acest drum lung al nostru cãtrã
ideal ºi izbândã, a trebuit sã înºirãm lacrimã de lacrimã ºi suferinþã de
suferinþã.
Aleºii neamului nostru au iubit acest ideal, l-au adorat ºi l-au cucerit.
Dumnezeu a dat poporului nostru inimã tare, de suferinþã. El a întãrit braþele
oºtenilor ca prin lupte crâncene sã poatã dezrobi fraþii subjugaþi.
Tot El ne-a dat pe viteazul ºi înþeleptul Ferdinand I. Dânsul a fost
învrednicit de Dumnezeu sã-ºi punã pe cap coroana de rege al tuturor
românilor, fãuritã din tunurile duºmanului.
S-a învrednicit sã se încoroneze pe dealul Cetãþii din Alba Iulia,
acolo unde Mihai Viteazul a fost uns ca domnitor a toatã Þara Româneascã,
mai apoi ucis miºeleºte, acolo în inima românismului unde au pierit cu
oasele frânte pe roatã, mucenicii neamului Horia ºi Cloºca.
Nu mult dupã înãlþatul Rege au chemat Dumnezeu ºi pe marele lui
sfetnic Ion C. Brãtianu. Nici moartea n-a despãrþit pe cei ce laolaltã au fãurit
þara cea mare ºi mândrã de azi.
Înaintea mormintelor acestor doi mecenaþi ai neamului sã ne plecãm
genunchii ºi cu smerenie sã ne aducem aminte cã ceea ce ei au sãvârºit numai
prin înþelepciune, prin credinþã ºi prin Unire au sãvârºit.
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Duºmanii au fost culcaþi la pãmânt, pacea s’a pus ºi Þara
Româneascã s’a întregit.
Dar cei doborâþi la pâmânt încep din nou sã-ºi ridice capul, încep sã
tulbure liniºtea þãrilor ºi, încurajaþi de un farte mai mare al nostru
(Mussolini), pretind revizuirea contractului de pace cu dorinþa de a ne supune
din nou. La aceastã dorinþã infamã a lor - a ungurilor - noi le rãspundem cu
poetul:
„ªi dacã furtuna zbucni-va în zare,
Jurãm pe cãmaºa atâtor Eroi,
Nu’s toate furtunile lumei în stare
Sã deie hotarul c’un pas înapoi.“
Mehadica la 30.11.1936

Anul 1959, la 6 aprilie
Avlia era neîncãpãtoare. Pãmântul abia înierbit, cu fir tânãr, îºi
primenea, în felul lui tradiþia.
Ioniþã Raþec, Mihai Cristescu, Gaita Mitru, Mitru Floran, Ion
Milu, coriºtii lui Tata Domnu’, aranjau carul. Pentru drumul de
neîntoarcere. Au hotãrât sã-l conducã pânã la capãtul satului, în urma
maºinii cu trupul neînsufleþit. Dupã simþirea lor, în semn de rãmas bun.
Lângã turnul bisericii, zidit de la pãmânt pe patru stâlpi, doi
bãrbaþi, îmbãtrâniþi, cu mai mult de douãzeci de ani, vorbeau în ºoaptã.
– Când Nicolae Riteº a aºezat Crucea de fier în vârful turnului,
þinându-se de ea, a închinat ºi beut câte un pahar de vin pentru rege ºi
episcop. Dupã golire a aruncat paharele jos, la pãmânt, dintre cari paharul
pentru rege s-a spart. Aºa spun bãtrânii cei ce ºtiu ºi au aflat acestea.
A fost la 15 august 1857, când Rege ºi Împãrat era Franz Iosef I.
Presemn al prãbuºirii imperiului sãu. Tata Domnu’ nici nu era nãscut.
Uitã-te la carul acesta, care leagã lumile, pleacã acum cu el în lumea
umbrelor. Acolo îl aºteaptã Anica ºi doamna dãscãliþã, fie iertate. A
avut ºi el imperiul lui. Cãrarea dascãlului...
Mitru Floran se apropie de ei ºi aude totul. Sub geanã iscã o
lacrimã. Într-un ton grav, pe melodie necunoscutã, numai cã începe:
„Printre crengi scânteie stele
Farmec dând cãrãrii strâmte
ªi afarã doar de ele
Nime-n lume nu ne simte.“
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Crâsnicul începu sã tragã clopotele. Feciorii scoaserã din
bisericã prapurii, crucea sã se aºeze în faþa boilor.
Albi, împodobiþi cu covoare, flori ºi clopoþei, zvon, cum îi mai
spune pe aici, întruchipând truda ºi sacrificiul, dar ºi bunãtatea ºi
blândeþea, aºteptau pornirea.
Cu frâiele în mânã era Ion Milu, coristul. Douã sticle de rãchie,
de-a veche, stãteau chitite ca de nuntã, într-o strãicuþã în mâna lui.
– Pornim?, îi întrebã pe cei de lângã el.
Era adunat tot satul. Lumea plângea. S-a mai dus un bulgãr de
pãmânt din avlia lor. Îl duc la oraº, la Timiºoara, aproape de fiul lui.
Se strecurã în spatele carului primaºu Costa, cel care „a înviat“
cu lauta lui Dom’vãþãtor. O avea la subþioarã, i-o dãduse Domnu Tuþi sã
mai „zâcã un pic“, de ultimã datã.
Ion Milu, cu o mânã strunea boii, cu cealaltã uda pãmântul, de
pomanã. Costa spinteca durerea cu „de doiul“ lui.
„Te duci de la noi ºi n-ai sã mai vii“, „Tata Domnule, laºi Megica
ta“, „Strigã clopotele dupã tine ºi tu nu le mai ...“
Pãtru Orei era acum bãrbat în toatã firea. Avea douãzeci ºi
ºase de ani. Venise la mort cu fata lui, o chema tot Anica. La
varã se vor lua... Ochii lui de flãcãu tânãr înviau în minte orele
de la clasã. Cu palma dreaptã o þinea pe ea, strâns, ba o mai
strângea de drag, din când în când. Fata era fericitã. Dar se
ruºina într-atâta lume.
Îºi mai ridica ochii de la car ºi se mai uita spre el. La Pãtru,
omul ei.
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Medalioanele Unirii
Diaconul Avram Imbroane (1880-1938)
S-a nãscut la Coºtei, lângã Vârºeþ, în 9 decembrie 1880.
ªcoala primarã a fãcut-o în satul natal. Încã de la ºcoala
primarã, preotul din Coºtei, Avram Corcea, i-a devenit îndrumãtor
sufletesc ºi pãrinte spiritual „spre ºcoala ºi cultura româneascã“.
Cursurile liceale, le-a frecventat la Biserica Albã ºi la Braºov1.
În anul 1901 a promovat bacalaureatul ºi a fost remarcat de
Valeriu Braniºte care i-a fost profesor.
Dupã absolvirea liceului, a intrat în serviciul militar la
Regimentul 7 honvenzi din Vârºeþ. Urmeazã apoi Facultatea de
Drept la Budapesta, primind o bursã din partea Fundaþiei Gojdu.
Încã din studenþie, a militat pentru drepturile românilor. Ca
student la Budapesta a fost secretarul Societãþii de lecturã
„Petru Maior“.
Avram Imbroane nu s-a obiºnuit cu gândul cã va pleda
toatã viaþa în limba maghiarã. De aceea, a pãrãrsit Budapesta
ºi s-a înscris la Facultatea de Litere din Bucureºti, obþinând în
acelaºi timp ºi un post de pedagog la Liceul „Sf. Sava“. Nu a
rãmas în Bucureºti, deoarece mama sa l-a convins sã se întoarcã
spunându-i „nu este þarã ca Banatul“. Aici avea „o misiune
importantã“2
În aceste condiþii, la sugestia preotului Avram Corcea,
tânãrul Imbroane s-a înscris la Facultatea de Teologie din
Cernãuþi (1902). Din capitala Bucovinei pleca la Berlin (19071908) pentru continuarea studiilor teologice, dar ºi pentru
aprofundarea omileticii, a studiilor de cooperaþie ºi asistenþã
socialã particularã. Dupã un an de ºedere în capitala Germaniei,
s-a întors la Cernãuþi, obþinând doctoratul în Teologie (1910).
În martie 1910 s-a cãsãtorit cu Sofia Topor. Naºul sãu de
cununie George Tarnovieski, profesor de teologie la Facultatea
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din Cernãuþi, a insistat ca tânãrul Avram Imbraone sã fie
urmaºul sãu la catedra facultãþii. Postul este refuzat ºi, dupã o
lunã de la cãsãtorie, se întoarce la Caransebeº ca funcþionar în
cadrul episcopiei.
În toamna anului 1910 a primit o bursã pentru a studia
în Germania. Pleca împreunã cu soþia la München. Dupã studii,
s-a întors la Lugoj ca redactor la ziarul „Drapelul“ ºi predicator
la biserica din Lugoj.
În toamna anului 1910 s-a întors la Lugoj, fiind hirotonit
diacon. A colaborat la ziarul „Drapelul“ pânã în anul 1914. A mai
îndeplinit funcþia de preºedinte al Societãþii pentru fondul teatrului
român, preºedinte al Societãþii meseriaºilor ºi preºedinte al
Reuniunii de cântãri ºi muzicã. A organizat zborul lui Aurel
Vlaicu din anul 1912 ºi a susþinut turneele din Banat ale
Teatrului Naþional din Bucureºti, în anul 1913.
Între anii 1906-1914 desfãºoarã o activitate politicã intensã
– participã la campania electoralã pentru alegerea unui deputat
român în cercul electoral Moraviþa. „Teologul din Cernãuþi,
observa un contemporan, s-a dovedit un orator excelent ºi un
pricepãtor în a scormoni focul sentimentelor naþionale... A
vorbit mult ºi frumos, bine ºi cuminte, în graiul þãranilor
români spunând fãrã fricã adevãruri care nu s-au mai rostit în
asistenþã cu jandarmi“3
În 1910 a susþinut candidatura lui Caius Brediceanu în
circumscripþia Lugoj. Caius Brediceanu scria în „Amintiri din
viaþa mea“ (Lugoj, 1936) despre sprijinul prietenului sãu care
înfrunta baionetele jandarmilor. „Vorbirile domoale, reci, pline
de îngrijorãri ale bãtrânilor s-au topit de cãldura ce a izbucnit
din inimile tinerimii cãrora le-a dat expresie însufleþitorul dr.
Avram Imbroane. Lacrimi curgeau din ochii multora“4
Activitatea naþionalã intensã a desfãºurat-o ºi ca diacon
în biserica din Lugoj ºi ca redactor al „Drapelului“. În articolele
din ziar prevedea cu luciditate cã unirea se va realiza. A
sprijinit trupele de teatru venite din România. Un ziarist ºi
participant la asemenea activitãþi culturale scria: „Rar am vãzut
un om atât de vioi ºi ager, mereu aprins ca o flacãrã vie ºi
dornic de bucurii obºteºti. Tot ce s-a fãcut la Lugoj, ºi s-a fãcut
mult în cinstea artiºtilor din þarã, a avut în pãrintele dr.
Imbroane pe iniþiator ºi organizator“5. Pentru asemenea atitudine
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ºi comportament, Avram Imbroane a fost pus sub urmãrire,
fiind considerat „agitator periculos“.
Ameninþat cu detenþia se gândeºte sã plece din Banat. A
trecut frontiera în România, imediat dupã declanºarea rãzboiului.
Familia de la Coºtei a avut de suferit. Tatãl lui Avram, Mihai
Imbroane a fost internat la ªopron. Stabilit în Bucureºti, devenea
profesor la Colegiul „Sf. Sava“ ºi diacon la mãnãstirea Pasãrea.
Se alãturã „Federaþiei unioniºtilor“, organizaþie condusã de Nicolae
Filipescu, Take Ionescu etc.
La începutul rãzboiului, în noiembrie 1914, Avram
Imbroane lua drumul pribegiei, explicând conducerii ziarului
„Drapelul“, personal lui Valeriu Braniºte, cã nu poate scrie
îndemnând compatrioþii bãnãþeni sã lupte pentru o cauzã strãinã.
Din aceleaºi motive nici nu a mai predicat în biserica ortodoxã
din Lugoj, unde recruþii ascultau glasul cuvintelor lui.
Trcând Carpaþii6, s-a întâlnit cu Octavian Goga ºi alþi
lideri naþionali. Familia, soþia ºi cei doi copii, a reuºit sã treacã
în Vechiul Regat în luna decembrie, aºa încât familia Imbroane
a petrecut împreunã Sãrbãtorile Naºterii Domnului din 1914. La
Bucureºti devine profesor la Colegiul „Sf. Sava“ ºi diacon la
mãnãstirea Pasãrea. S-a alãturat „Federaþiei unioniºtilor“,
organizaþie condusã de Nicolae Filipescu, Take Ionescu º.a.
A scris la ziarul „Epoca“, susþinând intrarea României în
rãzboi contra Austro-Ungarie. Nicolae Filipescu crease rubrica
„Ardealul vorbeºte“, dedicatã românilor ardeleni. Avram Imbroane,
a fost condamnat în contumacie din partea procurorului din
Cluj, deoarece semna pe actul de aderare la Federaþia unioniºtilor.7
A luat parte la acþiunea de propagandã desfãºuratã de Federaþia
Unionistã pentru intrarea României în rãzboi.
S-a înrolat în armata românã, ca sublocotenent. „Sunt
fericit, scria el, sã plec în rãzboi, sã lupt sub comanda generalului
Dragalina, sã ne dezrobim fraþii bãnãþeni“8 . A luptat pe Dealul
Alion, pentru eliberarea Orºovei ºi a Topleþului, a participat la
luptele de la Sibiu ºi de pe Valea Oltului, urmând retragerea
armatei române.
Dupã intrarea României în rãzboi, în 1916, Avram Imbroane
s-a retras cu armata în Moldova. De aici a plecat pe lungul ºi
greul drum al Rusiei.9 A ajuns pânã în Ural. A fãcut tot timpul
propagandã printre militarii români cãzuþi prizonieri sã intre ca
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voluntari în armata ruseascã. El însuºi a primit gradul de
sublocotenent în armata românã.
Faptele sale de vitejie sunt consemnate în presa vremii10
La Timiºoara, în perioada ocupaþiei Banatului de cãtre armata
sârbã, se ocupa de pregãtirea Marii Adunãri Naþionale de la
Alba Iulia. A mers în oraºul Unirii cu mesajul unirii necondiþionate
a Banatului ºi Transilvaniei cu România. Zaharia Munteanu,
secretarul Adunãrii, scria despre ºedinþa din 30 noiembrie 1918:
„Primul care a luat cuvântul dintre delegaþi a fost Avram
Imbroane, conducãtorul delegaþilor din Banat, care, într-o cuvântare
însufleþitã ºi plinã de avânt naþional ºi de o vervã neîntrecutã,
s-a rostit în numele întregului popor român din Banat, pentru
unirea fãrã condiþii. Întreaga Adunare a rãmas adânc impresionatã
de cuvintele înaripate rostite de Avram Imbroane“.11
Avram Imbroane a fost chemat împreunã cu dr. Ion
Sârbu, pentru a merge la Paris sã susþinã cauza româneascã în
privinþa hotarelor Banatului. Delegaþia româneascã la conferinþa
de pace a demonstrat justeþea menþinerii integritãþii Banatului,
pornind de la argumente istorice ºi demografice.
Întors la Lugoj, în 1919 a redactat ziarul „Banatul“, din
care apãruserã câteva numere ºi la Bucureºti sub conducerea
lui Cassian Muntean. Dupã eliberarea Timiºoarei de cãtre armata
românã, din august 1919, redacþia ziarului a fost stabilitã în
capitala Banatului, cu titlul de „Banatul românesc.“
Odatã înfãptuitã unire, Avram Imbroane considera cã
acest act mãreþ trebuie consolidat prin alte activitãþi ºi acþiuni
politice ºi culturale.„Visul secular s-a realizat. Vizionarii însã nu
pot trãi fãrã visuri. Iar noul lor vis este acesta: sã se ridice din inima
Banatului un palat al culturii româneºti. Sus, în etajul lui, sã se
frãmânte minþile, sã se zbatã inimile ºi sã alerge pe hârtie peniþele.
Jos, sã roteascã maºinile ºi pe porþi sã iese camioanele, ducând în
cele patru direcþii ale Banatului cuvântul purtãtor de culturã
româneascã.“
Întors de la Paris, a intrat în viaþa politicã, fiind ales
deputat în Parlamentul României Mari pe listele partidului
averescan (noiembrie 1919). A fost ales vicepreºedinte al acestei
instituþii. Dupã disoluþia Partidului Poporului, Avram Imbroane
se apropie de Constantin Argetoianu. Ulterior devenea membru
al Partidului Naþional Liberal, fiind ales vicepreºedinte al
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organizaþiei PNL Timiº Torontal. La alegerile din anul 1927
este ales din nou deputat ºi ajungea, pentru a doua oarã,
vicepreºedinte al Parlamentului României.
În 1930, Aurel Cosma s-a retras din viaþa publicã ºi din
funcþia de preºedinte al Partidului Naþional Liberal Timiº,
funcþie în care a fost ales Avram Imbroane. În anul 1931,
Avram Imbroane era ales deputat de Timiº pentru a treia oarã.
Între anii 1934-1936 a fost secretar general în Ministerului
Cultelor. În anul 1934 a pus bazele institutului „Dr. Avram
Imbroane“ dedicat românilor de peste hotare. A iubit mult
România ºi pe români. În acest sens, în anul 1934 afirma: „mor
împãcat ºi liniºtit fiindcã în ochii mei am vãzut un simbol.“12 A
decedat în 23 septembrie 1938 la Bucureºti. Este înmormântat
la Timiºoara.
Fiu de þãran, dotat cu o inteligenþã sclipitoare, bun
orator ºi vizionar înþelept, cu mare putere de muncã, cu un
caracter ferm ºi puternic, A. Imbroane a fot un român adevãrat
ºi un patriot sincer, dezinteresat. ªi-a riscat viaþa, a susþinut
necontenit ºi prin toate mijloacele unirea necondiþionatã. Era
convins cã acesta este viitorul României. De aceea, unirea nu
trebuia negociatã sau utilizate jumãtãþi de mãsurã în cauza
naþionalã româneascã.
Avram Imbroane întruchipa crezul unei generaþii, „generaþia
Unirii“13. Despre Avram Imbroane, Mitropolitul Banatului, Nicolae
Cornenu, spunea: „Pentru toþi românii, dar în special pentru
bãnãþeni, numele Imbroane a devenit un simbol al luptei pentru
unire ºi dreptul la identitate naþionalã... Avram Imbroane a
îmbinat într-un mod fericit idealurile românilor de pretutindeni,
cu principiile creºtine. A fost un intelectual autentic, dar ºi un
credincios fervent al Bisericii.“14

Protopopul George Popovici (1862-1927)
George Popovici s-a nãscut la 25 martie 1862 în comuna
Cliciova, comitatul Caraº-Severin (azi, judeþul Timiº), unde tatãl
sãu, Gheorghe Popovici era preot paroh; „de altfel, toþi strãmoºii
lui, pânã în trecutul lui îndepãrtat erau preoþi“15 Mama sa,
Floarea Albulescu provenea dintr-o distinsã familie din Þara
Haþegului venitã în Banat în secolul al XVIII-lea.
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Primele clase le urmeazã în comuna natalã, dupã
care se transferã la ªcoala primarã din Lugoj. Tot aici absolvea
liceul ºi obþinea diploma de bacalaureat în 1881. Dupã liceu,
urma cursurile Facultãþii de Teologie din Cernãuþi, unde obþinea
titlul de doctor în teologie la 23 martie 1885.
De la Cernãuþi, George Popovici a plecat la Viena unde
a studiat la Facultatea de Litere. A frecventat câteva cursuri ale
Facultãþii de Teologie Romano-Catolicã ºi la Institutul Superior
Protestant.
În anul 1886 a fost chemat de cãtre episcopul
Caransebeºului Ioan Popasu sã þinã cursurile de dogmaticã de la
Institutul Teologic. A funcþionat ca profesor la acest institut
doar un an, deoarece din 13 septembrie 1887 a fost ales
protopop al Lugojului în locul unchiului sãu, Gheorghe Peºtean.
În 11 octombrie, Consistoriu Diecezan din Caransebeº a aprobat
alegerea ca protopop de Lugoj a lui George Popovici.
În 17 octombrie 1887 s-a cãsãtorit cu Elena, fiica preotului
Vasile Ianculescu. A fost hirotonit diacon, preot, iar în 7
noiembrie protopresbiter. Astfel, la doar 25 de ani, George
Popovici devenea cel mai tânãr protopop din Banat ºi Transilvania.
Protopopul Lugojului a desfãºurat o bogatã activitate
literarã, istoricã ºi naþionalã. A fost membru marcant al Partidului
Naþional Român. În anul alegerii ca protopop, 1887, a devenit ºi
preºedintele clubului naþional din Lugoj, iar din 1892 a fost ales
preºedintele organizaþiei partidului pe judeþul Caraº-Severin.
Dupã arestarea liderilor PNR, în urma procesului
memorandiºtilor, a mers la Arad, împreunã cu alþi lideri ai
partidului, þinând o conferinþã secretã. S-a ales un comitet
format din 14 membri care avea sã coordoneze activitatea
politicã în viitor. G. Popovici era între cei 14 lideri ai Partidului
Naþional Român.16
În 1905, liderii bãnãþeni ai Partidului Naþional Român
au hotãrât participarea la viaþa politicã – activismul. George
Popovici candida în cercul Lugoj. În programul politic expus, a
stãruit pe dreptul folosirii limbii române în administraþie ºi
justiþie, respectarea autonomiei bisericeºti ºi ºcolare ºi sprijinirea
bisericilor ºi ºcolilor române ortodoxe de cãtre stat17
Ca lider naþional al românilor din Banat, a candidat
în 1906 la alegerile dietale în circumscripþia Lugoj fiind ales
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deputat în parlamentul de la Budapesta. Românii au fost intimidaþi
sã nu voteze cu protopopul. Au fost aduse trupe în comune. În
zadar. Toatã suflarea româneascã a votat cu candidatul Partidului
Naþional Român, aprig luptãtor pentru drepturile sociale ºi
naþionale ale poporului sãu.
Mandatul lui George Popovici a fost contestat, deoarece
programul Partidului Naþional Român era împotriva unitãþii ºi
integritãþii statului maghiar. În timpul campaniei electorale,
trecând prin comuna Coºteiul Mare candidatul PNR, sãtenii au
strigat „trãiascã Þara româneascã“18.
Dupã 8 luni de la alegeri, comisia de de cenzurare a
parlamentului de la Budapesta a gãsit întemeiate motivele
contestaþiei ºi a invalidat mandatul de deputat al protopopului
Popovici. Au fost organizate alegeri din nou în cercul electoral
Lugoj, câºtigate tot de George Popovici.19
În parlament, a criticat dur legea Apponyi prin care se
urmãrea maghiarizarea ºcolilor confesioanle greco-ortodoxe române
din Banat. Între altele, protopopul deputat spunea „... eu nu îmi
tem viitorul naþiunii mele, pentru cã... la noi, românii, sentimentul
naþional e atât de dezvoltat încât poporul acesta, adevãrat poate
fi nimicit prin foc ºi fier, dar a-l despoia de limba sa, de
naþionalitatea sa ºi a-l contopi în un alt popor nu este cu
putinþã...
Forþa brutã a fost întodeauna neputincioasã în cele din
urmã faþã de puterea spiritului. Noi, deputaþii naþiunilor
conlocuitoare, luptãm pentru binele popoarelor noastre... Se
poate cã nu vom ajunge degrab la acest rezultat, de unde încã
nu urmeazã cã ar fi pierdutã cauza popoarelor noastre; pentru
cã va veni un timp mai fericit, când va triumfa... dreptatea... Se
poate ca lupta aceasta va dura mult ºi cã va reclama multe jerfe
nevinovate. Se poate cã în lupta acesta vor curge multe lacrimi,
ºi – Dumnezeu sã ne pãzeascã de aºa ceva – va curge ºi sânge,
pânã va învinge dreptatea...“20.
George Popovici era alãturi de membri comitetului executiv
al Partidului Naþional Român la memorabila conferinþã de la
Oradea din 12 octombrie 1918, la care s-a hotãrât proclamarea
independenþei naþiunii române21.
La 1 Decembrie 1918 participa în calitate de parlamentar
de drept al Bisericii Ortodoxe Române din Banat la Marea
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Adunare Naþionalã de la Alba Iulia. Dupã evenimentele din
decembrie, pentru bãnãþeni ºi pentru protopolu George Popovici
începea o altã luptã – lupta pentru meþinerea integritãþii teritoriale
a Banatului ca provincie româneascã. B.P Haºdeu spunea: „...
Din toate regiunile locuite astãzi de români la nord de Dunãre,
Banatul ºi Oltenia cu prelungirea lor cea comunã în þara
Haþegului sunt singurele care reprezintã o continuitate geograficoistoricã a neamului românesc, un cuib de unde se românizau
treptat þãrile spre apus, spre crivãþ ºi spre rãsãrit ...“22
Dupã Marele Rãzboi ºi Unirea din 1918, a devenit senator în primul parlament al României Mari din toamna anului
1919. Din 1921 a fost ales preºedinte al organizaþiei liberale din
Caraº Severin. În 1924 era ales din nou senator, devenind
vicepreºedinte al acestui for legislativ.
George Popovici a organizat ºi condus cele douã mari
Adunãri populare pentru meþinerea integritãþii Banatului, cea
de la Lugoj, din 10 iunie 1919 ºi Adunarea de la Timiºoara, din
10 august 1919.
Activitatea publicisticã s-a concretizat în numeroase studii
bisericeºti ºi istorice23, dintre care cea mai importantã lucrare
este „Istoria românilor bãnãþeni“, apãrutã în anul 1904. În urma
acestei contribuþii esenþiale la cunoaºterea trecutului românilor
bãnãþeni, George Popovici a fost ales membru corespondent al
Academiei Române.
Primele articole le-a scris ca student în teologie la
revista „Candela“ din Cernãuþi. Ca profesor la Caransebeº ºi
protopop la Lugoj a publicat articole în „Foaia Diecezanã“ ºi
„Revista Teologicã“, publicaþie ce apãrea la Sibiu. A colaborat
pentru partea bisericeascã la „Enciclopedia Românã“, publicatã
sub îngrijirea lui Corneliu Diaconovici. A mai scris articole la
ziarele „Luminãtoriul“ ºi „Dreptatea“, din Timiºoara ºi la
ziarul„Drapelul“, din Lugoj.
George Popovici a fost cel care a redactat memoriul
politico-istoric referitor la Banat, semnat de fruntaºii naþionali
din provincie. În memoriul bãnãþenilor se cerea Conferinþei de
pace de la Paris din 1919 menþinerea integritãþii Banatului.
George Popovici a fost decorat cu ordinele „Steaua României“
ºi „Coroana României“ în grad de comandor ºi cu distincþia
„Rãspalata Muncii“ pentru Bisericã clasa I. Suferind de diabet, a
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decedat în a treia zi de Crãciun (27 decembrie 1927), la numai
65 de ani. A fost înmormântat la Lugoj în 29 decembrie 1927.

Prof. Dan OBERªTERESCU
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Tricolorul în arta popularã
româneascã
Situaþi într-o zonã de mari interese, dominatã deseori
de conflicte între marile imperii, românii ºi-au afirmat mereu
propria identitate. Aceasta s-a construit pe conºtiinþa sufletului
poporului român.
Unul din elementele fundamentale ale exprimãrii
identitãþii unui popor este steagul. Ca orice semn sau emblemã,
un steag nu existã niciodatã izolat; el nu capãtã sens decât
atunci când cei ce îl aleg îi conferã „putere“.
Deºi originea steagului este, în primul rând, una
militarã, steagul a fost ºi este simbolul etnicului ºi voinþei
poporului. Voinþa apare ca esenþa însãºi a vieþii naþionale,
iar etnicul este strâns asociat cu poporul.
Tricolorul românesc a fost adoptat ca simbol al naþiunii,
pentru prima datã, în timpul Revoluþiei de la 1848, iar dupã
abdicarea domnitorului Gheorghe Bibescu ºi instaurarea
Guvernului provizoriu de la Bucureºti, a fost promulgat
decretul de instituire a Drapelului Naþional.
Tricolorul devine astfel steagul naþional al tuturor
românilor ºi primeºte un puternic caracter popular.
Þãranul român conferã tricolorului naþional, un
puternic caracter simbolic. Culorile tricoloruluidevin
purtãtoarele multor semnificaþii transmisibile ºi inteligibile.
Acestea primesc o funcþie de limbaj, iar aranjarea lor
simbolizeazã un anumit text. În posturã de semn ºi simbol
culorile naþionale evocã o imagine abstractã a unei idei, a
unui sentiment, a unei dorinþe mistuitoare de unitate.
Culorilor li se atribuia pentru prima datã o semnificaþie,
roºul semnificã frãþia, galbenul exprimã bogãþia ogoarelor,
albastrul semnificã libertatea. Culorile erau împãrþite egal
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pentru a reprezenta principiul egalitãþii, iar orientarea în sus
semnifica verticalitatea.
În general steagurile erau confecþionate din material
preþios: mãtase sau brocart adus din Orient. Steagurile mari
purtau stema þãrii brodatã cu fir preþios de argint ºi aur.
Element de identitate naþionalã, tricolorul îºi face
rapid loc în arta tradiþionalã româneascã. Acesta devine un
simbol al unitãþii naþionale, o forþã generatoare de idealuri
a unui popor ce nu tânjea dupã averi materiale ºi teritorii
strãine ci doar dupã unitatea neamului românesc ºi prin
astatotodatã împlinirea unui ideal strãmoºesc de pe vremea
vechilor daci.
Deºi caracterizat de marile puteri ale lumii ca fiind un
popor într-o veºnicã copilãrie1, poporul român ajunge treptat
la maturitate odatã cu fãurirea Marii Uniri din 1918. Acest
popor copilãros devine dintr-o datã, sub ochii critici ai mãreþei
Europe, un popor cult cu o structurã ºi o evoluþie sufleteascã
proprie, cu un destin propriu. Acest lucru se observã cel mai
concret în arta tradiþionalã româneascã, unde, deºi tricolorul
a fost interzis pânã la 1918, þãranul român îl aºazã în locul
cel mai de cinste ºi cel mai valoros pentru el.
Ca semn de identitate naþionalã, lingvisticã ºi
teritorialã, culorile sfinte ºi interzise vor fi aºezate pe toate
creaþiile artistice ale þãranului: costumul þãrãnesc românesc,
þesãturi, covoare ºi icoane. Ascuns ori expus, chiar ºi în altã
topicã a culorilor, tricolorul afiºat va deveni un simbol al
revendicãrilor naþionale de revenire la trupul þãrii. Tricolorul
în creaþia þãrãneascã româneascã este tocmai declaraþia
apartenenþei de neam ºi patrie, de bisericã ºi limba românã
în ºcoalã, armatã ºi administraþie.
Tricolorul, cu precãdere în arta tradiþionalã,
întruchipeazã puternicul sentiment al þãranului de a fi unit,
de a face parte dintr-o naþiune compactã româneascã. Este
vorba de naþionalitate.
Putem concluziona folosind cuvintele lui A.D. Xenopol:
Lumea interioarã, particularã a unui popor formeazã ceea
ce se numeºte spiritul naþional. Legãtura individului ºi a
poporului întreg de aceastã lume interioarã se numeºte
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iubire de þarã. Aceasta nu este iubirea pãmântului brut, ci
iubirea gândurilor, simþurilor, comorii de tradiþiuni ºi de
frumos nãscut pe colþul de pãmânt ce ne adãposteºte. Aceste
douã elemente formeazã naþionalitatea2.

Marius MATEI
muzeograf-etnograf,
Muzeul Satului Bãnãþean
Timiºoara
Note
C. Rãdulescu-Motru, Psihologia poporului român, 1937,
Bucureºti, p. 23.
2
A. D. Xenopol, Naþionalitate, în „Convorbiri literare“,
VI, 1972, Bucureºti, p. 80.
1
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Banatul - scurt istoric
o privire la Banatul Sârbesc
Banatul reprezintã provincia istoricã situatã în extremitatea
sud-esticã a entitãþii teritoriale Mitteleuropa. Arealul Banatului,
având aproximativ forma unui pãtrat, având, ca limite naturale,
la nord râul Mureº, la vest râul Tisa, la sud fluviul Dunãrea, iar
la est un traseu prin vestul Carpaþilor Meridionali ºi prin sudul
Carpaþilor Occidentali. Suprafaþa Banatului, de 28.526 kmp este
astãzi împãrþitã între trei þãri. Cea mai mare parte, cca. douã
treimi, aparþine României (18.966 kmp), cca. o treime aparþine
Serbiei (9.276 kmp), iar o micã parte, 284 kmp., aparþine
Ungariei.1
În timpuri strãvechi, teritoriul Banatului a fãcut parte
din provincia romanã Dacia fiind locuit de daci. În Evul Mediu
timpuriu a existat o formaþiune statalã româno-slavã, ducatul
lui Glad. În secolele X-XI, Banatul a fost cucerit de unguri. De
la mijlocul secolului al XVI-lea pânã la începutul secolului al
XVIII-lea a fost paºalâc turcesc. Dupã 1716 Banatul a fost
cuprins în Imperiul habsburgic ºi a avut pânã în 1778 administraþie
germanã. Din acest an este încorporat Ungariei ºi pânã în 1918
va avea administraþie maghiarã.2
Revoluþia de la 1848-1849 duce la desfiinþarea iobãgiei de
cãtre Parlamentul maghiar, eveniment care va determina
împroprietãrirea þãranilor, efectuatã de guvernul austriac. Dupã
înfrângerea revoluþiei de la 1848, s-a constituit, ca urmare a
hotãrârii împãratului din 18 noiembrie 1849, provincia Voivodina
Sârbeascã ºi Banatul Timiºean (Woiwodschaft Serbien und
Temescher Banat) cu reºedinþa la Timiºoara, aceasta fiind
menþinutã un deceniu. Provincia cuprindea teritorii din Banat
(cu excepþia graniþei militare), Baèka ºi Syrmia. Provincia a
fost organizatã în 5 cercuri (Kreise) împãrþite în plãºi (Bezirke),
astfel:
- cercul Timiºoara cu plãºile Aradu Nou, Lipova,
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Buziaº, Ciacova, Vârºeþ ºi Timiºoara (193 sate, cu 280.808
locuitori)
- cercul Lugoj cu plãºile Fãget, Lugoj, Bocºa ºi Oraviþa
(234 sate, cu 219.803 locuitori)
- cercul Becicherecu Mare cu plãºile Tõrõkbecse, Kikinda
Mare, Sânnicolau Mare, Biled, Jimbolia, Modoº ºi Becicherecu
Mare (108 sate, cu 336.763 locuitori)
- cercul Neusatz (Novi Sad)
- cercul Zombor (Sombor)
Cercul Neusatz ºi Zombor cuprindeau teritorii din afara
Banatului istoric.
Din punct de vedere etnic, populaþia provinciei era foarte
diversã. Aici trãiau 347.459 de români, 321.110 sârbi, 335.080
germani, 221.845 maghiari ºi alte etnii. Limbile oficiale au fost
germana ºi sârba. Provincia Voivodina sârbeascã ºi Banatul
timiºan au fost desfiinþate în octombrie 1860, revenindu-se, în
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Banat ºi Baèka, la sistemul comitatens maghiar. Teritoriul Syrmiei
a fost integrat Slavoniei.3
La finele Primului Rãzboi Mondial, destrãmarea imperiului
austro-ungar s-a soldat cu împãrþirea Banatului între România
(zona de nord-est, cu populaþie majoritar româneascã) ºi Serbia
(zona de sud-vest, cu populaþie predominant sârbã). Proclamatã
la 1918, unirea Banatului cu România s-a pus efectiv în practicã
în 1919, atunci când, trupele române au intrat în Timiºoara ºi
au instaurat administraþia româneascã.
Minoritatea româneascã trãieºte azi în aproape 40 de
localitãþi întinse pe partea de sud ºi centralã a Banatului din
Republica Serbia. Unele localitãþi din aceastã parte a Banatului,
în care azi trãieºte populaþia româneascã, sunt menþionate încã
din Evul Mediu, iar multe sunt amintite în perioada stãpânirii
turceºti în Banat (1552-1718). Unele localitãþi au fost înfiinþate
mai târziu, în perioada colonizãrilor habsburgice în Banat (secolul
al XVII-lea ºi începutul secolului al XIX-lea).4
Unele din cele mai vechi aºezãri din partea sârbeascã a
Banatului sunt satele din împrejurimile Vârºeþului care sunt
menþionate, încã din secolele XIV ºi XV (Marcovãþ, Voivodinþ,
Sãlciþa, Iablanca, Jamul Mic, Grebenaþ).5 Dupã eliberarea de
jugul turcesc, în anul 1716, Banatul ajunge sub stãpânire
habsburgicã. La populaþia românã s-a pãstrat tradiþia a douã
modalitãþi de imigrare pe meleagurile Banatului Sârbesc: o
modalitate se referã la imigrarea populaþiei care se ocupa de
pãstorit, din zonele muntoase spre pãºunile din câmpie, iar
cealaltã modalitate este legatã de colonizãrile efectuate de
Imperiul habsburgic, la începutul secolului al XVIII-lea. Migraþia
mai intensã a românilor în aceastã regiune se înregistreazã
dupã plecarea turcilor din anul 1718; colonizarea planificatã sub
conducerea Contelui Mersi.
Majoritatea satelor româneºti din centrul ºi sudul
Banatului Sârbesc au fost întemeiate în timpul formãrii frontierei
militare din Banat. Un procent semnificativ al populaþiei româneºti
a fost colonizatã din zona frontierei desfiinþate Tisa-Mureº. Când
s-a ajuns la colonizarea germanilor pe lângã râul Mureº, populaþia
românã a fost mutatã în regiunile din jurul râului Bega unde se
pun temeliile localitãþilor Toracul Mic ºi Toracul Mare, Clec,
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Iankov Most ºi Ecica (anul 1767). Autoritãþile militare încep
colonizarea românilor din cauza frontierelor. Seleuºul a fost
populat cu români iar Alibunarul ºi Dolove au fost populate cu
români ºi cu sârbi. Pe la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi în
primele decenii a secolului al XIX-lea colonizarea românilor
continuã, un numãr mai mare de familii din localitãþile Goruja,
Broºteni, Ilidia se aºeazã în Covin, Mramorac ºi Deliblata. La
migraþiunile românilor se ajunge între anii 1805-1807, iar satul
românesc Vladimirovac a fost fondat în anul 1808.6 Despre
înfiinþarea aºezãrilor din zonele de deal ale Banatului nu existã
informaþii scrise; se presupune însã cã ele s-au întemeiat din
migraþiile necontrolate ale populaþiei, spre localitãþile din vale,
formate prin imigrare planificatã.7
În funcþie de modul în care a fost înfiinþatã fiecare
localitate, constatãm cã minoritatea româneascã trãieºte independent, sau este nevoitã sã convieþuiascã cu sârbi sau germani,
în aceleaºi aºezãri. Numãrul populaþiei din aceste grupuri etnice
a influenþat procesul de asimilare a unei etnii, în dauna celorlalte.
Pe de altã parte, românii stabiliþi pe teritoriul Banatului Sârbesc
nu provin dintr-o singurã zonã. Sunt evidenþiate trei grupuri
distincte: Bãnãþeni, Ardeleni ºi Olteni.8 Împãrþirea românilor de
pe aceste meleaguri dupã originea lor în Bãnãþeni, Ardeleni ºi
Olteni nu poate fi însã un criteriu exclusiv. Sub denumirea de
aºezãri Olteneºti sau Ardeleneºti se înþelege cã, în respectivele
localitãþi, predominã grupul românilor din respectiva zonã de
origine. În cazul în care, în acele aºezãri au fost mai multe
fluxuri de imigranþi, prin procesul de integrare în cadrul respectivei
localitãþii, s-au creat comunitãþi compacte, cu particularitãþi
etnice comune. În relaþie cu grupul populaþiei de bazã, în
Banatul Sârbesc9, grupurile mai mici de români poartã frecvent
denumiri cu trimitere la zonele de unde au plecat.
La sfãrºitul Primului Rãzboi Mondial, în noiembrie anul
1918, unitãþile armatei sârbeºti au ocupat Banatul pânã la râul
Mureº. Ordinea militarã stabilitã a durat pânã în august 1919.
Atunci, în baza deciziei Conferinþei de la Paris, forþele aliate au
decis ca Banatul Torontal („Torontalski Banat“) sã aparþinã
Regatului Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor (oraºele Becicherecul
Mare - Zrenianinul de azi, Kikinda Mare, Vârºeþul, Biserica

38
https://biblioteca-digitala.ro

Albã ºi Covinul) iar restul Banatului, inclusiv Timiºoara sã
aparþinã Regatului Românesc.10
Banatul, teritoriu recunoscut istoric ºi geografic, în prezent
acoperã o suprafaþã extinsã pe teritoriul a trei þãri11:
¬ Partea de est se aflã în România, se întinde pe
teritoriul a cinci judeþe: Timiº ºi Caraº-Severin în totalitate,
include teritoriul la sud de Mureº din judeþul Arad, zona Orºovei
din judeþul Mehedinþi (vestul judeþului) ºi câteva comune
din judeþul Hunedoara.
¬ În nord-estul Serbiei, unde râurile Tisa ºi Dunãrea
prezintã limitele lor naturale, Banatul face parte din Provincia
Autonomã Voivodina, format din trei districte administrative:
Districtul Banatul de Nord (Severno- Banatski okrug), fãrã câteva
comune situate la vest de râul Tisa, Districtul Banatul
Central (Srednje- Banatski okrug), Districtul Banatul de
Sud (Ju•no- Banatski okrug).
¬ Ungaria, colul sud-estic al comitatului Csongrád, situat
la sud de Mureº ºi la est de Tisa.
Aproape 80.000 de români au rãmas în Banatul
sârbesc, iar circa 50.000 sârbi ºi croaþi au continuat sã
trãiascã în Banatul Românesc.
La conferinþa de la Paris, Nikola Paºici, ºeful delegaþiei
sârbe, declarase cã partea sârbã are dorinþa ca buna vecinãtate
cu românii sã se menþinã ºi sã rãmânã permanentã. În primii
ani de existenþã a Regatului Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor,
minoritatea românã rãmasã aici a întâmpinat multe dificultãþi
în desfãºurarea în bune condiþii a vieþii naþionale spiritualculturale. Cu toate cã Tratatul de pace de la Saint-Germain din
10 septembrie 1919 stabilea protecþia internaþionalã a minoritãþilor
din Regatul Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor, prevederile sale nu
s-au aplicat în mod consecvent. Faþã de nedreptãþile la care
erau supuºi, românii din Banatul Sârbesc au reacþionat. Protopopul
Traian Oprea din Vârseþ, este autorul celor „24 de plângeri“,
expuse public, în care arãta nedreptãþile sãvârºite faþã de
români, precum: nu beneficiau de efectele reformei agrare;
studenþii care studiau în România nu puteau obþine paºapoarte;
autoritãþile nu aprobau statutele Asociaþiei Culturale Române.
Pe la mijlocul deceniului al doilea, situaþia românilor din Banatul
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Sârbesc s-a mai ameliorat. Aceasta era ºi rodul muncii de
organizare politicã ºi culturalã depusã de intelectualii puþini
care au rãmas pe la sate. În scurt timp dupã constituirea
Asociaþiei Culturale Române în noiembrie 1923 s-a constatat o
înviorare a vieþii culturale ale satelor cu populaþie româneascã:
s-au înfiinþat biblioteci, coruri bisericeºti sau laice, orchestre de
muzicã popularã, echipe de dansuri, formaþii de teatru, apar ºi
o serie de publicaþii.12
La pãstrarea identitãþii românilor din Banatul Sârbesc
au contribuit ºi contribuie legãturile strânse cu românii din
România, mai ales cu românii din judeþele limitrofe, Timiº ºi
Caraº-Severin.

Daniela BARBULOV POPOV
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Iosif Viþian ºi... familia, în
Marele Rãzboi (1914 -1918)
Taica Ioºca (Iosif) a plecat pe frontul din Galiþia, încã din
primul an de rãzboi: „Am plecat de acasã ºi am mers în foc în luna
lui august, în 10, ºî am stat în foc pânã în luna lui novembrie, în 24“.
Aºa a consemnat strãbunicul din partea mamei, în carnetul lui
de front, alãturi de versuri, pe care regretatul prieten Nae
Bocºan – rector la Babeº-Bolyai – le-a numit „cântece de
bivuac“.
Pentru el, ca ºi pentru alþii – plecaþi „la ordin“, sã lupte
pentru împãrat – patria era Banatul. Trecând Mureºul, a
consemnat: „Frunzã verdie grâu frumos/ rîmâni Banat sãnãtos/ ºî
tu sãnãtoasã þarã/ de-oi veni sã te vãd iarã./ Darã ºtie Dumnezãu/
cum va fi norocul meu... .“
A fãcut parte din Regimentul 43, batalionul 1, compania
a II–a, dupã cum a notat în carnet. Au „stat în foc, ... în Galiþia ºin Carpaþi“, ºi a fost rãnit, ajungând în spital. Atunci a avut
rãgazul sã-ºi noteze niºte gânduri: „Astea-n mine le-am gândit/
când în spital am venit...“
ªi-a revenit, dar nu peste multã vreme au cãzut prizonieri
la ruºi, în 24 noiembrie, toþi cei care au rãmas în viaþã, cu
comandantul companiei cu tot: „Atunci ne-or prins ruºii, în oraºul
cu nume Mezelobonþ, luni noaptea spre marþi dimineaþa...“
Ca prizonieri, au lucrat „la un om bogat“, care era, însã,
„sãrac la mâncare“. Taica a consemnat necazurile prizonieratului,
în acelaºi carnet, sub titlul „Jalea din Rusia“. Ca sã-ºi mai
potoleascã foamea – asta mi-a povestit el mie, când eram prin
casa I-a -, au învãþat porcii stãpânului sã mãnânce gãini, dupã
care realizare ei le mâncau, dar aruncau penele în oboru’
porcilor ...
Toate cele de mai sus, cu excepþia celor spuse „în viu
grai“, le-a consemnat cu motto-ul: „Mâna va putrezi, dar scrisoarea
va rãmâne de suvenire“ – Iosif Viþian.
Eliberat în 1917, se întoarce acasã, dar... este chemat,
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din nou, sub arme, pentru frontul din Italia, unde s-a întâlnit
cu... fiul sãu, Simeon, care, împlinind 18 ani, fusese încorporat.
Pentru a mãri ºansele de supravieþuire ale familiei, au fost
separaþi în unitãþi diferite.
Taica Sâmu, tatãl mamei, n-a mai prins plecarea marºului
spre frontul din Italia, fiind internat la infirmerie... Îi spusese
un prieten sã mãnânce „2-3 boabe vânãce“ ca sã-ºi provoace un
uºor deranjament stomacal, ºi astfel sã devinã indisponibil în
ziua „plecãrii marºului“. Ca sã fie mai sigur, taica Sâmu a
„mâncat un pumn întreg dã boabe....“ ªi, pânã la sfârºitul vieþii,
în 1974, a avut probleme cu stomacul...
Taica Ioºca a ajuns pe frontul italian, a învãþat „ceva
italianã“, dar „tot nu, ca rusãºce“.
Cunoaºterea limbii ruse l-a ajutat, 27 de ani mai târziu,
când un ostaº sovietic eliberator a încercat sã „libereze“ un fier
de plug din curtea casei din Sltina-Nera, Nr.1A. Moºul tocmai
venea din sat ºi, vãzându-l pe „Alioºa“ încãrcat, l-a blagoslovit
în limba lui Lenin, într-atât de convingãtor, încât „eliberatorul“
a...eliberat fierul de plug...
*
Acum 50 de ani, fiind eu în vacanþa de dupã cel de al
III-lea an de studenþie la Cluj, pãºteam caprele satului – „vacile
socialismului“ – pe dealurile de pe malurile Nerei (ne venise
rândul), împreunã cu maica Mãria, mama mamei. În prejma
unui romantic apus de soare, am întrebat-o dacã-i plac locurile
noastre. Mi-a zis cã da, dar cã ea n-a prea vãzut altele, doar
atunci când, împreunã cu alte neveste din sat, s-a dus la
Caransebeº, la soþul ei, care pleca pe front. „Acu’ n-aº mai ºci
drumu’...“
Maica a mai vãzut oraºe, dar „în naturã“ n-o prea fost
decât pe malurile Nerei, care-i plac „º-acu’“. „Dar“, o întreb eu,
„vre-o poezie ºci? Cum sã nu. ªciu dã Eminescu. „Care? «Ce te
legeni»...“. ªi Maica Mãria, cea care lucra pãmântul cu sapa, cu
mâinile, cu... a recitat, cu multã gingãºie, în armonie cu mersul
Nerei spre Dunãre, versurile marelui poet. Fãrã greºealã, fãrã
ezitãri... „Noi, la Austro-Ungaria, n-am avut voie sã învãþãm
poeziile lui, dar noauã ne-o plãcut tarie mult, ºî am învãþat prã
ascuns... .“
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Atunci am înþeles, ºi cu sufletul, de ce Mihai este POET
NAÞIONAL! ºi cã ºi el era Þara – de care se despãrþise, în
versuri, strãbunicul Iosif, „dar nu dã tot!“
„Bine, maicã, dar când or fost bãrbaþî prã front, ºine o
lucrat acasã?!?“ Rãspunsul a venit, firesc, descinzând parcã din
versurile Poetului –„Noi, io ºî cu maicã-ta Rãchila, soacrã-mea.
Am arat, am sãpat, am cosît grâu ºî fân. Am cules cucurudzu’...
ºî am pus pomi.“ În aceeaºi searã, plinã de poezie ºi de istorie,
am întrebat-o pe maica – cea care, duminica sau de sãrbãtori,
„sã chicea frumos“ ºi mergea la Bisericã – dacã, dupã toate cele
trãite de ea, în atâþia ani de viaþã, crede în Dumnezeu? A tãcut
câteva clipe, s-a uitat la cer, la mine ºi a rostit, cu voce clarã:
„Sã ºci cã sieva tot ieãstã!“
Nu ºtiu de ce, dar rãspunsul ei, neaºteptat în forma
aceea, mi-a pãrut cã rimeazã – pentru mine, în eternitate, cu
celebrul „Eu sunt cel ce sunt!“
(Carnetul de front al lui Iosif Viþian a fost publicat in
extenso, în cartea Slatina – Nera – Însemnãri despre sat ºi oamenii
lui, Ed. Politehnica, Timiºoara, 2008, pp.3009 – 3018. Autori –
Iacob Voia, Doru Ilana)
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Îþi scriu carte de pe front…
(fragmente din corespondenþa dintre Iosif ºi Petru
Mircia din Vasiova, în anul 1915)
Despre Marele Rãzboi s-a scris ºi cu certitudine multe
vor mai fi de scris. S-a scris despre marile bãtãlii, despre
entuziasmul belicos al popoarelor, despre dramele oamenilor,
personalitãþi de seamã sau despre cei mulþi ºi vãzuþi ca mai
puþin însemnaþi, nu de puþine ori marginalizaþi ºi alungaþi la
periferia societãþii, acolo unde avea sã germineze ºi de unde sã
erupã revoluþia. Destine care la rândul lor aveau sã schimbe
lumea ºi sã punã temelia unei Europe care decenii de-a rândul
nu avea sã-ºi gãseascã liniºtea. O liniºte agasantã pentru europenii
acelor vremuri, care s-au grãbit sã o repudieze cu toatã energia
la sfârºitul verii anului 1914. În felul acesta, prãpãdul a cuprins
mai întâi bãtrânul continent ºi mai apoi întreaga lume. Dar asta
a fost vrerea oamenilor de seamã, politicieni ºi marele capital,
intelectuali ºi tânãra forþã naþionalistã, deopotrivã1.
Un rãzboi din care lumea a ieºit de nerecunoscut,
profund schimbatã, nu numai în ceea ce privea frontierele ºi
relaþiile dintre state, cât mai ales la nivelul structurilor sociale,
al opþiunilor culturale, atitudinilor ºi în mod deosebit al
mentalitãþilor. Metamorfozele vechii lumi ºi germinarea noilor
constructe politico-sociale ºi economice, au fãcut ca Primul
Rãzboi Mondial sã fie considerat unul din evenimentele fondatoare
ale lumii contemporane.
Lume în care românii s-au regãsit în mod fericit între
hotarele aceluiaºi stat odatã cu unirea provinciilor istorice
româneºti într-o Românie Mare2.
Unirea ºi statul naþional au fost vectorii procesului de
modernizare a poporului român, care chiar dacã a avut intensitate
fluctuantã, uneori orientat cãtre direcþii diferite, a rãmas proiectul
naþional al propãºirii neamului românesc.
Proiect naþional din care românii din Austro-Ungaria
erau parte integrantã, reprezentând 6,25 % din totalul populaþiei
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imperiului, fiind localizatã în provinciile de est ale statului
austro-ungar, Transilvania, Banat, Criºana, Maramureº ºi Bucovina
ºi, prin urmare, constituia o majoritate în multe unitãþi militare
recrutate din aceste regiuni3.
În iulie 1914, românii din Imperiul austro-ungar nu au
ezitat sã dea curs chemãrii la mobilizare, dovedind cu prisosinþã
loialitatea faþã de împãrat, în care mulþi români îºi puseserã
nãdejdea, considerându-l apãrãtor al drepturilor naþionale în faþa
opresiunii maghiare4.
Românii din Imperiul austro-ungar au fost trimiºi sã
lupte pe fronturile din Galiþia, Serbia, Italia sau Rusia, unde
greu au mai pãtimit ºi la mari încercãri au mai fost supuºi,
suferinþe împãrtãºite celor de acasã cu fiecare epistolã expediatã
de pe câmpul de luptã.
Însã dincolo de naþionalitate, malaxorul vremurilor a
prins, cu voie sau fãrã voie, pe acei anonimi ai istoriei, oameni
simpli chemaþi de patrie pentru a-ºi da obolul, a cãror soartã
avea sã fie bulversatã ireversibil de gloanþele, bombele, molimele
din tranºee sau din spatele frontului, din oraºele ºi satele
depopulate.
Despre doi dintre protagoniºtii acelor timpuri, tatãl Petru
ºi fiul Iosif, „oameni tãcuþi ai istoriei“ vã propun sã citim în cele
ce urmeazã. În încercarea de a reconstitui un fragment din
viaþa familiei Mircia din Vasiova, domiciliatã la nr. 113, vom
supune lecturii corespondenþa purtatã între cei doi începând cu
luna august 1915, pânã în ultima zi a celui de-al doilea an de
rãzboi, adicã 31 decembrie 19155.
Prin urmare, prima carte poºtalã din colecþie este datatã
23 august 1915 ºi a fost adresatã pãrinþilor sãi de cãtre Mircea
Iosif, militar din Regimentul 2 infanterie, Batalionul 5, Compania
20, carte poºtalã pe care este aplicatã ºtampila Oficiul Poºtal nr.
43, la 2 septembrie 1915: „Datã pe câmpul de luptã 23 august
1915./ Iubiþi Pãrinþi, prin aceastã micã epistolã vã fac/de cunoscut
cã pânã la scrierea acestei cãrþi mã/ aflu viu ºi sînãtos dar pre aici
sor pus ploile/ ºi e frig ºi ne udã ºi îmi cam frig cã pre aici/ unde ne
prinde Noaptea acolo durmim câte 2 sau/ 3 Ciasuri apoi vine porîncã
ºi iar plecãm ºi mi cam/ greu dar ce sã fac ºi de mâncare iarã aºa o
lasa/ duc când niaþi vedea nici nu niaþi mai cunoaºte/ cã suntem ca
porcii pre obraz ºi pre þoale dar/ mã las de tóte numa sã scãp cu
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viaþã de o vre/ Dumnezãu. Mai departe vã poftesc multã sînã/tate
la toþi ºi sã îm scriaþi ce e mai nou pre/ la voi, ce mai lucraþi. Iosimel“,
mica epistolã fiind semnatã cu numele cu care era alintat în
familie.(foto 1, 2)
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Cea de-a doua carte poºtalã pãstratã este datatã 28
august 1915 ºi a fost adresatã pãrinþilor tot de pe câmpul de
luptã: „Iubiþii mei pãrinþi Prin aceastã micã epistolã vã fac de
cãnoscut cã pânã la scrieria acestei cãrþi mã/ aflu viu ºi sînãtos ºi
azi în ziua de Sântãmãrie/ Mare am cãpãtat cartea de la voi care ai
scris-o pe/ 15 august ºi 2 cãrþi am cãpãtat de la Ciacia/ ºi de la
Bogsa totodatã sâmbãtã dacã o fi fost Sân/tãmãrie atunci în 28 cã
nu ºtiu bine ºi bas la amiazã când am cãpãtat minajia li-am pre
tóte/ ºi banda tare frumos mi-o zis cã am fost 3 reghime/nturi la un
loc pre o câmpie, al 2 al 31 ºi al 64. ªi pe/ aici acuma e vreme
frumoasã dar în tótã ziua bate/ piatra. Mult dar m-o ferit Dumnezeu
pânã acum/ dar tot înaintãm nainte. Dacã merge tot aºa în 3/
sãptãmâni mi-s în Petersburg. ªi de mâncare câte/odatã o ducem
mai rãu, câteodatã mai bine. Mai departe vã poftesc/ multã ºi doritã
sãnãtate la toþi. Iosimel“. Nemaiavând loc, Iosif a scris câteva
rânduri ºi pe faþã, primele cuvinte ºterse din cauza poziþionãrii
în colþul din dreapta, loc de atingere, dar lasã de înþeles cã scria
despre bani, anume cã „[…] pânã acum am tot atâþia cu cât am
plecat“ pentru ca în continuare sã aducã vorba despre pachetele
pe care aveau de gând sã le expedieze pãrinþii „[…] aici nu se
capãtã ºi pachet nu se primeºte la Poºtã darã ar fi bine mai aºteptaþi
o þârã dar ºi […]“.(foto 3, 4)
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Primele rânduri pãstrate de la pãrinþi sunt cele expediate
cu cartea poºtalã: „Datã din 16 septembrie 1915“, în care tatãl sãu
i-a scris: „Dragã Iosimel prin aceastã carte/ îþi fac de cunoscut cã
pânã acuma suntem vii ºi sãnãtoºi cu toþi/ numai cu lucru mi-e tare
greu cã numai putem cuprinde c-a fost/ ploaie, fân am a strâns
destul, otava este destulã, numai nu/ o putem usca ºi a treilea ºi pre
dealuri e d-a rândul cucuruzul/ ar fi fost bun ca apa n-o ieºit numai
acum putrezeºte de ploaie/ grâul l-am treierat, am cãpãtat 40 de
mãsuri grâu ºi 5 sacara mãsuri/ ºi toate ar fi fost bine, numai vremea
ne omoarã ºi prune/ am strâns d-alea de varã vreo 12 ferturi ºi d-ale
bistriþi am a strâns/ vreo 5-6 mesuri de am fãcut o þârã pecmez cã iau mâncat omida./ Numai rachia n-am fãcut-o ºi cazanele ni le iau
acuma în luna/ ce vine. ªi pe la noi e tare scumpete, porci am
cumperat doi cu/ 187 fl. ºi n-au 50 de chile unu ºi boi am cumperat
de la I. Stuiber/ de la Brebu de la Pemi, care îi ºtii tu, cu 1600 fl. ºi
vacile le þinem/ amândouã ºi viþelul e frumos de la Vinioara. ªi
cãrþile de la tine/ le-am cãpãtat, vré 5 cãrþi ºi cea închisã în cuvert
din 5 septembrie/. ªi or plecat la cãtane ieri în 15, S. George Buret,
Misa Orbu, Nica Marta ºi/ Nicolae lu’ Simulescu mai demult ºi
cealalþi s-or bãgat pre la fabrici toþi/ mai departe îþi poftim mult
dorita sãnãtate de la noi toþi Tati-teu“. (foto 5, 6)
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De altfel, acesta a fost universul epistolar în care s-a
consumat dorul pentru pãrinþi ºi pentru cei de acasã, trãit de
cãtre soldatul telefonist Iosif Mircea, concomitent cu grija
pãrinteascã nutritã pentru fiul plecat pe front. Formulele de
salut ale fiului cãtre pãrinþi „Prin aceastã micã epistolã vã fac
cunoscut cã pânã la scrierea acestei cãrþi poºtale mã aflu viu ºi
sãnãtos“, sau a tatãlui cãtre fiu „Îþi fac cunoscut cã pânã acuma
suntem vii ºi sãnãtoºi cu toþi“ le regãsim în toate cãrþile poºtale.
Ca de altfel ºi formulele de încheiere „vã poftesc multã ºi doritã
sãnãtate la toþi“.
Un loc comun al scrierilor fiului cãtre cei de acasã sunt
datele despre starea vremii, dupã cum am vãzut ºi mai sus la
23 august 1915 ploua ºi era frig, cum pe 28 august timpul se
fãcuse frumos chiar dacã bãtea piatra. Este de la sine înþeles cã
în noiembrie temperaturile erau scãzute, Iosimel scriind acasã
cã „pre aici e frig ºi eu o þîrã am rãcit ºi dacã mi-o mai fi rãu, poate
cã m-oi duce la Doctor“.
La rândul sãu, tatãl îi scria fiului despre starea vremii,
punând accentul pe mersul lucrului la câmp ºi în gospodãrie,
toate depinzând de starea vremii,precum pe 27 septembrie când
spunea cã o duceau bine cu sãnãtatea, dar îi era „tare greu în
lucru, dar mulþam lui Dumnezeu cã sãptãmâna asta a fost vreme
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bunã ºi am lucrat mai bine, otava am astrâns la Lepoane 2 clãii ºi la
Cot am astrâns un car bun a treia oarã, mai avem la Salaº pe coastã,
mai pre la ocol, mai o þârã la Toma dacã s-o putea. ªi cucuruzul la
Platz l-am cules ºi grumpiri i-am scos ºi rãchia am fãcut-o ºi toate
pânã acum ar fi bine“.
Singura problemã era traiul scump, cãci la toate cele de
trebuinþã crescuse preþul, creºteri pe care le detalia fiului sãu:
„numai tare scumpete rãu de trãit. Boii i-am vândut acum joi la
târgu mare cu 19 sute florini, am avut 3 sute florini dobânda. Acum
nu avem boi ºi e rãu fãrã boi ºi nu putem cãpãta cã-s tare scumpi
mult mai scumpi ca cum or fost. Ce gândeºti, am cumpãrat doi
porci cu 187 florini are unu 50 chile“.
Peste trei sãptãmâni, pe 9 octombrie 1915, economul
Petru Mircia scria „dar cu lucru ni-e greu, cucuruzul l-am cules
tot, 5 care bune ºi 8 care de curcubete. ªi grumpiri i-am scos ºi
pasula am cules-o, destulã. ªi otava am mai astrâns-o, ar mai fi la
Salaº pre coasta, dar nu se mai poate cã s-a scurtat vremea mai
avem tulei de tãiat ºi fân de adus ºi lemne ne trebuie adusã, gunoiul
trebuie dus ºi de sãmãnat ceva în pãmânt dar mulþumim la
Dumnezeu cã pânã acum tot e bine ºi rãchia am fãcut-o ºi cazanul
l-au luat ºi acum mergem la arbeit ºi eu ºi Ciacia-tu, la Meteri la
Pãdure cu carele. Boi avem frumoºi de la Rafna, cu 19 sute florini ºi
vacile le þinem ºi viþelul e frumos ºi porci am cumpãrat doi cu 187
florini, dar cum se vede mã tem cã o fi mai reu“.
Presimþiri de om gospodar. Oricum, peste tot traiul se
scumpea, însã miºcarea preþurilor nu era aceeaºi în tot imperiu,
cãci pe 13 noiembrie fiul scria de pe unde îl dusese soarta cã
„pre aici sunt multe de nou ºi cum mai merge pre la voi vânduta-þi
ceva fân? Dacã nu aþi vândut, cere mult cã e tare scump“. La care
tatãl sãu i-a rãspuns pe 22 noiembrie cã „nu mai merge cum au
mers, preþul au picat. Pânã acum tot am cãpãtat, dar acum mã tem
cã preþ la boi cã i-am cumpãrat scumpi cu douã mii florini ºi vacile
le þinem amândouã“.
Un alt subiect pe care s-a centrat corespondenþa dintre
tatã ºi fiu a fost pachetele expediate de acasã ºi neprimite pe
front, pentru cã pe lângã haine, Petru Mircia mai punea ºi
mâncare, fapt nepermis de cãtre autoritãþile poºtale. Pânã când
s-a lãmurit enigma ºi s-au împrãºtiat suspiciunile, multe rânduri
din epistolarul celor doi s-au consumat, mult creion s-a tocit. De
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altfel, Iosimel tot cerea plaivas, cernealã, timbre ºi tabor posta,
adicã cãrþile poºtale cu pricina. Rechizite expediate constant de
cãtre tatã „ºi atâtea cãrþi ce þi-am trimis, închisã cu tabori post ca
sã ai de scris ºi þintenblai ºi ace ºi io þi-aº mai trimite ceva, numai
mã tem cã nu vine la tine“.
De altfel, Iosimel a scris acasã cã nu era vreo problemã
cu þoalele, fiindcã primeau de toate, de la cãmãºi pânã la
pieptare. Problema era cã toate efectele deveniserã de prisos,
cãci toþi ajunseserã infestaþi de pãduchi. Pe 24 noiembrie scria
„pre aici e tare frig dar de þoale nu m-aº vãieta cã am cãpãtat peptari
ºi multe þoale, dar chimeºile care li-aþi trimis sunt bune dacã li-oi
cãpãta, dar ni-s plini cu râne ºi trebuie sã merg la doctor sã îmi dea
ceva cã nu mai pot de mâncãrime“. Stare despre care a scris ºi a
doua zi „sã nu îmi mai trimiteþi altã datã ºi þoale ºi iar sã nu mai
trimiteþi cã îs destule care le-aþi trimis, dacã l-oi cãpãta cã am cãpãtat
ºi aici ºi peptari ºi mai multe alia. Dar nu mai putem de mâncãrime
de pãduchi ºi râne, cã îi pielea toatã sânge ºi e ca unsã ºi e rãu
destul, dar ce sã facem cã toþi suntem aºa, nu numai unu“.
Dincolo de starea de sãnãtate a familiei ºi de mersul
treburilor în gospodãrie, Mircia Iosif se interesa îndeaproape ºi
de cãtãnia rudelor ºi prietenilor bucurându-se de fiecare datã
când cineva reuºea sã scape de oaste „m-am bucurat cã sunteþi ºi
voi toþi sãnãtoºi ºi cã Ciacia o scãpat de la cãtane. Bine cã l-o ferit
Dumnezeu sã nu mai nãcãjeascã ºi el ºi ar fi multe de scris dar nu e
slobod“. Numai cã spre sfârºitul anului, prea puþini mai erau cei
care aveau asemenea noroc, dupã cum îi scria Petru Mircia lui
Iosimel pe 25 decembrie, cã „sã ºtii cã or plecat la cãtane Mundi
Selar Maraski Strengariu Verler ºi încã nu mai ºtiu pre toþi ºi acum
iar sã face altã asantaþie nu ºtiu bine când ºi am auzit cã mergem ºi
noi pânã la 56 de ani luna ailaltã“.
Dupã cum s-a scris mai sus, cenzura era vigilentã,
Iosimel spunând cã nu era slobod. Aºa cã ºtirile despre mersul
frontului sunt prea puþine, doar pe la începutul lui septembrie
a scãpat informaþia cum cã „pe noi acuº ne schimbã vin nemþii aici
în locul nostru ºi noi precum se aude poate venim mai aproape poate
cã venim pre la voi dar nu se ºtie bine cã unde“.
În loc de concluzii remarcãm faptul cã dialogul epistolar
dintre tatã ºi fiu s-a datorat, printre altele unei necesitãþi, dupã
cum gãsim scris într-o cartea poºtalã expediatã de Iosif la un
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moment dat „Scrieþi-m mai ges dacã aveþi vreme, cã mi mai uºor ºi
mie“, dovadã asupra strânselor relaþii din familie.
Însã, cu siguranþã nu am mai avut ocazia sã reconstituim
micul fragment din viaþa acestei familii ºi odatã cu asta, din
istoria Marelui Rãzboi, rãmânând mai sãraci, dacã pronia divinã
nu ar fi avut sub pavãzã pe Iosimel, fãrã de care nu ar fi
rezistat pe front, dupã cum singur recunoaºte ºi mulþumeºte,
pentru el ºi familia lui „bunul Dumnezeu care pânã acum m-o ferit
din multe locuri periculoase, dar pânã la sfârºit iar Dumnezeu ºtie
ce-o fi, cãci cine ºtie când o avea sfârºit ºi aceasta“.
Încheiem cu ultima misivã din anul 1915, expediatã chiar
în ajunul trecerii în anul 1916, pe 31 decembrie, când din
Vasiova, Petru Mircia scria: „Iubite ºi drag Iosimel/ prin aceasta
epistola îþi fac de cunoscut cã pânã acum sun/tem vii ºi sãnãtoºi toþi
prin care poftindu-þi de la noi multã/ ºi doritã sãnãtate ºi Sãrbãtori
fericite, Dumnezeu sã-þi ajute/ ºi cãrþile care le-ai trimis în 17 ºi în
18 decembrie le-am cãpãtat ºi/ m-am bucurat cã ai primit pachetul.
ºi sã nu-þi fie cu greu cã/ nu þ-am trimis ceva din porc ca cu þ-aº
trimite numai nu primeºte/ la Poºta ºi nu fi nãcãjit cã am scris cã
alþi or trimis bani acasã/ eu am scris cã m-am temut cã þie îþi merge
mai rãu decât la alþi/ dar mie nu îmi trebuie sã-mi trimiþi numai
sã-þi fie bine ºi/ cãrþile de la tine ajung cam la 10 pânã la 14 zile ºi
bani de/ pre cazan nici acum n-am cãpãtat nu ºtiu mai cãpãtãm/
ori nu ºi vacile le þinem amândouã ºi Ruja acuº fatã ºi/ viþelul de la
Vinioara e frumos am cãpãtat pre el 180 de fl./ ºi boi avem frumoºi
cu douã mii fl. Salutare de la Tati ºi mozoc trãieºte“.(foto 7, 8)
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Identitate bãnãþeanã
MÃRTURII ALE
MANIFESTÃRII IDENTITÃÞII
NAÞIONALE ÎN TEREGOVA DE
IERI ªI AZI
Ce este „identitatea naþionalã“?
Întrebare-pretext pentru o incursiune într-o tematicã
veche, ºi totuºi actualã. În spaþiul discursului public actual,
conceptul de identitate apare frecvent ca o chestiune recurentã.
Pe de o parte, aceasta se datoreazã regãsirii termenului în
vocabularul mai multor ºtiinþe. Pe de altã parte, abordarea
predilectã a tematicilor identitare se justificã prin nevoia formulãrii
unor paradigme, care sã descrie sistemul de referinþã necesar
înþelegerii politicilor contemporane de mondializare ºi a efectelor
acesteia, raportate la diferitele durate ale timpului istoric. De
altfel, în studiile de specialitate se porneºte de la premisa cã
rolul identitãþii a început sã fie privit dintr-o altã perspectivã
odatã cu modificarea raporturilor Uniunii Europene cu statele
componente, dupã cãderea regimurilor comuniste din Estul
Europei ºi începerea procesului de integrare a acestora în
concernul european. Deseori, acþiunile de armonizare europeanã
sunt percepute de cetãþenii obiºnuiþi ca o formã de disoluþie a
valorilor ºi a specificului naþional. Altfel spus, integrarea europeanã
a nãscut un soi de antagonism istoric, care plaseazã aceastã
tendinþã, benevol acceptatã, în inamicul principal al identitãþii
naþionale.
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Spre exemplu, Isabela Corduneanu, în lucrarea „Identitate,
memorie ºi multiculturalism: reconsiderãri metodologice“, afirmã,
folosind diverse surse bibliografice, cã în trecutul recent se
remarcã o adevãratã „explozie discursivã în jurul conceptului de
identitate“1, iar identitatea a devenit un concept „la modã“, atât
în politicã, cât ºi în mass-media sau studiile culturale. Firesc,
procesul acesta de transgresiune suferit de termenul „identitate“
a fost însoþit de o lãrgire a valorii sale semantice, în funcþie de
domeniile de activitate unde se opereazã cu acesta (de exemplu,
în psihologie identitatea de gen, sociologie-identitatea socialã,
politicã identitate politicã, geografie ºi urbanism identitatea de
spaþiu etc. ). Dincolo de aceste forme alternative, „una din cele
mai puternice identitãþi, atât la nivel individual, cât ºi la nivel
de grup sau comunitate, rãmâne identitatea naþionalã“2. Un alt
punct de vedere, considerã cã identitatea este însã o stare de
conºtiinþã negociatã ºi apoi indusã grupurilor sociale, „transmisã
prin intermediul instituþiilor, astfel încât indivizii vizaþi sã se
recunoascã în aceasta“3. Din acest motiv, uneori apartenenþa la
o entitate sau alta, la o culturã sau alta, poate genera, dirijat
sau nu, anumite efecte nocive în societate. Prin urmare, se
naºte întrebarea: Identitatea naþionalã poate fi o problemã?
Având în vedere cã aceasta a fost definitã prima oarã, în
mod polemic, în Franþa, în contextul afacerii Dreyfus ºi a
miºcãrii „Action française“ a lui Charles Maurras4, este asociatã
cu anumite acþiuni, care, spre exemplu, vizau excluderea strãinilor,
fie din raþiuni etnice, fie religioase. Este cunoscut cã o astfel de
înþelegere a identitãþii naþionale a contribuit la naºterea rasismului
ºi antisemitismului în secolul al XIX-lea5. Privitã astfel, chiar ºi
astãzi, identitatea provoacã discriminãri ºi tensiuni sociale, care
nu pot servi decât unor perfide scopuri politice.
Dincolo de consideraþiile teoretice sau de interesele
guvernanþilor, identitatea naþionalã este o realitate. În fapt,
ea se reflectã în starea de spirit generalã a grupului de
apartenenþã, în care se regãseºte în eu-ul fiecãrui membru al
acestuia, la nivel local. În consecinþã, identitatea localã genereazã
identitatea naþionalã. Aceasta se moºteneºte ºi se afirmã prin
diverse forme, de altfel dinamice ºi adaptate contextelor istorice,
care îi dau semnificaþii multiple. De pildã, identitatea româneascã
este o realiate care aratã apartenenþa românilor la un spaþiu cu
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valenþe multiple: geografic, istoric, ocupaþional, cultural, religios,
dar ºi unde regãsim mãrturii ale manifestãrii acesteia, ale
trãirii ei afective ºi efective. Pentru evidenþierea unei veritabile
realitãþi identitare este necesarã, în continuare, o abordare a
tematicii sub forma studiului de caz.
Focalizarea cercetãrii asupra localitãþii Teregova6, o
comunitate care are toate trãsãturile unei aºezãri rurale
tradiþionale, aratã cã omul de aici se identificã, înainte de toate,
cu spaþiul geografic unde s-a nãscut, trãieºte ºi se împlineºte dea lungul vieþii sale ca român. Astfel, în raport cu alþii, teregovanul
este de drept un om al Teregovei, iar Teregova este locul de
origine al teregovanului, care se circumscrie spaþiului românesc.
O asemenea percepþie este mãrturisitã de localnici: „noi facem
parte dintr-un neam de români, care au locuit demult în acest loc7;noi
ne tragem dintr-un neam mare de români; bunicul face parte din
neamul Martineºtilor ºi provine din opt fraþi, cinci bãieþi ºi trei fete“8.
De fapt, vechimea habitatului ºi statornicia acestuia, demonstratã
de-a lungul istoriei, au dat girul unei vieþi de bunãstare, dusã
cu demnitate, susþinutã de anumite legi scrise în firea locului ºi
a oamenilor: „Omul trebuie sã aibã o proprietate, cât poate sã o
lucreze cu familia..., sã fie un þãran înstãrit, cu vite, cu toate uneltele
necesare pentru gospodãria lui, dar averea sã nu o lucreze cu alþi
þãrani din sat; þãranul e bine sã fie legat de pãmânt ºi de o proprietate,
cã altfel nu are nici o dragoste de muncã ºi nici nu poate sã mai
spunã cã-ºi apãrã glia strãmoºeascã... “9.
Identitatea ca spaþiu istoric
O altã dimensiune a realitãþii identitare este datã de
trecutul regãsit în memoria locului, ca spaþiu al „micii/marii
istorii“. Toponime pãstrate în arealul Teregovei de astãzi amintesc
de evenimente care au marcat destinul neamului românesc, dar
care au contribuit la construirea unei identitãþi locale. De
exemplu, „Coveiul Higegului“ este întotdeauna asociat cu urmele
celei mai vechi vetre de locuire, din vremea stãpânirii romane
(Castrul roman Ad Pannonios), în timp ce locul la „Turcii
morþi“, aminteºte de luptele care s-au purtat aici contra otomanilor.
Pe de altã parte, ºi memoria colectivã pãstreazã momente ale
istoriei locale, care aratã cã uneori pãstrarea identitãþii a
devenit o formã de supravieþuire naþionalã.
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Mãrturia lui Petru Schinteie10 se bazeazã pe multele
informaþii preluate de la oamenii care au trãit personal acei ani.
Din relatarea sa aflãm cã „dupã dualism zona noastrã (Banatului
de munte-n.n.) a intrat într-o arie cumplitã; s-a interzis limba românã,
iar ºcoalã se fãcea pe vremea aceea numai în limba maghiarã …nu
dãdeau voie nici sã salute pe româneºte … îmi povestea mie tata, cã
mergea la mama lui acasã, la bunica, ºi zicea: Janapot Kivano (Bunã
Ziua pe ungureºte) ºi bunica spunea: Ioana Potcovana, fire-ar… sã
fie de unguri. Asta era relaþia dintre unguri ºi români la vremea aia.
Jandarmii unguri bãteau pe români cu orice ocazie, dar .... nu cutezau
sã iasã sara în sat.“
În ciuda persecutãrilor ºi tentativelor de deznaþionalizare,
românii au gãsit tãria ºi modalitãþile de a-ºi menþine fiinþa
naþionalã ºi curajul de a manifesta românismul. Acest fapt se
pãstreazã încã în memoria colectivã a comunitãþilor rurale din
Banatul de munte. De exemplu, bãtrânii satelor povestesc cã
„preoþii au avut în decursul istoriei, un mare rol în zona noastrã,
pentru care ei au þinut treazã limba românã, obiceiurile româneºti
ºi spiritul românesc, fiindcã maghiarii dupã 1892,…, guvernul lui
Koloman Tisza, a dat ordin ca toate numele în ungureºte, toate
scrierile din starea civilã sã fie scrise numai în ungureºte ºi traduse
numele în ungureºte; de exemplu, mergea omul la primãrie sã-ºi
scrie copilul: Cum vrei sã-i pui nume? Vreau sã îi pun nume Florea,
dar în acte apare Virag, Ion-Ianoº, Petru-Peter, Nicolae-Mikloº; deci,
toatã starea civilã e presãratã de nume din astea cu rezonanþã
maghiarã. Ca rãspuns preoþii au reuºit sã introducã un sistem ca
mai întâi sã meargã la preot, preotul sã punã nume la copil ºi au
început sã aparã tot mai frecvent nume de Horia, Traian, Iancu,
Criºan, nume din acestea care nu puteau fi traduse în ungureºte ºi
care aveau rezonanþa istoricã... Coriolan, iar la femei Silvia, Aurelia,
Sabina, Valeria, deci nume pur latine. Eu cunosc cazuri, când în
carte (actul de identitate-n.n) îl chema pe om, Romulus, cã aºa i-o
pus popa nume, iar în familie i-or zis Ion, cã Ion or vrut sã-i punã
nume “11.
O asemenea realitate istoricã se confimã, pentru cã ºi
astãzi mulþi dintre teregoveni poartã nume ca: Romulus, Horia,
Criºan, Iancu, dar existã ºi reminiscenþe ale maghiarizãrii, unii
numindu-ºi ºi astãzi copiii, de pildã, Ianãº în loc de Ion, numele
de Ianãº, fiind asimilat onomasticii tradiþionale româneºti.
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Identitatea ca spaþiu al muncii
Locuind într-o aºezare dintr-o zonã montanã, familiile
teregovene ºi-au adaptat ºi organizat gospodãriile în funcþie de
specificul dat de condiþiile naturale ºi economice ale aºezãrii.
Astfel, fiecare gospodãrie þãrãneascã are douã componente, una
principalã, construitã în vatra satului, ºi alta sau altele, secundare,
locuite, de regulã sezonier, cunoscute sub denumirea de „sãlaºe“
sau „colibe“, ºi ridicate pe proprietãþile aflate în împrejurimile
comunitãþii: „Strãbunicul meu a mai construit douã colibe din
cãrãmidã arsã, una la luncã ºi una la deal, dupã acelaºi proiect. Au
fost construite în pantã, partea de jos pemiþa, folositã în loc de grajdi,
parte de deasupra pentru locuit. Aceasta era împãrþitã, în douã
încãperi: soba cu paturi, cuptor de cãrãmidã, poliþe ºi cuina cu vatrã
pentru gãtit. Când se adunau toþi fraþii bunicului ºi copiii lor, vara
la adunatul fânului, foloseau pãturi fãcute din fân proaspãt, uscat,
aºezat pe jos.“12
De-a lungul timpului, economia ruralã teregoveanã a
acumulat mai multe categorii ocupaþionale, în funcþie de resursele
naturale ºi oportuniþãþile epocii. Alãturi de îndeletnicirile principale:
agricultura, creºterea animalelor ºi pomicultura, se practicau o
serie de ocupaþii secundare-sezoniere (pescuit, vânãtoare, albinãrit)
sau secundare-specializate (activitãþile meºteºugãreºti). În unele
cazuri, tinerii erau îndrumaþi pentru a învãþa un meºteºug, pe
care apoi îl practicau, dupã perioada de pregãtire, în atelierele
organizate, de regulã acasã, în gospodãrie: „Bãieþii bunicului meu
au învãþat meserii: croitorie ºi tâmplãrie. Traian Tuda, tâmplar ºi
Nicolae Lungu - croitor.“13
Mecanismul economic de funcþionare a satului ca spaþiu
al muncii, a fost conceput destul de riguros, astfel încât sã
asigure existenþa, dar ºi bunãstarea familiei. Îndeplinirea acestui
scop, se putea realiza doar în condiþiile în care exista o repartizare
clarã a rolurilor în cadrul gospodãriei. Dupã legile nescrise ale
satului tradiþional eficienþa acestui sistem de muncã, susþinutã
de anumite dovezi, propulsa „fruntaºii“ comunitãþii. În rândul
acestora se încadrau þãranii care aveau animale „multe ºi
frumoase“ ºi deþineau „pãmânt mult“, pe care îl munceau la
timp dupã ritualul muncilor agricole, folosind tehnicile ºi metodele
de lucru moºtenite de la generaþiile anterioare. Aceastã mentalitate
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a fost surprinsã încã din secolul al XVIII-lea de Francesco
Griselini: „românii mai aratã o deosebitã consideraþie oamenilor
înstãriþi, adicã celor care stãpânesc vite multe, cultivã mai
multe cereale ºi fac cel mai mult vin ºi rachiu“14. Nu în ultimul
rând puterea economicã a unei familii þãrãneºti depinde de
numãrul membrilor acesteia, astfel cã evoluþia demograficã a
familiei se rãsfrânge asupra puterii economice a comunitãþii, în
ansamblul ei.
Identitatea ca spaþiu cultural
O altã coordonatã definitorie pentru specificul unui grup
social este moºtenirea culturalã, întrucât aceasta exercitã o
„influenþã puternicã asupra noastrã, dupã zestrea geneticã“15. Ea
se regãseºte în starea de spirit ºi conduita socialã atât la nivelul
familiei, cât ºi la cel al colectivitãþii, precum ºi în ansamblul
ideilor ºi sentimentelor, a filosofiei de viaþã, a credinþelor
religioase sau în arta popularã.Pe de altã parte, comunitatea
tradiþionalã reprezintã filiera de preluare ºi conservarea unor
practici precreºtine, devenite datini ºi obiceiuri populare asociate
unor sãrbãtori creºtine. Spre exemplu, aflãm de la sursele orale
cã „aveau un obicei de Sf. Gh., când se mulge vaca sau oile pe sub un
colac, fãcându-se unsoare de porc cu leuºtean, care trebuie dus la
râu, bãtut cu o piatrã, dupã care este unsã vaca ºi oile“16. Tot la
aceastã sãrbãtoare, se fãceau „pãpãlugi“ sau „paparude“, care
constau în practici mistice de invocare a ploii: „Da,acum câþiva
ani cineva s-a costumat în niºte frunze ºi fiecare localnic a aruncat
câte o gãleatã de apã pe ea pentru cã era secetã ºi ziceau cã atunci nu
dã Dumnezeu ploaie“17.
Unele dintre obiceiurile populare s-au pãstrat, fiind legate
direct de tipul ocupaþiilor teregovenilor. În satul tradiþional,
claca reprezintã o formã frecventã de ajutor reciproc, manifestatã
atunci când „s-adunau într-o casã mãi mulce femei, gazda le aduna
la clacã, acolo sã toarºe la fuior sau lânã. Gazda le fãºea croafne,
rãchie fiartã ºî le dãgea la femei, unele rîºcãiau, fãceau motcã. Le
fãrbuiau“18. O modalitate de socializare, mai ales a tinerilor, dar
apropiatã ca mod de organizare de clacã, era ºezãtoarea, însã
aici fiecare participant, desfãºura o activitate spre folosul propriu,
în timp ce la clacã munceau în beneficiul gazdei: „Înainte
mergeau fetele la ºezãtoare, acolo torceau, fãceau o grãmadã de
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lucruri. Gazda le dãdea rãchie fiartã ºi turþi“19.
Comunitate din zona înaltã a Banatului, Teregova este o
localitate unde obiceiurile pastorale, încã fac parte din ritmul
vieþii cotidiene. Crescãtori de oi, teregovenii în fiecare an, la
începutul lunii mai, formeazã ciopoarele. Mai întâi se face
„împreunatul oilor“, într-un loc din sat, dupã care se urcã la
stãpânul stânei. A doua zi se face mãsuratul oilor sau smâlþul,
când cu ajutorul unui „cântar cu oche; o ocauã þine un kg ºi un
sfert, iar brânza se da 3 gãleþi dupã oca“20. De cele mai multe ori
aceastã activitate se încheie cu un adevãrat festin pãstoresc.
Apoi, ciopoarele coborau de la munte la sfârºitul lunii august,
când se termina un ciclu de vegetaþie ºi începea altul: „Se pleca
de la munte pe data de 28 august astfel cã în ziua de 29 august se
ajungea în sat unde îºi petreceau toatã ziua ciobanii împreunã cu
stãpânii oilor“21, cãci momentul „rãznitul oilor“ era o altã sãrbãtoare
colectivã.
Deºi conservatoare prin excelenþã, lumea ruralã contemporanã nu a rãmas neatinsã de transformãrile generale ale
societãþii, iar mobilitatea ºi interacþiunile tot mai dese cu
factorii exteriori comunitãþii, au avut consecinþe asupra obiceiurilor
ºi datinilor locale. Spre exemplu, „La nunþi mai nou nu mai cântã
decât soliºti profesioniºti, nu ca acum 20-30 de ani când cântau cei
care ne înduioºau sau ne veseleau cu cântecele lor. Cu strigãturile sa terminat, doar cei mai în vârstã ne mai amintim de câteva
strigãturi, care erau foarte hazlii“22 sau „Toamna când sãmãnam
grâul trebuia sã rupem un colac pe coarnele plugului, pentru a avea
recolta bogatã. Dar acum dãm colacul tractoristului“.23
Identitatea ca spaþiu al credinþei ortodoxe
Ospitalitatea ºi religiozitatea sunt douã trãsãturi sociale
consacrate ale românilor, cultivate în familia tradiþionalã. Eruditul
italian Francesco Griselini, considera cã „una din cele mai
frumoase trãsãturi ale acestui popor (român-n.n) este faptul cã
nu iau cu uºurinþã în deºert numele lui Dumnezeu“24. Sentimentele
religioase ºi manifestarea credinþei strãbune este mãrturisitã
prin împãrtãºirea modului de manifestare a membrilor familiei,
a raportului lor cu Biserica ºi ceilalþi membrii ai comunitãþii, în
momente istorice diferite: „de la strãbunicul meu din partea mamei,
din generaþie în generaþie, la toate sãrbãtorile ºi duminica toþi membri
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familiei merg la Bisericã. Strãbunicii mei þineau toate sãrbãtorile în
rugãciune. Copiii se cuminecau ºi se spovedeau. Nu erau superstiþioºi.
Nu respectau sãrbãtorile „bãbeºti“: foca, Sântoageri etc. El spunea
despre acestea cã sunt diavoleºti. Strãbunicul meu fãcea parte din
Oastea Domnului, rãspânditã pe atunci în toatã þara. Creºtinii îºi
spuneau frate ºi sorã ºi depuneau un legãmânt, jurãmânt cu
Dumnezeu. Toþi purtau la gât cruciuliþe. Dupã slujbã se adunau ºi
cântau cântãri religioase în Bisericã. Cu timpul, nu le-a mai fost
permis de cãtre comuniºti sã se ducã la Bisericã ºi de aceea se adunau
în casele oamenilor. Ei petreceau de Revelion, de Anul Nou, cu ostaºi
de prin alte sate ºi oraºe. Nunþile de ostaºi se fãceau fãrã muzicã ºi
dans.25“
Participarea duminica la actul liturgic era nu numai
expresia conºtiinþei, ci ºi un reper al vieþii familiale cotidiene,
care marca sfârºitul unei perioade de muncã ºi începutul alteia:
„În familie aveau obiceiul de a se strânge toatã familia ºi sã meargã
la Bisericã cu mic cu mare ºi apoi veneau acasã ºi discutau în familie
probleme din cursul sãptãmânii“26.
Momente speciale erau marile praznice creºtine, care
aveau fiecare specificul lor: „La masa de Crãciun ºi de Paºti, se
aduna toatã famila ºi se tãmâia masa. La Paºti familia în fiecare an
tãia câte un miel, iar de Crãciun tãia un porc cu trei zile înainte.“27;
„La Sfintele Paºti trebuie vopsite ouãle cu culoare roºie pentru cã
este simbolul sângelui lui Iisus Hristos ºi de Crãciun se fac cozonaci
ºi seara se aºteaptã colindãtorii cu cozonaci, nuci ºi bani“.28
Identitatea ca spaþiu al familiei
Ideea de apartenenþã la aceastã comunitate este recunoscutã
în sursele orale: „noi facem parte dintr-un neam de români, care
au locuit demult în acest loc“29, „noi ne tragem dintr-un neam mare
de români; bunicul face parte din neamul Martineºtilor ºi provine
din opt fraþi, cinci bãieþi ºi trei fete“30. Pornind de la premisa cã
rãdãcinile oricãrei familii dintr-o comunitate tradiþionalã pot fi
descoperite reconstruind arborele genealogic, cercetarea noastrã
a folosit ca surse „aºa-numitele poveºti de familie, pãstrate în
memoria generaþiilor succesive“31. Urmând firul acestora, iar
apoi comparând datele culese, putem stabili unele constante ale
comunitãþii. De pildã, caracterul etnic românesc este menþinut
prin practicarea în proporþie de 90 % a cãsãtoriilor în interiorul

64
https://biblioteca-digitala.ro

comunitãþii, ceea ce a condus la un sistem al relaþiilor de
înrudire foarte bine conturat, care a întãrit de-a lungul timpului
coeziunea membrilor comunitãþii tradiþionale. În ciuda acestei
practici, procesul de investigare a originilor familiilor teregovene
confimã faptul cã „sistemul de castã“, nu a exclus primenirea
etnicã, unii dintre localnicii intervievaþi, recunoscându-ºi printre
strãmoºii alogeni, dar care au fost de regulã asimilaþi prin
cãsãtoria cu persoane din comunitate: „Cu mulþi ani în urmã,
câþiva meºteºugari greci s-au aºezat pe acest teritoriu. Un descendent
al acestora a fost ºi strãbunicul meu, Traian Hogea, un iscusit
meºteºugar. El s-a nãscut în comuna Teregova în anul 1902 ºi a
murit în anul 1987. A fost cãsãtorit cu Anculia Viorica din neamul
Miloi. Au avut opt copii: Nicolae, Anuþa, Maria, Ioana, Traian, Viorica,
Costa ºi Petria. Bunicul meu, este Hogea Costa care s-a cãsãtorit cu
Berzescu Ana din neamul Daj ºi au avut douã fete: Viorica ºi Ana“32.
Acest proces nu a fost singular, ortonimul de Hogea regãsinduse ºi în cazul altor familii, fie sub formã de nume, fie cu statut
de poreclã: „Famila mea provine dintr-un neam care se numeºte
Iorga ºi care este alcãtuitã din Smultea Maria cu Hogea Gheorghe ºi
au fãcut trei copii: Gheorghe, Mitru ºi Nistor. Aceºtia la rândul lor
s-au cãsãtorit ºi au fãcut copii. Gheorghe cu Stepanescu Ana au
fãcut pe Gherghina; Mitru cu Petria au fãcut pe Lenuþa ºi Nistor cu
Busu Ecaterina au fãcut pe Adrian ºi Gheorghe. Iorga este porecla ºi
Hogea numele de familie“33.
Mai frecvente sunt cazurile în care cãsãtoriile se realizeazã
cu persoane provenite din localitãþile limitrofe: „strãbunica mea,
Berzescu Maria din Cornereva s-a cãsãtorit cu Berzescu Mihai din
neamul lui Daj din Teregova“34.
Francesco Griselini, în calitate de expert al Curþii Vieneze,
constata în lucrarea sa monograficã dedicatã Banatului, cã
„ocupaþia de cãpetenie a tinerilor români este sã pascã vitele,
pânã devin destul de puternici ºi oþeliþi pentru a fi folosiþi la
arat, cãrãuºie ºi la alte munci cu braþele“35. De altfel, în familia
tradiþionalã ocupaþiile de bazã se moºteneau de la o generaþie la
alta: „în familia mea bunicul ºi bunica au fost agricultori, ei au
lucrat pãmântul ºi au crescut animale, cum ar fi: oi, vite ºi porci. La
fel pãrinþii mei ºi la rândul meu ºi eu“36.
În concluzie, familia se defineºte ca fiind elementul
fundamental al oricãrei societãþi, „punctul gravitaþional de existenþã
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comunitarã“37, cea care are deopotrivã puterea de pãstrare ºi
conservare a valorilor tradiþionale, dar ºi cea de transformare
sau de regenerare a fiinþei colective.
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MÂNDRIA DE A FI BÃNÃÞEAN
Satul bãnãþean, din a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea ºi prima jumãtate a celui de-al XX-lea, este un spaþiu
cu caracteristici proprii, o lume cu o viziune aparte, cu norme
ºi tradiþii specifice. Este o lume care, chiar dacã ruralã, þine de
spaþiul central-european, ºi din aceastã cauzã aici revoluþia
industrialã ºi în agriculturã, ºi toate consecinþele acestora, se
fac simþite mai devreme decât în alte regiuni locuite de români.
Astfel, dupã cum remarcam ºi în alte rânduri, þãranul bãnãþean
este primul þãran român care ia contact cu trenul ºi cãile
feroviare, printre primii care poate vedea un aparat zburãtor
(sute de þãrani au asistat la zborul lui Aurel Vlaicu deasupra
Vârºeþului, la 11 august 1912) ºi, cel mai probabil, primul care
cunoaºte ºi se ajutã de maºini agricole la muncile câmpului.
Toate acestea îl scot din zona de confort, îl provoacã la un efort
de înþelegere ºi adaptare, cu un rezultat pozitiv, în evoluþia
minþii sale, a antrenãrii proceselor psihice superioare ale gândirii,
dar ºi în configurarea unei imagini de sine pozitive.
O foarte cunoscutã poezie din Banat, scrisã de poetul
Gheorghe Gârda1, apãrutã în anul 19022, redã uimirea þãranului
bãnãþean la vederea trenului ºi chiar teama sa provocatã de
noua maºinãrie, numitã cu nume derivat din substantivul german
Eisenbahn: „Izâmbanu”.
„Uicie, Ioane, izâmbanu,
Mã, trãzni-l-ar Dumniezãu,
Aºa joavinã-nºieratã,
N-am vãzut dã când mi-s ieu!
Uicie lampa albã-n fruncie,
ª-uicie coºu în spinare,
Uicie ºie dã cãºi în coadã,
ªie piºioarie scurcie are!
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Uicie, niemþî cum scot capu,
ªî niemþoaice cum sã uitã,
Oare cum de nu sã-mburdã,
Cu atâta lumie multã?
Da-i strâns pãstã piept ºî foale,
Tãt cu fierie-ncârligacie,
ªî cum fujie-alunecând,
Pã piºioarie-nverigacie!
Pufãie pã nãri într-una,
Gâfãie lung ºi-nghiesat,
ªi-aºa buie dã nãpraznic,
Ca un drac împieliþat.
Mã, hai iucie sã ne-ascungiem,
În pãdure, sus pã coastã,
Cã d-apucã pã cãrare,
Vai ºi-amar de pielia noastrã!”3
Sigur cã atunci când poezia este scrisã, þãranul cunoaºte
deja bine izâmbanu, ºi se poate distra copios de spaima strãmoºului
sãu necunoscãtor ºi nepriceput.
Lumea aceasta în plinã transformare la care bãnãþeanul
trebuie sã se adptateze, în care distanþele par a se micºora ºi
posibilitãþi multiple par a se arãta la orizont, în care se fac tot
mai dese drumuri la oraº, iar copiii celor mai vrednici urmeazã
chiar ºcoli acolo, îi modeleazã ºi îi dezvoltã autostima. Toate
aceste condiþii speciale au creionat, aºadar, sensibilitãþi aparte ºi
o anume mentalitate colectivã bãnãþeanã. Printre particularitãþile
bãnãþene devenite celebre se aflã stereotipurile autoevaluatoare,
la rãspândirea lor contribuind chiar intelectualii locului ºi scriitorii
bãnãþeni, îndeosebi cei care îºi revendicã obârºia ruralã. Aceastã
autostimã crescutã, specificã bãnãþenilor, a fost denumitã de
lingvistul Iosif Popovici, gasconism4.
De pildã, zicala „Banatu-i fruncea“: nimeni nu ºtie, când
a apãrut, dar ea s-a propagat în rândul localnicilor ºi prin
aportul volumului Bãnatu-i fruncea. Versuri în grai bãnãþenesc,
conþinând poezia cu titlu aproape similar – Cã tãt Bãnatu’i
fruncea!!, a poetului bãnãþean Gheorghe Gârda5. Conceputã sub
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formã de discuþie polemicã între un ardelean ºi un bãnãþean,
fiecare lãudându-se cu provincia natalã, poezia nu e poezie în
adevãratul sens al cuvântului, cãci are o structurã dialogicã, cu
douã personaje. Pentru ca finalul apoteotic sã aparþinã, cum se
întrevedea din titlu, bãnãþeanului, autorul dã primul cuvânt
ardeleanului:
„La târg miergând pe izâmban
Colo p’a tria glasã
Givãnie (discutã) Stan cu Iorgovan
În limba lor d’acasã.
Hei! Multe-avem noi în Ardeal!
Grãiesce Stan cu falã.
„Bãnatul vost din mal în mal,
E o nimica goalã!!
Mitropolit! Voi nu aveþi,
Cãci e la noi acasã
Iar catedrala sã o vezi,
Ce mare-i ºi frumoasã!!
Avem ºi oameni cultivaþi,
Gazete cu renume,
Avem profesori, advocaþi,
Cum nu mai sunt pe lume!!” […]
„Nu cie’nfoia aºa pogan,
Ca un tutcan din coadã!”
– Rãspungie-atunºia Iorgovan
„Cã vorba tia’i pria ºoadã!” […]
Motivul real al elogiului este cultul valorilor locale, iar
dupã trecerea în revistã a tuturor personalitãþilor pe care le-a
dat Banatul (Mocioni, Brediceanu), mai ales cã aceºtia sunt „din
viþã pãoriascã”, urmeazã concluzia biruitoare:
„Voi niºi odatã n’o s’avieþ
Þãitung (ziar) ca Dãrãbielu (Drapelul).
Cu mulcie vã nãscocoriþ (lãudaþi),
Dar una sã o ºci tu;

70
https://biblioteca-digitala.ro

Cã niºicând n’o sã ‘nfãptuiþ
Un cor ca a lu’ Vidu!!
ªi dac’un viac tu ci’i lãuda,
Sã ºci, cã ºî atunºia,
Ca ºî acu þ’oi arãta,
Cã tãt Bãnatu’i fruncea!!!”6
Aceastã ultimã strofã vrea sã demonstreze puterea de
argumentare a bãnãþeanului ºi imposibilitatea pentru el de a
admite cã lucrurile pot sta ºi altfel. Pe lângã faptul cã degajã un
umor savuros, versurile reflectã mândria þãranului bãnãþean,
dar ºi încrederea sa în perenitatea valorilor locale.
O pãrere similarã despre þinutul natal ºi oamenii sãi
mãrturiseºte ºi Victor Vlad Delamarina7 în poezia Singuru
Pãcat!, când afirmã cã:
„Sub lumina ha ºiereascã,/ Pã largul pãmântului,/ În bãtaia
vântului,/ Firie dulºie omeneascã,/ Graiu blând ºi cumpãtat/ Ca în
dulºiele Bãnat/ Nu mai cred sã sã gãsascã!”8
Enumerând în continuare calitãþile bãnãþeanului, de la
cele fizice – „Bãnãþenii-au ochi frumoº/ Iei îs vredniºi, sãnãtoº’” –
la trãsãturile de personalitate – „tot natu-i d’omenie”, cu dar
muzical („auzitu-s’o p’aiurea,/ Ca sãceanu lucrãtor/ Ca-n Bãnat sã
cânce-n cor?/ Pui rãmaº cã nicãurea!”), autorul subliniazã în special
mândria bãnãþeanului ºi mândria de a fi bãnãþean: „Bãnãþanu ãl
frumos/ Totd’auna i fãlos!/ „Tu ºie ieºci?” dã-ntrebi, ce aºteaptã/
Dã la orice bãieþan:/ „Bage, io mis bãnãþan!!”/ O fi vorba lui
gireaptã...”9 Cu toatã lãudãroºenia specific bãnãþeanã, autorul,
într-o tentativã de obiectivitate, observã ºi acel „singur pãcat”,
anunþat din titlu, care astãzi pare, însã, atât de inofensiv:
„Pângã tece estea bune, /Care îs pã la Bãnat/ Ieste º’un micuþ
pãcat,/ Nu vã râgeþ, - dar l-oi spune:/ Farba ºi albelele10/ Strâcã
bãnãþenele/ Ca pe flori o uscãºiune! ”
Prin surprinderea acestui „micuþ pãcat”, banalizat astãzi
prin „excesivã utilizare”, autorul ne dã informaþii despre un
proces, aflat în plinã desfãºurare de la sfârºitul secolului al
XIX-lea ºi începutul celui de-al XX-lea: pãtrunderea modernitãþii
în satul bãnãþean, a elementelor vieþii urbane, odatã cu „farba
ºi albelele”, insolite încã ºi provocând reacþii de respingere.
Despre aspectul fizic al þãranului, Petru Nemoianu, nefã-
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când nici el excepþie de la mândria specificã locului, afirmã cã
„rareori se naºte la þarã staturã de om rãu croitã”11. Condeierul
þãran Ion Frumosu12 îi vede ºi el pe þãranii din Banatul de
Munte „veseli, cuminþi ºi vrednici”13.
Revendicarea intelectualilor, ca fii ai satului ºi totodatã
încrederea în ei ºi respectul ce li se arãta, reprezintã o altã
atitudine specificã þãranului bãnãþean. Petru Nemoianu observase
aceasta, subliniind chiar cã „nicãieri în cuprinsul provinciilor
româneºti nu este mai înrãdãcinat cultul oamenilor mari, ca în
Banat. Numele Doda, Babeº, Brediceanu sunt un passe-partout în
lumea satelor noastre” 14. Existã un liant permanent între
intelectualul bãnãþean ºi pãtura anonimã din care acesta s-a
desprins.
E drept cã ºi alte comunitãþi umane, ba probabil chiar
toate, cred lucruri bune despre ele, îºi imagineazã chiar cã
reprezintã cea mai reuºitã formã de colectivitate, cã au cele mai
alese însuºiri, dar în Banat aceastã credinþã e afirmatã manifest.
Stereotipurilor externe, cel mai adesea defãimãtoare, bãnãþeanul
le opune acest stereotip autoevaluator, fapt care l-a determinat
ºi pe Iosif Popovici, în prefaþa la poeziile lui George Gârdea, sã
propunã conceptul de „gasconism bãnãþean”15. Acest amor propriu
al românului bãnãþean, ambiþia de-a fi primul, mândria de a-l
întrece pe celãlalt, mãrturisesc poate despre o formã de autoapãrare
în faþa politicilor, agresive câteodatã ale celorlalte arii culturale
interferente, dar ºi, despre încrederea în sine ºi bucuria de a
trãi, dobândite în urma unui dialog activ ºi adesea fertil cu
acestea.Bãnãþeanul a ºtiut sã supravieþuiascã ºi sã facã faþã mai
multor stãpâniri, iar trãind alãturi de multe alte naþionalitãþi,
precum unguri, sârbi, ºvabi, cehi etc. ºi-a deschis orizontul de
cunoaºtere, învãþând sã se descurce atât acasã, cât ºi în Europa,
atunci când a fost nevoit sã se înroleze în armata împãratului
(vezi neamþul slab, neajutorat, modul în care vorbeºte Ehrler
despre rezistenþa bãnãþeanului).
Dar, pe de altã parte, acest orgoliu local, aceastã mândrie
afirmatã tranºant, poate fi sesizatã în cazul tuturor etniilor
Banatului, întemeiatã pe performanþele de civilizaþie ºi bunãstare
din veacul construcþiei, dãtãtor ºi el de identitate, de solidaritate
provincialã transetnicã ºi transconfesionalã.
Cu toate acestea, românul bãnãþean purta, tot cu mândrie,

72
https://biblioteca-digitala.ro

brâul tricolor ºi vorbea limba românã, simþind tranºant apartenenþa
la poporul de care era despãrþit. Gheorghe Gârda însuºi este
printre cei care participã ºi iau cuvântul, în 3 noiembrie 1918,
la o mare adunare popularã care se þine la Lugoj, capitala
comitatului Caraº-Severin, de atunci. Toþi vorbitorii, ºi nu puþini,
au cerut unirea cu România. O mare fervoare naþionalã cuprinde
ºi Banatul. Un numãr însemnat de bãnãþeni vor participa la
Marea Adunare de la Alba Iulia, 44 dintre ei fiind aleºi în
Marele Sfat Naþional, organul politic reprezentativ al românilor
din Transilvania ºi Banat, pânã la unirea definitivã cu România.16
Sosiþi în cãruþe, cu trenul, cãlare sau pe jos, bãnãþenii
s-au adunat la Alba Iulia, înfruntând gerul acelei zile de iarnã.
În ciuda restricþiilor ºi impedimentelor de tot felul impuse de
trupele de ocupaþie, mii de bãnãþeni au rãspuns la chemarea
Consiliului Naþional Central ºi s-au îndreptat cãtre Bãlgrad
pentru a lua parte la Marea Adunare care avea sã proclame
Unirea. Alegerea delegaþilor a fost un eveniment de mare
importanþã pentru comunitãþile româneºti. ªi Reºiþa ºi-a trimis
delegaþii sãi, Nicolae Goanþã, Benuº Ioan Jian, Ioan Mãrilã,
Mihail Mercea, Grigore Pocrean, Mihail Simu, Albin Vadãsz,
Traian Doagã, Ioan Mãrilã, fiind reprezentanþi aleºi ai reºiþenilor,
iar Petru Bârnau ºi Gheorghe Lipovan fiind participanþi din
proprie iniþiativã.
Note
Gheorghe Gârda s-a remarcat prin poeziile sale scrise în
dialect bãnãþean. Primul volum i-a apãrut în 1908 la Budapesta (sau
în 1902 la Timiºoara?), ediþia II-a în Bucureºti, în 1921, la Editura
Cartea Româneascã, cu titlul Bãnatu-i fruncea. Versuri în grai bãnãþenesc,
cuprinzînd 28 de poezii în grai bãnãþean. Poeziile lui au un caracter
mai pregnant bãnãþean decât ale lui Victor Vlad Delamarina, redând
vorbirea vie a þãranilor din jurul Fãgetului ºi mentalitatea paorilor
faþã de modernizarea vieþii, fiind foarte populare în Banat (cf. Gabriel
Þepelea, Plugarii condeieri din Banat. Literatura în grai bãnãþean,
Timiºoara, Ed. Marineasa, 2005, p. 78.)
2
Gabriel Þepelea, Plugarii condeieri din Banat. Literatura în
grai bãnãþean, Timiºoara, Ed. Marineasa, 2005.
3
Gheorghe Gârda, Izâmbanu, în vol. Bãnatu-i fruncea! Versuri în
grai bãnãþenesc, ediþia a III-a îngrijitã de Traian Iancu, Bucureºti, Ed.
Paco, 1996, p. 15.
1
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Marcu Mihai Deleanu, Un secol de poezie dialectalã cultã în
Banat, în Dacoromânia, serie nouã, Nr. III–IV, 1998–1999, Cluj-Napoca,
p. 27-32.
5
Gheorghe Gârda, op. cit., pp. 9-11.
6
Ibidem.
7
Victor Vlad Delamarina (1870-1896), considerat poetul
dialectal bãnãþean reprezentativ, a publicat între 1894-1895 douãzeci
ºi una de poezii în paginile ziarului Dreptatea de la Timiºoara ºi în
Familia lui Iosif Vulcan. Primul volum de versuri i s-a publicat
postum în anul 1902, cu titlul Poezii bãnãþeneºti. Întocmiri,Adunate ºi
aranjate din însãrcinarea despãrþãmântului Lugoj al ASTRA, de dr.
Valeriu Braniºte; (cf. Virgil Vintilescu, Secvenþe literare. Repere literare
bãnãþene (1880-1918), Timiºoara, Ed. Facla, 1987, pp. 221-234, 281).
8
Victor Vlad Delamarina, Ãl mai tare om din Lume, Timiºoara,
Ed. Facla, 1972, p. 61.
9
Ibidem, pp. 61-62.
10
Farduri, creme cosmetice.
11
Petre Nemoianu, Amintiri, Bucureºti, Ed. Cartea Româneascã,
1939, p. 37.
12
Ion Frumosu s-a nãscut la 16 ianuarie 1920, în comuna
Ciuchici, judeþul Caraº, afirmându-se în literaturã în perioada
interbelicã. A fost unul dintre cei mai prolifici scriitori þãrani, fiind
prezent constant în publicisticã ºi tipãrind, în volume, poezie ºi
prozã. Dupã pãrerea unor critici a fost cel mai talentat exponent al
acestei categorii de scriitori þãrani.
13
Ion Frumosu, Oameni dintre apele doinelor, Timiºoara, Ed.
Facla, 1972, p. 55
14
Ibidem, p. 67.
15
Iosif Popovici, prefaþã la George Gârda, Bãnatu-i fruncea.
Versuri în grai bãnãþenesc, Bucureºti, Ed. Cartea Româneascã, 1921, pp.
5-7.
16
I.D. Suciu, Unitatea poporului român. Contribuþii istorice
bãnãþene, ed. a II-a, Timiºoara, Ed. De Vest, 2003, pp. 139-141.
4

Simona SANDU
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Lada cu zestre
Moºtenire culturalã
Experienþa extraordinarã trãitã ca organizator al Zilei
Naþionale a Portului Tradiþional în Belgia, la Bruxelles, ne-a
rãmas vie în inimi tuturor celor care am participat. Este o
experienþã care demonstreazã cât de mult vibreazã românii din
afara þãrii la accentele legate de rãdãcinile noastre.
Am propus membrilor comunitãþii româneºti din Belgia
ca, în ziua de 13 mai, într-un an atât de important pentru þara
noastrã, sã facem un scurt film care sã reprezinte omagiul
nostru adus portului nostru tradiþional. Scenariul prevedea ca
fiecare sã vinã îmbrãcat în costum popular cât mai complet, cu
acoperitoare de cap ºi opinci acolo unde se putea, cu costume
autentice ºi cu voie bunã.
Dupã câteva zile în care vremea a fost tare frumoasã, pe
13 am avut parte de o vreme teribil de urâtã, un frig pãtrunzãtor
ºi un cer plumburiu ce anunþa o ploaie interminabilã. Am
parcat maºina cât mai aproape de Grand Place, locul ales pentru
întâlnirea noastrã, loc ce avea sã fie ºi „decorul“ pentru videoul pe care îl plãnuisem ca omagiu ºi m-am îndreptat cãtre
celebra piaþã din Bruxelles.
Încã de pe drum m-am întalnit cu doi români, iar în
Grand Place am mai zãrit câþiva, în ciuda faptului cã eu ajunsesem
mai devreme. Apãreau de peste tot, din toate colþurile Belgiei,
români îmbrãcaþi în portul strãmoºesc din diferite zone etnografice.
Uitându-mã la ei, cu inima plina de bucurie, am avut o revelaþie:
când îmbraci un costum popular, nu mai eºti un anonim. Eºti
parte a unui neam, a unei istorii, aparþii unei comunitãþi.
Costumele pe care le purtãm noi nu mai spuneau aceaºi poveste.
Dar aveau, peste timp ºi generaþii, aceaºi funcþie esenþialã: aceea
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de recunoaºtere! Noi ne recunoºteam unii pealþii, FÃRÃ SÃ NE
CUNOAªTEM. Nu-i acesta un lucru extraordinar pe care îl face
costumul popular românesc?! Departe de þarã, sã poþi spune
„uite-l, este de-al meu“, nu-i deloc puþin lucru. ªi am avut încã
o revelaþie: aceea cã straiele fuseserã cusute de femei care
poate cã nu ieºiserã niciodatã din satul lor. Dar ceeace creaserã
ele a ajuns la mii de km depãrtare, sã vorbeascã despre
mãiestria lor. ªi despre un neam creativ ºi generos.
Cu greu am putut filma, din pricina piedicilor pe care
turiºtii din lumea largã, în entuziasmul lor de a se fotografia cu
noi, ni le ridicau la tot pasul. Dar cealaltã promovare mai direct
ºi mai frumoasã decât purtarea cu mândrie a straielor populare
recuperate din cufere, din lãzile de zestre de prin podurile
bunicilor ºi ajunse în Belgia s-ar putea face þãrii noastre?! ªi nu
uitãm sã spunem cã suntem din România ºi sã adãugãm câteva
detalii despre costumele ºi zona din care veneam fiecare.
Ploaia ne-a îngaduit sã filmãm toate cadrele de care am
avut nevoie: munteni, moldoveni ºi ardeleni s-au întalnit într-una
din cele mai frumoase pieþe din lume, pentru a sãrbãtori Ziua
Naþionalã a Portului Tradiþional. ªi ca sã aducã omagiul lor
înaintaºilor, mâinilor iscusite care au þesut pânza ºi apoi au
scris pe ea poveºti, destine. Ne-am prins, la final, mâinile într-o
horã fãrã graniþe, cu gândul la toþi ceilalþi de acasã, la bunicii
care ne aºteaptã pe prispã, la dealurile pe care, dac ãasculþi cu
atenþie, auzi cum creºte iarba. Dupã ce am terminat de filmat
toate cadrele a început ºi ploaia.
Noi, Asociaþia noastrã, Agora for Life, credem în rãdãcini,
credem în tradiþii, ºi încercãm sã ne documentãm cât mai mult,
pentru a le transmite cât mai corect. Costumele pe care le-am
purtat în Grand Place nu mai spuneau povestea iniþialã.
Dar spuneau o altã poveste, pe care o scriam chiar noi, în
momentul acela. Ceea ce este important este sã nu lãsãm
povestea sã moarã, sã o ducem mai departe!
Cãci pentru noi tradiþia nu este altceva decât „ancora“ de
care ne agãþãm atunci când valul modernismului ºi al globalizãrii
încearcã sã ne dãrâme!

Mihaela POPESCU,
preºedinte al AsociaþieiAgore for Life
Gent, Belgia
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Poeme de Costel SIMEDREA
LADA DE ZESTRE
Tremurând, mâna bãtrânã
Abia mai pune harta-n cui...
Se stinge naþia românã
ªi nu-i mai pasã nimãnui!
Gardul e rupt, câinii sunt morþi,
Lupii flãmânzi ne dau târcoale
ªi vãd cum, prin deschise porþi,
Pleacã speranþa din ocoale.
Nici cer deasupra nu avem!
E doar un clopot care-nchide
Sub un înfricoºat blestem
Speranþe sterpe, invalide,
Iar într-o ladã s-o încui
Cu frumuseþile-i mãiestre
Nu are rost... Nu mai am cui
Sã le las, azi, ca sfântã zestre!
O, Doamne, ce o sã rãmânã
Din trup, atunci când suflet nu-i?
Se stinge naþia românã,
Dar cui sã-i spun?... Nu mai am cui...
IEªIREA DIN PÃCAT
Sãrmana mea þarã, sãrmanã!
Ai fost vândutã la bucatã
ªi a rãmas în loc o ranã
Ce nu se-nchide niciodatã
Tot ce-am iubit, tot ce speram
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Au reuºit sã murdãreascã.
Te-au cumpãrat la kilogram,
Sãrmanã Þarã Româneascã...
Tot ce aveai odatã sfânt
Au terfelit în blasfemie
ªi ai rãmas doar un cuvânt
Sãrmanã þarã, Românie!
Azi nu mai ai nimic al tãu,
N-ai nici trecut, nici viitor,
Prezentul? doar pãreri de rãu
Sãrmanã þarã, biet popor...
Ooo, dacã n-am fi dezbinaþi,
Cum i-am sili sã-ºi aminteascã,
Pe-aceºti tâlhari, cã nasc bãrbaþi,
Încã, pe glia strãmoºeascã
ªi ne-am lua þara-napoi,
S-o facem iar la ea stâpânã,
Fiindcã-i sãtulã de gunoi
Sãrmana naþie românã!
CASA BÃTRÂNA
Mai schimbã o þiglã, mai bate un cui
În casa bãtrânã uitarea s-o-nvingi,
Mai ºterge ºi praful, alungã paingi
ªi-n mine ºi-n tine sunt astãzi destui...
Reparã ºi gardul, mai pune-o ulucã,
Sã cureþi ºi pomii, sunt plini de omizi,
Dar uºa livezii te rog s-o închizi,
Se coace pe ramuri cumplit dor de ducã...
Sunt gânduri ce-ndeamnã, din timpul ce nu-i,
Þâþâna sã fie, din nou, doar þãrânã,

78
https://biblioteca-digitala.ro

Dar tu sã mai vii, la casa bãtrânã
Mai schimbã o þiglã, mai bate un cui...
MÃRTURISIRE
Când negura se-ntoarce peste viu
Ca un pãcat în minþile uituce,
Eu nu la dreapta Ta aº vrea sã fiu
Ci spate-n spate, pe aceeaºi cruce!
Prin palme sã ne treac-acelaºi cui
Chiar dacã vom privi spre zãri opuse
ªi mã întreb dacã e drept, ori nu-i,
Pe crucea Ta sã fiu ºi eu, Iisuse.
Dar Tu pãcatul mi l-ai luat, povarã,
ªi, atunci, la chin aº vrea sã-Þi fiu pãrtaº,
Sã simt ºi eu cum este sã te doarã
O lance-nfiptã în coaste de-un sutaº
Iar când vom fi rãniþi de-acelaºi fier,
Când cu aceeaºi lacrimã vom plânge,
Voi înþelege cã mai pot sãsper,
Pe lemnul crucii am fost fraþi de sânge
ªi o sã-mi aperi zilele cãrunte
Prea milostive frate ºi, blajin,
Tu n-o sã laºi ca eu sã port pe frunte
Nici mãcar umbra unui singur spin.
De-aceea
Când nu
Cã nu la
Ci lângã

Îþi spun azi, la ceas târziu,
ºtiu paºii încotro m-or duce,
dreapta Ta am vrut sã fiu,
Tine, pe aceeaºi cruce!
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În data de 23 noiembrie
2018, ora 17.00, sala Casei de
Culturã Reºiþa a gãzduit un
spectacol omagial închinat
Centenarului Marii Uniri de
la 1 Decembrie 1918.
Spectacolul extraordinar a fost
intitulat sugestiv „Din Caraº,
cu dor ºi drag“. Ineditul
evenimentului a constat în
reunirea pe scenã a o sutã de
artiºti, nãscuþi în Caraº-Severin
a cãror evoluþie artisticã a fost
savuratã de publicul dornic de
spectacole de þinutã.
Sãrbãtoarea a fost
întregitã de expoziþia de
costume populare a Croitoriei
„Tea ºi Daria“, Câlnic ºi
expoziþia de carte/revistele
CJCPCT CS, „Nedeia“ ºi
„Reflex“.
Organizatori: Consiliul
Judeþean Caraº-Severin,
Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale CaraºSeverin, ªcoala Popularã de
Arte ºi Meserii „Ion Românu“,
Teatrul de Vest Reºiþa, TVR
Timiºoara, Casa de Culturã
Studenþeascã Reºiþa, Liceul de
Artã „Sabin Pãuþa“ Reºiþa.

.

Biserica Mânãstirea
Þara Almãjului/Bozovici a
gãzduit în data de 4 octombrie
2018, ora 11.00 o manifestare
„In memoriam 130 de ani
de la naºterea preotului
Iosif Coriolan Buracu,
mare luptãtor pentru
limbã, neam ºi credinþã
nãscut la Prigor, în 15 mai
1888“.
Organizatorii, Consiliul
Judeþean Caraº-Severin,
Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale CaraºSeverin (CJCPCT CS),
Primãria ºi Consiliul Local
Bozovici au invitat personalitãþile Vãii Almãjului ºi
nu numai, cunoscãtori ai
marelui patriot, Iosif Coriolan
Buracu, sã rememoreze viaþa
ºi activitatea acestuia.
Derulatã sub semnul
Centenarului, acþiunea a
prilejuit ºi lansarea volumului
„Iosif Coriolan Buracu în memoria almãjenilor“, apãrut la
Editura Tim Reºiþa 2018 (director Gheorghe Jurma), coordonatori prof. Pavel Panduru
ºi Angelica Herac, referent
de specialitate, CJCPCT CaraºSeverin.

80
https://biblioteca-digitala.ro



Mit ºi mitologie
Basmul Tinereþe fãrã bãtrâneþe
ºi viaþã fãrã de moarte sau
cãlãtoria iniþiaticã în Lumea de
Dincolo
Filosoful Constantin Noica atrage atenþia în mod deosebit
asupra caracterului aparte al basmului Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi
viaþã fãrã de moarte. Este foarte adevãrat faptul cã aceastã
tematicã, în speþã cea a cãlãtoriei în Lumea de Dincolo nu
este singularã. Am putea spune, chiar, cã ea este generalã
tuturor basmelor ºi cã, în fapt, toate naraþiunile au acest episod
în desfãºurarea scenariului lor.
Începând de la celebra epopee a lui Ghilgameº ºi continuând
cu variatul repertoriu (pe aceastã temã) al tuturor popoarelor,
acest motiv, al lumii în care durerea, lacrimile ºi moartea nu
sunt cunoscute dateazã, probabil, din vremuri imemoriale. Omul
a avut dintotdeauna nostalgia unei lumi în care nu trebuie decât
sã întinzi mâna pentru a culege fructe savuroase ºi întotdeauna
coapte, unde recolte binevoitoare intrau în hambare fãrã arãturã,
fãrã semãnat ºi fãrã seceriº, care nu cunoºtea aspra necesitate
a muncii, iar dorinþele erau realizate îndatã ce se nãºteau, fãrã
sã fie mutilate, reduse, nimicite de cine ºtie ce imposibilitate
materialã sau vreo prohibiþie socialã.
De la bun început trebuie remarcat faptul cã, în
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basmulTinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte fãtul
refuzã sã se nascã. Una din primele datorii ale omului pe acest
pãmânt este aceea de a da naºtere unei fiinþe omeneºti. Femeia
stearpã era consideratã a fi blestematã ºi dacã, dupã toate
leacurile ºi farmecele nu rãmâne grea, îºi va lua lumea în cap.
Totuºi, în cele din urmã, luând leacuri ºi mergând la
„înþeleptul pãmântului“, împãrãteasa aflã cã este în starea de
binecuvântare: „Am, rãspunse unchiaºul; dar numai un copil o sã
faceþi. El o sã fie Fãt-Frumos ºi drãgãstos, ºi parte n-o sã aveþi de el.
Luând împãratul ºi împãrãteasa leacurile, s-au întors veseli la palat
ºi peste câteva zile împãrãteasa s-a simþit însãrcinatã. Toatã
împãrãþia ºi toatã curtea ºi toþi slujitorii s-au veselit de aceastã
întâmplare.“
Dar bucuria nu þine mult, cãci feciorul nu vrea sã se
nascã, în ciuda tuturor promisiunilor care i se fac: „Taci, dragul
tatei, zice împãratul, cã þi-oi da împãrãþia cutare sau cutare; taci,
fiule, cã þi-oi da soþie pe cutare sau cutare fatã de împãrat, ºi alte
multe d-alde astea; în sfârºit, dacã vãzu ºi vãzu cã nu tace, îi mai
zise: taci, fãtul meu, cã þi-oi da Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã
de moarte.“
În primul rând, se pune urmãtoarea întrebare: de unde
ºtia Împãratul, tatãl fiului nenãscut, sã promitã acest lucru
nemaiauzit? „Dar bine, fiule, de unde pot eu sã-þi dau un astfel de
lucru nemaiauzit? ªi dacã þi-am fãgãduit atunci, a fost numai ca sã
te împac.“ Pe de o parte, este vorba despre subconºtientul
colectiv, de o informaþie pe care, potrivit lui Mircea Eliade, în
proza sa, Cele trei Graþii, omul o avea în sine, cãci Dumnezeu la fãcut nemuritor, iniþial, ºi doar dupã aceea i-a luat nemurirea,
în urma pãcatului originar.
Puþinã lume s-a gândit, pe de altã parte, la un episod
uluitor al acestui basm: „Atunci, copilul tãcu ºi se nãscu“; Or,
fireasca întrebare pe care ar fi trebuit sã ne-o punem, de la bun
început, este aceasta: care copil se naºte...tãcând? Cel care nu
mai este în viaþã, fireºte. Venim în lumea de suferinþã ºi durere
þipând, iar strigãtul nostru, primul þipãt pe care îl scoatem în
aceastã lume, este semn cã am venit, de undeva, din nefiinþã.
Cei care nu scâncesc, þipã ori strigã, sunt... morþi.
Iatã, aºadar, cã o primã îndatorire a omului în societatea
tradiþionalã este ocolitã. El vine pe aceastã lume... fãrã sã se
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nascã. Iatã dovezile textuale: la vârsta maturitãþii, Fãt-Frumos
este condus înspre Þinutul Nemuririi cu alai, la fel ca în cazul
cortegiului funerar: „Dupã ce trecu afarã de împãrãþia tatãlui sãu
ºi ajunse în pustietate, Fãt-Frumos îºi împãrþi toatã avuþia pe la
ostaºi ºi, luându-ºi ziua bunã, îi trimise înapoi, oprindu-ºi pentru
dânsul merinde numai cât a putut duce calul. ªi apucând calea cãtre
rãsãrit, s-a dus, s-a dus, s-a dus, trei zile ºi trei nopþi, pânã ce ajunse
la o câmpie întinsã, unde era o mulþime de oase de oameni.“Alte
variante îl ilustreazã pe neofit însoþit de curteni, oºteni etc.,
pînã la þinutul Scorpiei. Or, singurul moment în care renunþãm
la cele lumeºti ºi plecãm fãrã sã avem nimic la noi, în afara
bogãþiei sufletului pe care l-am împlinit pe aceastã lume, este
moartea.
Un al doilea element care ne ilustreazã faptul cã personajul
din basm nu (mai) aparþine acestei lumi este momentul întoarcerii
sale. El este privit, de cãtre toatã lumea, drept un strigoi, o
stafie, care vorbeºte de lumi demult apuse, de arãtãri din altã
lume:„Se pregãtirã de plecare, se îmbrãþiºarã cu femeiele ºi, dupã
ce-ºi luarã ziua bunã unul de la altul, porni, lãsându-le suspinând ºi
cu lacrãmile în ochi. Ajunserã în locurile unde era moºia Scorpiei;
acolo gãsirã oraºe; pãdurile se schimbaserã în câmpii; întrebã pre
unii ºi pre alþii despre Scorpie ºi locuinþa ei; dar îi rãspunserã cã
bunii lor auziserã de la strãbunii lor povestindu-se de asemenea
fleacuri.
– Cum se poate una ca asta? le zicea Fãt-Frumos, mai
alaltãieri am trecut pe aici; ºi spunea tot ce ºtia.
Locuitorii râdeau de dânsul, ca de unul ce aiureazã sau
viseazã deºtept, iarã el, supãrat, plecã înainte, fãrã a bãga de
seamã cã barba ºi pãrul îi albise.
Ajungând la moºia Gheonoaiei, fãcu întrebãri ca ºi la moºia
Scorpiei, ºi primi asemenea rãspunsuri.“
Dar cel mai important element al acestei secvenþe este
cel de-al treilea, ºi anume acela care se referã la dor. ªtim cã
Lumea de Dincolo este, în viziunea tradiþionalã, o Lume fãrã
Dor. Dalbul de Pribeag, cãlãtoritul în cealaltã lume este îndemnat,
în cadrul cântecului ceremonial de înmormântare, „Sã-þi trimiþi
dorul înapoi“.
S-a vorbit mult despre ciudatul cuvânt dor, fãrã echivalent
integral semantic ºi afectiv în alte limbi. Iar în acest basm, ca
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ºi în toate celelalte ce vorbesc despre moarte ºi despre nemurire,
cuvântul acesta îºi are rolul sãu deosebit. În folclorul românesc,
tãrâmul celãlalt este vãzut ca o lume fãrã dor. Dorul de pãrinþi,
dorul de casã, de prieteni, de meleaguri ºi, mai ales, dorul
dorului, toate acestea sunt tot atâtea trãsãturi ale unei spiritualitãþi
specifice.
Or, lumea de dincolo e lumea fãrã dor. Ele (cele douã
lumi) nu se exclud. Dar prima zonã (a înlumirii) oferã satisfacþii
ºi bucurii inexistente în cea de a doua. În acest sens interpreteazã
Constantin Noica spaþiul veºniciei, fiinþele trãitoare acolo fiind
lipsite tocmai de dorul pãmântean: „Dar acolo nu totul fusese bine
pânã la venirea lui Fãt Frumos. Iatã cã femeile îl rugarã sã locuiascã
de aci înainte cu dânsele cãci, „ziceau cã li se urâse ºezând tot
singurele“. Ce stranie vorbã ºi aceasta, adevãratã ºi ea undeva. Cãci,
în fapt, ce era acolo? Nimeni nu avea acces la lumea fiinþei, aºadar
fetele ºedeau tot singurele ºi trecuse prin împãrãþia fiinþei plictisul,
„urâtul nostru românesc“1.
Iar Mircea Constantinescu înþelege întreaga lucrare a lui
Fãt Frumos ca pe un conflict al dorurilor. Cãlãtoria lui se petrece
între dorul întru care s-a nãscut ºi dorul întru care îºi gãseºte odihna
zisã veºnicã. Lumea fãrã dor nu înseamnã numai absenþa
sentimentelor, ci ºi aceea a amintirilor: „...aici, în lumea noastrã,
principalul este amintirea, în timp ce în lumea fiinþei totul trebuie
sã fie uitare, sub blânda amnezie“2.
Dar, neascultând sfatul tinerei sale soþii, precum ºi al
surorilor sale, Fãt-Frumos ajunge, în goana sa dupã un iepure,
în Valea Plângerii. Un dor nestins faþã de ai sãi (vechea lume,
pe care o pãrãsise, Lumea de Aici, faþã de care avea datorii de
împlinit) îl cuprinde, deîndatã: Petrecu acolo vreme uitatã, fãrã a
prinde de veste, fiindcã rãmãsese tot aºa de tânãr, ca ºi când venise.
Trecea prin pãdure, fãrã sã-l doarã mãcar capul. Se desfãta în
palaturile cele aurite, trãia în pace ºi în liniºte cu soþia ºi cumnatele
sale, se bucura de frumuseþea florilor ºi de dulceaþa ºi curãþenia
aerului, ca un fericit. Ieºea adesea la vânãtoare; dar, într-o zi, se luã
dupã un iepure, dete o sãgeatã, dete douã ºi nu-l nimeri; supãrat,
alergã dupã el ºi dete ºi cu a treia sãgeatã, cu care îl nemeri; darã
nefericitul, în învãlmãºealã, nu bãgase de seamã cã, alergând dupã
iepure, trecuse în Valea Plângerii.
Luând iepurile, se întorcea acasã; când, ce sã vezi d-ta?
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deodatã îl apucã un dor de tatã-sãu ºi de mumã-sa. Nu cutezã
sã spuie femeilor mãiestre; darã ele îl cunoscurã dupã întristarea
ºi neodihna ce vedea într-însul.
– Ai trecut, nefericitule, în Valea Plângerii! îi ziserã ele,
cu totul speriate.
– Am trecut, dragele mele, fãrã ca sã fi voit sã fac astã
neghiobie; ºi acum mã topesc d-a-n picioarele de dorul pãrinþilor
mei, însã ºi de voi nu mã îndur ca sã vã pãrãsesc. Sunt de mai multe
zile cu voi ºi n-am sã mã plâng de nici o mâhnire. Mã voi duce darã
sã-mi mai vãz o datã pãrinþii ºi apoi m-oi întoarce, ca sã nu mã mai
duc niciodatã.
Trebuie sã spunem, ajunºi în acest punct, cã iepurele
este un animal cu puternice conotaþii funerare: În Egipt, iepurele
de câmp era asociat lui Osiris pentru cã, asemenea zeului, era un
iniþiat puind ºi renãscând precum fazele lunii, iar ºiiþilor din Anatolia
le este interzis sã mãnânce iepure de câmp.
(...)Pretutindeni iepurele de câmp este asociat cu Hecate, luna
neagrã. (Dicþionarul de simboluri animaliere).
IEPURE (Lepus europaeus - DLRM, p. 372)
Este asociat, în plan simbolic, morþii, din care cauzã, întrun alt plan, figureazã între semnele de rãu augur, fiind în mod constant asociat nenorocirilor, evenimentelor nefaste din viaþa omului.
Credinþa este larg rãspânditã în Europa; în basmele româneºti, se
întâlneºte ºi iepurele „bun“, cel care îl ajutã pe erou sã dobândeascã
obiectul ºi fiinþa râvnitã, dar ºi iepurele „rãu“, vestitul „iepure-ºchiop“,
care, el singur, este atât de puternic încât poate doborî pânã ºi boul
nãzdrãvan al voinicului; acest iepure-ºchiop este cãlãrit de o figurã
maleficã, strâns legatã de orizonturile chtoniene, Statu-Palmã-BarbãCot; acest cuplu împleteºte micimea ºi aspectul derizoriu cu puterile
extraordinare care zac în ei; iepurele-ºchiop, cu stãpânul sãu sau nu,
este mai de temut decât orice altã apariþie; acest lucru se datoreazã
faptului cã el este un vestitor, sau chiar un purtãtor, al forþelor
întunericului ºi morþii; deci drumul pe care el conduce este unul
funerar; ºi tot funerarã este ºi imaginea cosmogonicã dupã care
dimineaþa, în drumul sãu de urcuº, Soarele este tras de 12 boi (cai),
ori de doi lei, iar cel de coborâº, de searã, de 7 iepuri; de la atribute
funerare la cele demoniace nu este decât un pas: „Duhul necurat se
bagã în iepure“; „Oamenii care se strigoiesc se prefac în iepuri“; „Iepure
a vedea în vis e rãu, cãci acest animal e diavolul“; dar în el se
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întrupeazã ºi „spiritul grâului“, pentru cã ultimele spice secerate au,
în Moldova, numele de „iepure“, în zona Tecuci, atunci când se ajunge
cu sãpatul ultimelor fire de porumb, se spune: „Sã prindem iepurele!“;
este însã simptomaticã legãtura iepurelui cu orizontul magic al
jurãmântului (atât de intim legat de cel al blestemului ºi, prin aceasta,
de lumea forþelor malefice); faptul cã în „iepure“ se pune aþa care
mãsoarã lungimea fiecãrui cãluºar (aþa are valoarea unui substitut
simbolic al vieþii dansatorilor) este, de asemenea, semnificativ; se
ºtie, din riturile de construcþie, cã adeseori, la temelia unei case noi,
se îngroapã „umbra“ unui om; aceasta este reprezentatã printr-o sfoarã
cu care, pe ascuns, s-a luat mãsura umbrei omului; se crede cã omul
„mãsurat“ astfel va muri ºi cã moartea sa, ca un sacrificiu, va produce un transfer de puteri benefice ºi de vitalitate asupra construcþiei
abia inaugurate; trãsãturile „întunecate“ ale iepurelui sunt completate
ºi de un amãnunt legat de jocul cãluºarilor; în timpul pregãtirilor,
„se mai obiºnuieºte de unii ca pielea iepurelui în care se pune pelin,
usturoi ºi niºte aþã, care reprezintã lungimea taliei fiecãruia dintre
dansatori, sã fie apoi cusutã ºi pusã în vârful bâtei, purtând numele
de iepure, dusã de cãtre unul din cei mai distinºi cãluºari (COMAN,
I, p. 134-137).
Moartea apare, potrivit credinþelor ancestrale, la origini,
la începuturile lumii, datoritã greºelii primordiale aparþinând
unui strãmoº mitic. Nemurirea a existat pe Pãmânt, ea a fost
cunoscutã de cãtre oameni, „pãcatul primordial“, însã, i-a fãcut
pe aceºtia muritori. În unele mituri viaþa, cunoscutã în modul
prezent de desfãºurare, apare odatã cu asasinarea divinitãþii
supreme: moartea divinitãþii transformã în mod radical felul de a fi
al omului. În anumite mitologii omul devine ºi el muritor ºi sexuat3.
Faptul cã moartea (în fapt, cãlãtoria pe care aceasta o
presupune) nu este altceva decât o iniþiere, o „învãþare“ (a unui
alt mod de a vedea existenþa), cu alte cuvinte, este ilustrat ºi
de credinþele din alte zone de culturã, mult mai îndepãrtate,
potrivit cãrora sufletul, în absenþa acestor „învãþãri“ succesive,
s-ar putea rãtãci: Pentru azteci, majoritatea morþilor, adicã cei care
nu au fost luaþi în grijã de soarele triumfãtor sau de zeul ploii, aveau
sã rãtãceascã timp de 4 ani, pânã sã ajungã la locul dizolvãrii eterne.
Morþii care revin erau oarecum temuþi. Dar în acelaºi timp,
erau familiari. Nu luau decât rar înfãþiºare de fantome. Mulþi dintre
ei erau binefãcãtori ºi dãdeau sfaturi4.
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De asemenea, moartea apare ca o iniþiere, în sensul
pregãtirii neofitului (a trupului, deci) pentru trecerea într-o altã
lume, cea a sufletului.
Incursiunile lui Fãt-Frumos pe teritoriile interzise ale
Scorpiei ºi ale Gheonoaiei, pe lângã caracterul lor de probe
militare din cadrul oricãrui rit de iniþiere, au sensul desprinderii
dintr-o lume cunoscutã ºi familiarã într-una, deocamdatã, neºtiutã,
cea a veºniciei.
Scorpia
Insectã din genul arahnidelor de forma racului, veninoasã,
e simbolul marilor primejdii ºi al diavolului, pe care Iisus l-a
învins ºi ne-a dat putere asupra lui.
Gheonoaia
Este cunoscutã ºi sub numele de ghionoaie; despre ea
legendele afirmã cã, iniþial, ar fi fost o femeie (eventual, cu
nasul mare), cãreia i-a fost încredinþat spre supraveghere sacul
unde erau închise toate insectele (sau pãsãrile) din lume;
curioasã, ca orice femeie, ea a deschis baierele sacului, fãcând
sã se risipeascã toate vieþuitoarele din el prin vãi, pãduri ºi
munþi; drept pedeapsã, Demiurgul a transformat-o într-o pasãre,
care cautã mereu, prin copaci, sã prindã gângãniile (sau pãsãrile)
care au fugit ºi sã le readune la un loc; se crede despre ea cã
ar anunþa schimbarea vremii (dar aceastã calitate este atribuitã
aproape tuturor pãsãrilor) ºi cã ar cunoaºte secretul ierbii
fiarelor (COMAN, II, p. 71-72). Se mai crede cã, dacã se aude
ciocãnind (mai ales) în plopul, nucul etc. din grãdina casei în
care se aflã un bolnav, acesta se va însãnãtoºi cu siguranþã Tecuci (2.GOROVEI, p. 51). Românii cunosc ºi o specie de
ciocãnitoare neagrã (sau pestriþã), care trãieºte cu deosebire la
munte ºi care, datoritã culorii sale ºi a ciocãnitului sacadat în
arborii pãdurilor, a devenit pasãrea miticã Ghionoaia, întâlnitã
mai ales în basmele populare; aceastã ipostazã înspãimântãtoare
(dimensiuni gigantice ºi acþiuni întotdeauna malefice, stãpânind
intrarea pe Tãrâmul Celãlalt) este o transmutare, prin
hiperbolizare, a realului în fabulos ºi o prezenþã comunã tuturor
apariþiilor negative ce populeazã lumea basmului (2. KERNBACH,
p. 53; 303; COMAN, II, p. 71).
Sã vorbim puþin ºi despre zmei (zmeoaice, fiice de
zmeoaice etc.). Aceºtia apar cu regularitate în basm, ºi nu
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lipsesc nici aici. În rezumat, zmeoaica bãtrânã e o mamã care-ºi
iubeºte cu ardenþã copiii, îndeosebi feciorii, îi însoarã ºi îi
rãzbunã atunci când sunt omorâþi. Ea are puteri uriaºe, zboarã
prin aer prefãcutã într-un fenomen natural, se caþãrã pe munþi,
soarbe pe vrãjmaº, îi împietreºte pe duºmani ºi, mai ales, e o
mare rozãtoare, având colþi cu care gãureºte piatra ºi mãnâncã
pomii, e aprigã ºi de un temperament incoercibil, iar la supãrare
plesneºte în sensul propriu al cuvântului.5
Se pune însã, în mod firesc, întrebarea: ce s-ar face
personajele pozitive (Fãt-Frumos, Prâslea, Þugulea) - ºi care,
între noi fie vorba, îºi dau, de la bun început, cu dreptul în
stângul ºi nu ºtiu sã facã mai nimic – în absenþa personajelor
zmeeieºti ºi care, de fapt, îi iniþiazã în cãlãtoria lor înspre
Lumea de Dincolo?
Un lucru este dincolo de orice îndoialã, aºadar, în ceea
ce priveºte acest personaj: ea (Zmeoaica, Gheonoaia, Scorpia
etc.) este legatã, într-un fel sau altul, de lumea de dincolo, de
tãrâmul celãlalt. Un prim element care ne conduce spre aceastã
ipotezã este acela cã „locuinþa“ acestui personaj este, cu
regularitate, în pãdure (în mijlocul munþilor etc.). V.I. Propp
deceleazã o strânsã legãturã între aceastã pãdure, din basm, ºi
pãdurea în care au loc, în societãþile arhaice, ritualurile iniþierii,
întotdeauna celebrate în mijlocul pãdurii, localizarea silvestrã
fiind o trãsãturã permanentã ºi invariabilã a ritului, în orice
parte a lumii. Pretutindeni acolo unde era celebrat, ritul iniþierii
se desfãºura, în mod obligatoriu, ºi întotdeauna, într-o pãdure
(sau un tufiº etc., acolo unde nu exista o pãdure propriu-zisã).
În legãturã cu aceasta, cercetãtorul rus face o sumã de supoziþii:
pãdurea fãcea posibilã, poate, celebrarea ritului în secret, sau
poate masca un mister major al comunitãþii respective. Din
punct de vedere simbolic, pãdurea înconjoarã împãrãþia „cealaltã“;
drumul spre lumea morþilor trece printr-o împãrãþie etc. printre
numeroasele mituri nord-americane se aflã ºi unul care nareazã
întâmplãrile prin care trece un om a cãrui soþie murise, el
plecând în cãutarea acesteia. În drumurile sale, nimereºte întro pãdure, ºi descoperã cã se aflã, de fapt, în împãrãþia morþilor.
Or, în basmul Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de
moarte acest episod apare ca un element distinct, bine delimitat:
Trecurãm cum trecurãm pânã aci, stãpâne; mai avem un hop: avem
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sã dãm peste o primejdie mare; ºi dacã ne-o ajuta Dumnezeu sã
scãpãm ºi de dânsa, apoi suntem voinici. Mai-nainte de aci este palatul
unde locuieºte Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte. Aceastã
casã este încongiuratã cu o pãdure deasã ºi înaltã, unde stau toate
fiarele cele mai sãlbatice din lume; ziua ºi noaptea pãzesc cu
neadormire ºi sunt multe foarte; cu dânsele nu este chip de a te bate;
ºi ca sã trecem prin pãdure e peste poate; noi însã sã ne silim, dacom putea, sã sãrim pe dasupra.
Numeroase sunt, aºadar, miturile privind nemurirea,
apariþia morþii, lupta împotriva ei. Considerãm semnificativ
faptul cã un mare numãr de popoare (dacã nu toate) au basme
ce, sub o formã sau alta, conþin acest motiv, al încercãrii de a
obþine imortalitatea.
Astfel, în folclorul românesc, basmul tip conþinând acest
motiv este Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte. Apar
apoi numeroase variante, ce dovedesc încã o mare apropiere de
motivul central: acela al nostalgiei dupã un tãrâm unde nu este
cunoscutã moartea, ca în basmul Glasul morþii. Lazãr ªãineanu,
în culegerea sa Basmele românilor (Lazãr ªãineanu, Basmele
românilor, Bucureºti, Editura Minerva, 1978, p. 253) prezintã
patru variante ardelene ale acestui motiv: Lina Rujulina, Floarea
ºi Florea, Ileana Constinþoana, Fiica a nouã mame. În toate
aceste basme, eroul se naºte sub semnul excepþionalului, refuzându-ºi naºterea pânã în momentul promisiunii nemuririi sau
a cãsãtoriei cu o nemuritoare. Toþi eroii îºi urmeazã destinul,
pãrãsind aceastã lume ºi îndreptându-se spre cea a tinereþii
veºnice.
Pe lângã aceste variante prezentate de Lazãr ªãineanu,
amintim cele 31 de variante ale basmului Drãgan Cenuºã, în
care toate acþiunile apar drept acte iniþiatice în vederea obþinerii
nemuririi, idealul atins în secvenþa ultimã a basmului.
Aceeaºi monumentalã culegere a lui Lazãr ªãineanu ne
convinge de larga circulaþie a motivului în folclorul universal.
Sunt consemnate, astfel, variante: boemã, tirolianã, þigãneascã,
ruteanã, bretonã, corsicanã unde, cu toate deosebirile inerente,
datorate specificitãþii etnice, nucleul central este comun: nostalgia unei lumi ce nu cunoaºte moartea.
Basmul oglindeºte, de fapt, un fel de a fi în lume, o
viziune asupra vieþii ºi morþii. Iar cele douã lumi (cea a viilor
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prezenþi ºi cea a viilor plecaþi) sunt identice; cel plecat îi
pãrãseºte pe cei de aici pentru a-i întâlni pe cei mulþi, de
dincolo, pentru a se întâlni cu istoria propriei sale vieþi. Iatã de
ce similitudinea celor douã „existenþe“ nu este uimitoare. Acolo
locuiesc oameni, cu aceleaºi idealuri ºi preocupãri, doruri ºi
neliniºti, numai cã plecaþi ºi neºtiuþi: S-a spus deseori cã viaþa în
aceastã Land of Immortals seamãnã izbitor cu viaþa tereºtrilor (...)
Ocazia a servit întotdeauna pledoariei cã românii ºi-au imaginat în
creaþiile lor aceastã lume secundã ca pe o simililume suspect de
pãmânteanã, iar nu ca pe o lume canonizatã dupã modelul infernului
ori al tãrâmului morþii, caracteristic mitologiilor pãmântene6.
Mentalitatea popularã are grijã ca fiecare sã îºi împlineascã
propriul rost, la vremea sa. Un bãtrân din zona Oraviþei
(comuna Sasca), întrebat de s-a gândit vreodatã la acest lucru (la
nemurire, adicã), rãspunde cã a fost preocupat de posibilitatea
prelungirii vieþii, dar cã nu ar accepta o astfel de situaþie. În
vârstã fiind, era singurul supravieþuitor al unei generaþii apuse.
Vremea sa, dupã cum singur a spus-o, trecuse. Acelaºi lucru se
întâmplã, dealtfel, ºi cu Fãt-Frumos. El se întoarce deoarece îºi
avea propria moarte de împlinit, ajungând pe nedrept pe un
tãrâm în care, dealtfel, va reveni. Sãrind peste câteva etape, el
ºi-a sfidat propria-i soartã, pe care, în cele din urmã, o va
împlini.
Aºadar, el a „sfidat“ ºi cea de-a treia condiþie a vieþuirii
pe acest pãmânt, ºi anume moartea. Cãci dacã am lua basmul
în litera sa, Fãt-Frumos se întoarce pe acest pãmânt pentru a-ºi
regãsi porpria moarte, pe care o „uitase“ aici, în aceastã primã
lume: Dar în chichiþa din nãuntrul lãzii, adicã în lãdiþa din ladã,
ascuns bine, sau poate îngropat bine de tot, se afla intimitatea sa
ultimã, moartea sa: „Bine ai venit, îi spuse ea, cã de mai întârziai, ºi
eu mã prãpãdeam“. Îl aºteptase ea, numai? Sau o cãutase, el însuºi?
Poate cã pe ea vroia s-o afle plecând din lumea fiinþei fãrã sã ºtie
bine, cãci nãzuise sã-ºi revadã pãrinþii, ºi, odatã cu ei, sã-ºi regãseascã
lumea sa, adicã mãsura sa, limita sa, sãvârºirea7.
Fãt-Frumos se întoarce însã într-o zonã ce nu-i mai
aparþine; pãrinþii îi sunt morþi. Dar el nu poate rãmâne în
tãrâmul nemuririi pânã nu îºi va fi împlinit moartea. Este,
aºadar, acest basm, o sintezã a ontologiei româneºti. Regãsim,
în majoritatea miturilor, motivul nemuririi, al imortalitãþii sau,
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cel puþin, pe acela al cãlãtoriei, în scopul obþinerii acesteia:
Apelul la nemurire ca nostalgie a eternitãþii ºi ca refuz al senectuþii
se înscrie într-o speranþã genericumanã8.
În fapt, avem de-a face cu un ritual de iniþiere, o
cãlãtorie în Lumea de Dincolo a personajului central, FãtFrumos.

Gheorghe SECHEªAN
Note
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C. Noica, Sentimentul românesc al fiinþei, Bucureºti,
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Mircea Constantinescu, Triumful lui Fãt-Frumos,
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C. Noica, op. cit., 129.
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C. Noica, op. cit., 131.
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LEGENDE
culese de Dumitru Jompan
27. Copiii gi la Doleanu

29. Poveasta Mãguliºii

Sã spunie c-o fost on
bãiat ºî o fatã... Murisã pãrinþî...
agicã mama lor murisã...ªatunºia mama vitregã mînasã
copiii sã ºadã la caprie, pã drum,
iar copiii, miºi, s-or jiucat º-or
pierdut caprilie.
ª-acu iei ºciu cã
togieuna îi bãcie, îi tot bãcie, îi
tot bãcie¹...
ªî s-or pus iei cu spacilie
la o ... la on cleanþ, aºã2. Þ-o
spus:
Mãi binie nie-ar priefaºie
Dumiedzãu pã noi în stâncã,
gie cât sã mãi ajiunjiem noi
acasã la mama asta vitregã!Sã
ºcim noi ºie-am pãþât gin priºina
iei...
ªî urimilie ielea pãnã
acuma sã vãd... pã numilie gealu
dzîs Doleanu.

Ierau tot nieºcie uriaº...
mãi giemult iera.... Atunºi iera
cu tot, mãi pucierniºi ierau
oamenii. Cu timpu... cu timpu
oamenii s-or..., n-or mãi trãit
atâta ºî n-or mãi avut sã fie
aºa pucierniºi cum iera atunºi.
ª-o fatã s-o jiucat aºã...
o avut on ºurþ, cum sã spunie
la noi, cãtrînþã, o dus gie tri
ori, ori, s-o fãcut on geal, cariei ºî-n dzâua gie astãdz în mijlocu
satului... ªî... o spus cãtã mamãsa:
Ãcie, mamo, ºie-am
lucrat ieu în dzãua gie astãdz!
Vai, vai, iºie, p-atît-ai
cãrat tu?! Gie câcie ori?
Gie tri ori am dus cu
ºorþu mieu, am dus asta.
Pã tu, dacã cãrai o dzî
întreagã fãºiei on muncie-ntreg,
îl fãºiei, aºã-i mamo?
Da, sigur c-aºã-i!

Ol Vd
28.IX.1978
1.
Interesant este ritmul
vorbirii ce rezultã din aceastã
repetare.
2.
Informatorul îºi
îndreaptã bustul, trãgându-ºi
umerii înapoi.

Ol Vd
28.IX. 1978
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Tradiþii, obiceiuri
Tradiþii, obicei, calendar
manifestãri folclorice
Ca o punte de legãturã între trecut ºi prezent este viaþa
spiritualã a oamenilor, iar vechimea tradiþiilor ºi obiceiurilor
pãstrate pe aceste meleaguri frumoase pot sta mãrturie
incontestabilã. Folclorul este caracterizat prin anonimat,
tradiþionalitate ºi oralitate, astfel cã putem descoperi viaþa
spiritualã a unui popor, prin exteriorizãrile observate în
manifestãrile folclorice. La origine, cultura folcloricã a constituit
probabil cultura unicã a unui popor, folclorul fiind parte a
culturii populare ºi anume cultura spiritualã, ca un sistem de
valori ideale create de om.
Tradiþiile ºi obiceiurile sunt valori inegalabile ºi
incontestabile care riscã sã se piardã în negura timpului, dacã
nu ne preocupãm, cu grijã, de valorificarea lor. Toate obiceiurile
ºi tradiþiile care s-au pãstrat, rãmân dovadã vie a aprecierii
folclorului autentic ºi conduc la perpetuarea cât mai îndelungatã,
aici, la sat.
Caracterul spectaculos, plin de pitoresc al obiceiurilor
tradiþionale în folclor are rolul sã atragã interesul, mai ales al
celor tineri, al copiilor care trebuie încurajaþi sã le cunoascã, sã
le respecte ºi sã le pãstreze.
Comuniunea cu Natura, care este pentru oameni un
laborator de muncã, implicã cunoaºterea legilor cosmosului, a
pãmântului ca atare, cu pãmântul, apele, plantele, clima ºi
animalele, fiind necesarã o mare capacitate de înþelegere a
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tainelor Naturii pentru a fi explicate ºtiinþific, magic sau religios.
Un folclor general, de caracter obºtesc este cunoscut ºi
practicat de cãtre toþi membrii aceleiaºi comunitãþi; în sânul
cãreia formeazã un fenomen similar celui al opiniei publice, o
aºa-zisã culturã publicã utilizatã zilnic ºi cunoscutã de toþi
vorbitorii.
Dominã în acest tip de folclor fenomenul de masã al
limbii vorbite de întreg grupul social, uneori cuprinzând comunitãþi
întinse pe mari spaþii teritoriale.
Se adaugã însã limbajului încã un alt fenomen similar,
având ºi el caracter de masã, de uzaj zilnic generalizat. Este
vorba de complexul de fenomene care formeazã moravurile
sociale, în toate domeniile care se referã la seria de acte privind
obiceiurile vestimentare, de hrãnire, de odihnã, de igienã, de
comportamente în relaþiile sociale curente, de la gesturile de
bunãvoinþã pânã la cele agresive; inclusiv normele etice, juridice
ºi cele de bunã-cuviinþã.1
Pe lângã acest folclor generalizat, existã ºi o serie de alte
tipuri specializate de folclor din care putem semnala: folclorul
diversificat pe sexe ºi vârstã, precum cultura grupelor de copii,
a tinerilor cãsãtoriþi, flãcãi ºi fete ce ies la horã, a bãrbaþilor
maturi ºi a nevestelor, a babelor ºi bãtrânilor, care vin fiecare
cu propriul lor mod de a interpreta folclorul general utilizat,
adãugându-i ºi creaþii proprii, care nu circulã decât în grupul
social respectiv.
Pe roluri temporare de caracter ceremonial, cum sunt
cele ale naºilor de botez ºi cãsãtorie, ale vornicilor-giverilor ºi
givãriþelor în cazul comunei noastre, moaºelor, bocitoarelor,
ursitoarelor, paparudelor-piruruielor, cãluºarilor, colindãtorilor
etc.
Pe domeniile profesionale, precum cel al lãutarilor, dar
ºi cel special al morarilor, fierarilor, cãrãmidarilor, dulgherilor,
tâmplarilor, rotarilor, cãzãnarilor etc., care dispun nu numai de
propria lor terminologie profesionalã ci ºi de o multitudine de
cunoºtinþe ºi practici folosite doar în grupul lor.
Varietãþi de folclor tainic, de douã feluri: limbi pãsãreºti
folosite mai mult în joacã, ºi formule cu sens magic care nu se
cunosc decât de cei iniþiaþi, socotindu-se cã, dezvãluite profanilor,
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îºi pierd puterea, legãtura dintre sacru ºi profan stabilindu-se
doar în anumite situaþii ºi ipostaze bine determinate.
De fapt e tot un folclor profesional, al categoriei deosebite
a celor care îºi asumã roluri de mânuitori ai forþelor magice,
descântãtori, vrãjitori, ghicitori în zodii, în bobi sau alte tipuri
de magii ºi profeþii.2
Orice exemplar folcloric, de orice naturã ar fi, nu este
deci reprezentativ decât pentru grupul social în care e folosit în
mod curent, iar nu pentru întreaga etnie.
Distingem aici doi gânditori care au avut legãturã directã
cu problema culturii noastre populare, care meritã a fi luaþi în
seamã, între ei existând asemãnãri certe dar ºi deosebiri
fundamentale. Asemãnãri, în sensul cã, preocupaþi de problemele
filozofice cele mai grave, au avut prilejul sã-ºi punã întrebãri ºi
cu privire la fenomenul folcloric, îmbinând cercetarea eruditã cu
o creaþie pur literarã, fie în versuri, fie în prozã.
Deosebiri în sensul cã unul e preocupat de probleme de
esteticã, punând accentul pe chestiunea stilului, celãlalt urmãrind
elucidarea unor texte de istorie a religiilor, punând accentul pe
sacru.
Este vorba, dupã cum s-a putut ghici, de Lucian Blaga ºi
Mircea Eliade.
De asemeni, Blaga repetã ºi credinþa acestora cã e
suficient a fi copilãrit într-un sat pentru a pãtrunde în toate
tainele lui, în special, adaugã el, pentru cã numai în timpul
copilãriei îþi e deschisã calea judecãþilor mitologizante, devenind
astfel uºoarã filozofarea despre filozofia popularã româneascã. 3
Toatã lumea ºtie cã poporul român de pretutindeni, pe
lângã sãrbãtorile legate de Bisericã sau creºtine mai þine ºi alte
sãrbãtori nelegate sau pãgâne. Cele de pe urmã sunt cunoscute,
mai ales la sat, unde legendele, datinile, superstiþiile uzitate în
decursul lor au o însemnãtate mare.
Informaþiile primite prin intermediul obiceiurilor sunt
furnizate nu doar pe cale verbalã, ci ºi prin limbajul dansului,
al gesticii, al muzicii ºi, uneori, al obiectelor, fapt care nu
afecteazã însã unitatea comunicãrii, iar desfãºurarea obiceiului
integreazã ritualuri, norme juridice, economice, religioase, sau
valori estetice ºi etice. Toate acestea sunt rezultatul unor
îndelungi acumulãri, al unor experienþe dobândite de oameni în
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diferitele perioade istorice prin care a trecut societatea umanã.
Într-un astfel de context, considerãm cã este mai necesar
ca oricând, prin eforturi, sã scoatem la luminã adevãrata valoare
a obiceiurilor, a locului acestora în viaþa spiritualã a românilor
de-a lungul veacurilor. Este o muncã în care s-ar cere antrenaþi
toþi cei ce au contact cu viaþa satului, cei ce pot scoate de sub
zgura uitãrii – obiceiurile, datinile ºi tradiþiile noastre, manifestãri
ale unei spiritualitãþi deosebite, exemplare chiar.
Tradiþia spune cã nu sunt sãrbãtori de iarnã fãrã colindãtori
astfel cã în comuna Bãuþar fiecare casã obiºnuieºte sã primeascã
colindãtorii ºi sã împãrtãºeascã cu cei din jur bucuria Naºterii
Domnului.
În cadrul Sãrbãtorilor de iarnã, în seara premergãtoare
Sfântului Ion, la Boboteazã, se face joc în sat, se ridicã Ionii,
adicã toþi cei care poartã numele de Ioan, sau un derivat al
acestuia, este ridicat ºi sãltat, sus pe braþe. Cei prezenþi sunt
organizaþi în grupuri, în jurul celui care-ºi sãrbãtoreºte ziua
numelui, iar cei care þin Ionul ridicat cel mai mult sunt
câºtigãtorii acelei seri, acea persoanã conduce jocul, mânã brâul,
obicei care se mai practicã încã. Petrecerea dura pânã dimineaþa,
iar la revãrsatul zorilor, îmbrãcaþi gros în cojoace, atât bãrbaþii
cât ºi femeile mergeau cu sãniile trase de cai pe uliþele satului,
cântând ºi chiuind. Acest obicei nu se mai practicã astãzi,
probabil pentru cã nu mai existã multe gospodãrii care sã deþinã
cai, locul acestora a fost luat de obiecte ce aparþin tehnologiei
moderne.
Tot în aceastã perioadã, fetele mari, cãrora nu le-au sosit
încã peþitorii, în rãstimpul de la Crãciun ºi pânã la Boboteazã,
ºi mai cu seamã cele bãtrâne, care nu se pot mãrita, îºi fac în
ziua precum ºi în ajunul acestei zile, diferite practici pe dragoste
ºi pe ursitã, întocmai ca sã fie cãutate, iubite ºi jucate de feciori
ºi sã se poatã cât mai repede mãrita.4
Aºa fetele din Bucova, care doreau sã fie cãutate, iubite
ºi jucate de feciori, se duc seara spre Boboteazã ºi aduceau apã
neînceputã de la fântânã. Dupã aceea, puneau în ea vreo câteva
fire de busuioc ºi apoi o aºezau într-un loc unde sã o batã
soarele, când va rãsãri a doua zi dimineaþã. Cu acea apã se
spalã pe faþã, iar busuiocul se pune sub pernã pentru a i se
arãta în vis ursitul.
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Tot tradiþionale sunt focurile din Joimari ºi Strigatul
peste sat specific comunei Bãuþar ce se practicã din cele mai
vechi timpuri, în sãptãmâna dinaintea Sãrbãtorilor Pascale.
În acelaºi context al spiritualitãþii în comuna Bãuþar
precum ºi în alte pãrþi, este cunoscut faptul cã tineretul obiºnuia
a se cãsãtori mai cu seamã între posturi, cârnilegi sau câºlegile
de iarnã pentru cã atunci era timp de petrecere, astãzi însã
nunþile obiºnuiesc a se face în toiul verii, înainte ºi dupã postul
de Sfânta Mãrie.
În aceste câºlegi se fãceau de regulã cele mai multe ºi
mai însemnate nunþi ºi asta din cauzã cã între posturi, în
câºlegile acestea, oamenii nu aveau aºa mult ºi greu de lucru
ºi pentru cã în rãstimpul acesta fiecare persoanã ce dorea ºi
voia sã se cãsãtoreascã se pregãtea cu toate cele necesare
pentru încheierea ºi serbarea unei cãsãtorii.
Obiceiurile þãranului la aceste sãrbãtori sunt încãrcate
de practici ºi semnificaþii, cu atât mai mult ele trebuie culese,
date la luminã ºi studiate. Aceste obiceiuri pe care þãranul lea moºtenit ºi pe care le practicã, au pentru el o însemnãtate
deosebitã, o legãturã mai intimã cu persoana sa. Pentru el
credinþele, tradiþiile, datinele, sunt singurul izvor de trai sufletesc
care-l înalþã, îl întãreºte, îi dã viaþã. Mintea lui se rãsfaþã
oprindu-se la ele, inima i se îndestuleazã împlinindu-le. Acesta
e cel mai scump tezaur moºtenit ºi, la rândul lui, îl lasã
moºtenire fiilor sãi.5
Totuºi, timpul ºi cultura sunt doi factori care mereu
schimbã sau distrug aceste obiceiuri, iar o colectivitate, fãrã sã
simtã, dupã multe generaþii, se trezeºte cã a adoptat obiceiuri
noi ºi a pierdut din cele ce le-a avut, iar acest lucru e atât de
dãunãtor pentru cã acea cunoºtiinþã a oamenilor de demult, e
deplinã ºi e necesarã oricãrui istoric, antropolog, etnograf, mai
importantã ºi valoroasã decât orice alt document.
Trãind pe marginea Orientului, poporul nostru este cam
fatalist, superstiþios. El practicã, pe lângã câteva obiceiuri introduse
prin Bisericã, o mulþime de altele.6
Se poate crede cã obiceiurile introduse prin ritualul
bisericesc au soarta de a fi mai stabile. Sfinþirea apei, botezarea
credincioºilor, cufundarea crucilor în apã se vor continua cât
timp va exista acelaºi ritual. Poporul însã schimbã mai totdeauna
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sensul unora din obligaþiile rituale, ºi de aceea existã o mulþime
de alte obiceiuri ºi credinþe, în legãturã mai apropiatã ori mai
depãrtatã, cu cele prescrise de Bisericã.
Caledarul popular
Cel mai amplu ciclu festiv din calendarul tradiþional
românesc este cel al sãrbãtorilor de iarnã, aflate în preajma
solstiþiului de iarnã. Crãciunul, momentul forte al perioadei,
consteleazã, însã, o serie de alte mici obiceiuri. El este anticipat
de o perioadã de patruzeci de zile de post ºi de câteva sãrbãtori
importante ca Sânandrei (30 noiembrie), Sânicoarã (6 decembrie)
ºi Ignatul (21 decembrie), urmat de cele douãsprezece zile între
care Anul Nou ºi Boboteaza, reprezintã momentele cele mai
importante. Fãrã sã aibã un context festiv atât de puternic, nici
celelalte momente de cumpãnã ale soarelui nu au rãmas
nemarcate în cultura noastrã tradiþionalã. Solstiþiul de varã este
marcat prin sãrbãtoarea Sânzienelor, câtã vreme echinocþiile
sunt în relaþie cu Sângiorzul, cel de primãvarã, ºi cu Ziua
Crucii, cel de toamnã.7
Aceastã dispunere ritmeazã întreaga vieþuire a comunitãþii
tradiþionale, astfel încât calendarul popular nu rãmâne numai o
listã de festivitãþi, socotite în funcþie de fenomenele astronomice,
ci, prin datele sãrbãtorilor ºi obiceiurilor, el „indicã timpul optim
pentru arat ºi semãnat; pentru formarea ºi desfacerea turmelor, pentru
urcarea sau coborârea oilor de la pãºunile montane, zilele favorabile
culegerii plantelor de leac, pentru peþit ºi logodit, pentru pomenirea
moºilor ºi strãmoºilor, pentru aflarea ursitei“.8
Figura 1. Calendar……….9
Ritmarea timpului, a celui cosmic ºi a celui uman, prin
calendar precum ºi evidenþierea ceremoniilor tradiþionale,
funcþioneazã ca elemente cu acelaºi sens pentru o serie de
expresii ºi de proverbe româneºti.
¬
a fi baba Dochia
¬
a-i face capul calendar
¬
Blagoveºte mâncã peºte
¬
Dacã nu plouã în mai, nu se mãnâncã mãlai.
¬
la Paºtele cailor
¬
La Sântãmãria Mare buiesc oile la vale.
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Nu se îngraºã porcul în Ajun.
Omul cuminte îºi cumpãrã vara sanie, ºi iarna car.
Ursul ºi-a vãzut umbra.
Dupã concepþia popularã cã toate lucrurile se fac în timp
„calendarul este fenomenul cel mai închegat ºi mai vorbitor pentru
înþelegerea timpului într-o colectivitate ca aceea a satului românesc.
În calendar sunt exprimate aproape toate caracterele timpului, aºa
cum trãieºte þãranul vechiului sat românesc; în el gãsim exprimat
ritmul ºi organizat timpul“.10
Þãranul român, omul simplu de la þarã, care nu a
învãþat sã citeascã din cãrþi sau materiale de specialitate cum se
schimbã timpul, se mulþumeºte cu acea experienþã pe care a
moºtenit-o de la strãmoºi, cei care s-au orientat dupã semnele
verii când îºi semãnau holdele sau îºi culegeau recolta, ca sã nu
le fie munca în zadar. De la strãbuni a învãþat poporul când e
vremea bunã, când e vremea rea, dar mai ales cum sã identifice
semnele care indicã aceste lucruri. Aceste semne nu sunt
¬
¬
¬
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pãstrate de cei care le cunosc, ci aºa cum le-au moºtenit de la
bunicii ºi pãrinþii sãi, tot aºa le explicã ºi copiilor sãi, ºi astfel
aceastã ºtiinþã se pãstreazã din generaþie în generaþie.
Pentru omul din popor, bun cunoscãtor al naturii, al
tuturor semnelor naturii, adevãratul calendar care-i spune cu
certitudine timpul e calendarul de ceapã. Acest calendar nimeni
nu-l poate face mai bine ºi mai potrivit de cum ºi-l face el
singur.
Seara spre Sfântul Vasile, cei care doresc sã ºtie cum va
fi anul urmãtor, ia douãsprezece jumãtãþi de ceapã, le aºeazã la
rând toate, pune în fiecare jumãtate o parte anumitã de sare,
aproximativ pânã la jumãtatea cepei, dã fiecãreia numele unei
luni de peste an ºi apoi lasã jumãtãþile sã stea aºa pânã a doua
zi dimineaþa, de Anul Nou.
Lunã care se aratã cã va fi ploioasã, este indicatã de
jumãtatea de ceapã care va avea dimineaþa mai multã apã, iar
luna secetoasã este indicatã de jumãtatea în care sarea este aºa
cum a fost pusã. Dacã în vreo jumãtate de ceapã, sarea e pe
jumãtate umedã sugereazã faptul cã în acea lunã vremea va fi
schimbãtoare.
Dacã e lunã plinã în seara de Sfântul Vasile, anul e
bogat ºi roditor. Acesta e începutul calendarului popular cu
principalele semne dupã care cunosc cei din comuna Bãuþar cum
va fi anul urmãtor.
Celelalte semne care aratã schimbarea timpului sunt
observate succesiv în decursul anului. Trecerea de la un anotimp
la altul se realizeazã pe nesimþite, observãm doar modificãrile
ce apar odatã cu începerea fiecãrui anotimp.
Voi prezenta astfel împãrþirea anului sub forma unei
poveºti pe care o spun bãtrânii nepoþilor înainte ca aceºtia sã
meargã la ºcoalã ºi este pe înþelesul ºi priceperea tuturor.
„Într-un copac cu douãsprezece ramuri, se aflã în fiecare
ramurã câte patru cuiburi, în fiecare cuib câte ºapte ouã, iar în fiecare
ou câte douãzeci ºi patru de pui.
Acesta-i anul cu lunile, cu sãptãmânile, cu zilele ºi orele.“11
Trecerea de la un anotimp la altul este observatã prin
schimbãrile vremii de care depinde foarte mult începerea unui
anotimp. Vremea este cea care dezvãluie prima datã schimbarea
anotimpului.
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Obiceiuri de iarnã la Marga
A.

Ciclul Anului Etnografic

a. Colindatul copiilor
(Piþãrãii, Cãpriþa, ªierbu, Stãua)
Piþãrãii
În Ajunul Crãciunului (24 decembrie), dis-de-dimineaþã,
copii, de toate vârstele se deplaseazã înspre locul numit la
ªiercieº, de unde, în zorii zilei, vor porni sã ureze gospodarilor
sãnãtate ºi rodnicie. Pânã la plecare însã se aprinde un foc
mare peste care vor trebui sã sarã toþi care se simt în stare.
Potrivit cu iscusinþa ºi priceperea fiecãruia, în urma acestei
emulaþii atletice, copiii vor fi împuterniciþi pentru acea zi de a
deþine funcþiile de „generali“, „colonei“, „maiori“, „cãpitani“, etc.
Prin urmare, „gradaþii“, dupã ce au dirijat întreaga ceatã
(„soldaþii“) înspre curtea gazdei ºi au fãcut urarea tradiþionalã,
se aºeazã la ieºirea din ogradã câte doi, faþã în faþã, þinând
boþîlie orizontal, pe sub care toþi ceilalþi, acceptând situaþia
umilitoare în care au fost puºi, vor trebui sã treacã. (Momentul
aminteºte de românii înfrânþi de samiþi în timpul celui de al
Doilea Rãzboi ce a avut loc în anul 321 î.e.n. la Caudium, fapt
pentru care au fost obligaþi sã treacã pe sub „furcile caudine“).
La ieºire „gãzdãriþa“ le oferã: mere, nuci, piþãrãi, biscuiþi,
bomboane, etc. Se crede cã în aceastã zi, copiii nu e bine sã
mãnânce nuci cã îi vor durea mãselele peste an ºi le vor apare
purºielie pe limbã. Tot acum, din dorinþa de a avea în anul
respectiv rod în fructe, unii gospodari duc în livada proprie
câþiva „piþãrãi“ ºi în timp ce aruncã boabe de porumb printre
ramurile pomilor le cer acestora sã rosteascã urmãtorul exorcism,
lovind uºor cu beþele trunchiurile copacilor:
„O rogieºci, o ce tai!“
Cu piþãrãii s-a colindat ºi în iarna anului 1978. Acest
frumos obicei aproape nu mai existã azi în Marga, foarte rar
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mai vin, eventual din alte pãrþi dacã ajung, oamenii îi primesc.
Acelaºi lucru se întîmplã ºi în cazul obiceiului „ªierbu“.
Pr. Ld.
24.XII. 1977
Cãpriþa
Memoria acestei colectivitãþi atestã cã obiceiul s-a
manifestat cou oarecare intermitenþe. Grupul de participanþi
este alcãtuit din 4-5 inºi între care doar unul singur este
travestit în cãpriþã, restul colindãtorilor fiind doar interpreþii
cântecului intonat la unison. În varianta dramatizatã, un copil
joacã rolul ciobanului, altul, al jidanului ºi un al treilea pe cel
al doctorului. Împodobirea cãpriþei este simplã: pe un covoraº
(veºmântul mascatului) se prind panglici multicolore de hârtie ºi
flori, capul animalului fiind confecþionat ca pretutindeni. Mulþi
ani la rând au colindat aici, cu capra, urãtorii din Bucova. În
ultimele ºapte ierni nu am sesizat prezenþa acestui obicei
calendaristic legat de sãrbãtorile de iarnã. Iatã în continuare
varianta nedramatizatã ºi cea dramatizatã a acestei datini pãstrate
pânã aproape de zilele pe care le trãim:
Hea, hea, hea, cãpriþa mea
Jioacã binie ºî nu sta
Jioacã binie-nºieciniel
C-aºã iestã frumuºãl!
Tunã capra gi la muncie
C-o stãluþã albã-n fruncie
Hi, hea, hea, cãpriþa, hea
Jioacã binie ºî nu sta!
Este un obicei care s-a conservat ºi se practicã ºi în
zilele noastre.
Bg. Mr. Pc
28.VII. 1978
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Tabelul respondenþilor
Culegãtor: Dumitru Jompan
Nr.Crt. Sigla Numele ºi prenumele
culegerii
Adresa
Observaþii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

Bg.Mr.

Beg Maria
Marga, nr. 67
Gr. In. Grozav Ion
Marga, nr. 229
Mh. Sm. Mihuþ Simion
Marga, nr. 61
Mc. An. Maciovan Ana
Marga, nr. 53
Mr. Mh. Mãrgan Mihai
Marga, nr. 183
Ps. Sm. Pascotã Simion
Marga, nr. 55
Pr.Ld. Preda Lidia
Marga, nr. 67
Ol.Vd. Olaru Vidu „a
Marga, nr. 195

Porecla

Vârsta

Data

„a lu’ Pec“ 67 ani 26.07.1978
Cãpriþa
„Trãmândan“
43 ani 15.01.1963
Cãpriþa
„Gâºia“ 43 ani 15.01.1963
ªierbu
„Bocerei“
74 ani 09.09.2018
Reþete culinare
„Cãrãment“ 49 ani 08.11.1969
Stãua
„Cãrãment“ 43 ani 15.01.1963
Cãpriþa
„Pec“
65 ani 24.12.1977
Piþãrãi
lu Buzãntoane“ 63 ani 28.09.1978
Legende

ªierbu
Obiceiul nu a fost practicat de locuitorii comunei Marga.
Prezenþa acestei datini aici o datorãm bucovenilor þigani, tineri
adolescenþi ºi oameni maturi. Revenirea repetatã în cadrul
acestei obºti a lãsat în amintirea câtorva oameni mai receptivi
melodia ºi textul acestui colind, pe care nu-l considerãm specific
zonei folclorice în care se încadreazã Marga.
Mh. Sm.
15.I. 1963
Stãua
Practicat doar de copii, obiceiul a încetat sã mai existe
încã cu 15-20 de ani în urmã. Azi, din fericire, s-a reluat
practicarea acestuia.
Mr. Mh. Cr.
8.XI.1969
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Obiceiuri
consemnate
de
Dumitru
JOMPAN
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Colindatul la Crãºiun (Crãciun)
în comuna ªopotu Nou
Informator: Brebu Rozi (83 de ani), Stancilova de Sus/
ªopotu Nou, Valea Almãjului, Caraº-Severin
„La noi, sã îmbracã ºî muierili (femeile) ºî sã fãºeau
(fãceau) chipuri sau mãimuºi (maimuci)/mascaþi. Sara, în Ajiun
(Ajun) plecau copiii, pân’ nu sã însãra (se însera), veneau ºî
cântau colinge (colinde). Acu nu mãi vin dã rãu’ cânilor (câinilor).
Mãi noapcea (noaptea), prã întuneric, vin ºî dãi mari. ªî la unii,
ºî la alþî, lumea dã poame (fructe) d-aºcea; merã (mere), nuºi
(nuci), prãjîturi (prãjituri), bani ºî la ãi mari, rãchie în ceºâli
(ceºâlã: geantã micã). Când ajiung, îi audz cutcuredzând (scoþând
sunete ciudate), sã ºci (ºtii) cã vin… Tot aºa vin ºî în noapcea dã
Anu Nou, Revelion dar nu mãi cântã colinge, numa la mulþ ani
ºî cântãri aºa, populare, ºî jioacã, glumesc, spun prostâi (prostii,
lucruri deºucheate). Altãdatã sã dãsfãºeau (desfãceau, îºi luau
masca de pe faþã) dar numa la ãi apropiaþ ca sã/sã/ (se) râdã.
Când ieram io cinãrã (tânãrã) s-or fãcut Sân Vãsâii, se adunau la
o casã ºî întorºeau taieru’ (farfuria) sub care sã puneau tot fielu’
dã lucruri cãrbune însãmna cã îþi iai bãrbat sau muiere negriºios/
negriºioasã; rãchie beþâu; coleºã cu brândzã – flãmând, mâncãºios
ºî tot aºa… Asta o fost acu 50-60 dã ani, muico…
ªî tot dãmult, prã vremia me or fost clãºi (clãci) la
scãrmãnat lânã ºî la tors. ’Nãince cu o sãptãmânã o muiere
chema veºinii (vecinii), neamurili. Aºi (aci) veneau ºî mãi cineri
ºî mãi bãtrâni. Ce duºeai (duceai) cu furca ºî fusu’ cã dã lucru
iera acolo. Gazda fãºea mâncare, sã mãnca, sã ºî jiuca, sã bea,
care ºcia dzâcea dân fluier. Aºa sã înºepeau ºî mulce poveºci dã
dragostã (dragoste) întrã cineri. În zori veneai acasã, sãtul dã
vesãlie. Mie m-o plãcut, o fost frumos, aºa m-am pomenit, acu nu
mãi ºci cã-i sãrbãtoare. Acu toþ s-or lãsat dã obiºeiurili bãtrâne…
da’-i pãcat! Ce vedz prã la televizor nu-i baº aºa cum o fost.“

Angelica HERAC, referent de specialitate
CJCPCT CS
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Îngrãdirea prin cuvânt (II)
În articolul publicat în numãrul anterior al revistei
m-am referit la aspectele pozitive care vizau îngrãdirea
prin cuvânt. Acum mã voi opri la un aspect negativ pe
care îl presupune sintagma, acela al interzicerii libertãþii
de exprimare în limba naþionalã, ºi voi face aceasta
relatând o poveste pe care am auzit-o cu mulþi ani în
urmã, de la o bãtrânã ajunsã la o vârstã venerabilã (96
de ani). N-am putut sã uit cele spuse pentru cã se
concentra în cuvinte multã durere ºi multã revoltã.
Mã întorsesem de la ºcoalã ºi am gãsit-o pe „baba
Iia“ pe banca din faþa casei. Era prea slãbitã ca sã mai
facã o muncã grea. Pentru ea venise timpul odihnei ºi
se bucura sã mai împãrtãºeascã o vorbã cu cineva.
Fãcea „poame“ de mere ºi pere, le strecura în buzunare
ºi le dãdea mie ºi fratelui meu în sãnãtatea ei sau de
pomanã morþilor. Mie îmi plãcea sã o ascult, era o
excelentã povestitoare ºi-mi demonstra cât a învãþat ea
la ºcoalã, cât de bine ºtia sã calculeze. Învãþase la
ºcoala comunalã în limba maghiarã, numãra ºi calcula
bine utilizând aceastã limbã. Nu-mi mai amintesc cum
am ajuns la povestea pe care o voi relata, ºtiu doar cã
are legãturã cu zidul unui „plaþ“ aflat în preajma caselor
noastre: Bãtrâna pãrea a-mi spune povstea unui zid, dar
era, de fapt, povestea unor vieþi curmate pe nedrept.
Stãteam lângã ea pe bancã ºi-i sorbeam cuvintele spuse
domol, de parcã ar fi izvorât din sufletul încercat al
celui care vãzuse ºi aflase multe.
Povestea ei se referã, bãnuiesc, la ultima perioadã
de existenþã a regimului dualist în Banat. Temuþii jandarmi
unguri, jandarmi „cu pene de cocoº“, la chipiu, cu care
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mamele îºi speriau adesea copiii („vine ºîndarmii cu
pene de cocoº“), erau mîndri de armele lor pe care le
puteau folosi împotriva celor care nu dãdeau ascultare.
Câþiva tineri auziserã cã vin „a noºcii“ ºi
împãrtãºeau prin sat aceastã bucurie. Spuneau doar
atât: „Vin a noºci“ ºi se refereau la sosirea armatei
române în Banat. A fost suficient ca zvonul sã ajungã la
urechile jandarmilor unguri care i-au prins pe tineri, iau aºezat în faþa unui zid ºi i-au executat fãrã milã.
Familiile nici n-au apucat sã se dezmeticeascã ºi copiii
lor nu mai erau. Tinerii jertfiþi cu cruzime nici mãcar
nu strigau împotriva asupritorilor, doar îºi declinau
identitatea. Împãrtãºeau o speranþã ºi o bucurie, cã
viitorul lor se va schimba prin unirea românilor, prin
alipirea Banatului la Patria-Mamã. Dar visul le-a fost
curmat, cuvântul le-a fost interzis ºi vieþile sacrificate.
Nu purtau arme, nu erau periculoºi, decât prin vorbele
lor. Cele trei cuvinte („Vin a noºci“) erau periculoase
pentru cã deschideau un drum în inimi, fãceau sã adie
vântul unei libertãþi mãrunte, aºteptate. Bãtrâna îmi
povestea despre nespusa durere a mamelor, care nu
puteau înþelege de ce le-au fost omorâþi copiii fãrã ca
aceºtia sã fi fãcut vreun rãu. Ele nu realizau cât de
primejdioase pot deveni cuvintele în clipele de cumpãnã
când un neam oropsit îndrãzneºte sã-ºi recâºtige libertatea.
Nimeni n-a alinat vreodatã durerea mamelor. Iatã cã a
venit timpul ca povestea acestor tineri jertfiþi sã fie
scoasã la luminã. Nu le-am reþinut numele, acel cutremur
fiinþial pe care l-am resimþit ascultând cuvintele bãtrânei
a fost atât de puternic încât îl resimt ºi acum, peste
ani, când povestea îmi revine în minte.
Sper cã numele tinerilor sunt scrise în ceruri, ca
jertfã curatã pe altarul unei Românii care a ajuns sã-ºi
serbeze Centenarul.

Maria IVÃNIª-FRENÞIU
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De la „îngrãdirea prin cuvânt“,
la democraþia... bâtei
Textul doamnei profesoare Maria Ivãniº Frenþiu, din
Caransebeº –Îngrãdirea prin cuvânt în lumea satului, publicat în
numãrul 1(11) din 2018, al revistei Nedeia m-a bucurat atât de
tare cum nu au fãcut-o cele câteva zeci de cãrþi pe care le-am
citit în aceastã iarnã. Drept pentru care o felicit ºi o admir
pentru frumuseþea metaforei ºi acuitatea observaþiilor, pentru
vorbele puþine rostite ºi multitudinea de pilde sugerate care a
þinut mereu verticalã, demnã ºi vie statuia omului trãitor la sat,
cu tãlpile spãlate de roua pãmântului ºi cu ochii veghind în cerul
binelui ºi cumsecãdeniei, omeniei ºi credinþei. Dupã pãrerea mea
eu aº propune tuturor profesorilor de la clasele gimnaziale sã-l
reproducã ºi sã-l citeascã la orele de dirigenþie, pentru cã „þinerea
de cuvânt“ era în lumea satului de odinioarã unul din perceptele
de bazã ale existenþei. „Ce-am vorbit, vorbã sã fie“ sunã un vers
dintr-un cântec al solistei de muzicã popularã Ana Munteanu,
deºi nu pot sã ignor nici pe cele douã, dintr-un cântec al Mariei
Tãnase „Iar noi oameni botezaþi/ De cuvânt am fost lãsaþi...“
Dar sã revin la titlul meu ºi sã vã povestesc ce am pãþit
când munceam la ziarul Timpul, din Reºiþa, în urmã cu vreo trei
decenii, tot într-o comunã de pe Valea Timiºului, când redactorulºef mi-a înmânat o scrisoare în care era vorba tot despre
pãmânt. Despre pãmântul dintre douã case unde, pe vremuri,
instituþia „picãturii de ploaie“ era sfântã. Adicã pãmântul de la
zidul casei, cu acoperiº „în douã ape“ ºi locul în care cãdea
picãtura de ploaie era marcat printr-un ºanþ ºi era, de drept
graniþa dintre cei doi vecini chiar ºi în cazul când acoperiºul
celui de-al doilea era construit în acelaºi mod. Mai mult, rigola
dintre cele douã gospodãrii despãrþea ºi grãdinile din spatele
imobilelor, oricât de lungi ar fi fost.
Cum era firesc, mai întâi am bãtut la poarta celui care
ne expediase scrisoarea ºi aflu cu stupoare cã cei doi „gospodari“
se judecã, în aceastã speþã, pentru câteva zeci de metri pãtraaþi

109
https://biblioteca-digitala.ro

de teren, de... de 35 de ani. ªi eu cu ºoferul ce mã însoþea am
vãzut negru în faþa ochilor, ca sã nu mai vorbesc despre
maldãrul de decizii, sentinþe, expertize pe care douã generaþii
(la acea datã), de proprietari ai respectivei case le dobândiserã
dupã zecile, sutele de procese prin care au trecut.
La un moment-dat, l-am invitat pe „gazda“ mea sã ieºim
afarã, în stradã, ca sã vedem ce ºi cum la „faþa locului“. Aici,
vâzând probabil maºina redacþiei, o femeie tânãrã (posibil nora
bãrbatului cu care era) s-a nãpustit ca o zgripþuroaicã asupra
mea, cu o zburãturã de bãþ în mânã, luându-mã la rost cã de
ce am mers sã discut mai întâi cu vecinul de la vale ºi nu m-am
dus sã bat la poarta ei sã ne spunã cum stã situaþia. Am
liniºtit-o cã aº fi fãcut-o pentru cã oricum, într-un asemenea
conflict, gazetarul era obligat sã afle opinia ambelor pãrþi.
Femeiuºca, din ce în ce mai iritatã ºi enervatã, se apropia de
mine, ba chiar a început sã tragã de haine ºi sã agite bâta
smulsã din cine ºtie ce gard. S-a potolit doar atunci când am
ameninþat-o cã dacã nu îºi controleazã gesturile, trimit maºina
sã-l aducã pe poliþist.
Eu m-am lãmurit repede cine poartã vina întrucât gardul
grãdinii ei nu urma linia de mijloc dintre cele douã case ci era
construit în prelungirea zidului casei vecinului care ne expediase
scrisoarea.
Un alt episod pe aceastã temã l-am trãit în comuna
Berliºte, nu la multã vreme dupã ce-ºi vânduserã sau arendaserã
pâmântul la S.C. Bardeau România SRL, care reclamau faptul
cã neamþul le desfiinþase drumul ce îi ducea la parcelele pe care
încã mai cultivau cereale sau alte culturi pentru nevoile proprii.
Unul mai sfãtos îmi spunea cã „înainte drumul era trecut pe
hartã“. Eu le-am explicat oamenilor cã în vremurile vechi
proprietarii se învoiserã prin vorbã bunã sã lase de o parte ºi
de alta a proprietãþilor lor trei-patru metri de drum, care sã le
permitã trecerea utilã a tuturor. Mã opresc aici deºi astfel de
exemple aº avea, cum se spune în popor, cu duiumul.
Prin urmare, trag concluzia cã de la „îngrãdirea prin
cuvânt“ a Mariei Frenþiu, din vremurile vechi ºi pânã la
„democraþia“ bâtei de azi, nu e nici mãcar un pas.
februarie 2019

Nicolae IRIMIA
110
https://biblioteca-digitala.ro

 !

Oameni ºi locuri
Oameni de seamã din Craina
Bãnãþeanã, din Petnic, avocatul
Ioan Gheorghe Jurchescu
În anul 1932 când moºtenitorul tronului României, Mihai,
nãscut în octombrie 1921, urma sã înceapã cursurile liceale,
regele Carol al II-lea, tatãl sãu, a luat decizia sã înfiinþeze o
clasã specialã.
Clasa trebuia sã fie formatã din 12 copii proveniþi din
mai multe medii sociale.
În anul 1932, clasa cuprindea 8 copii ºi mai era nevoie
de încã patru. În anul 1932 când regele Carol a vizitat Banatul,
participând la Caransebeº la inaugurarea liniei ferate CaransebeºReºiþa ºi-a fãcut publicã dorinþa de a avea în clasa specialã ºi un
copil din regiunea de graniþã cum era cunoscutã partea de sud
a Banatului.
Cel care a avut misiunea sã selecteze un elev a fost
colonelul preot–militar Coriolan Buracu, din Prigor, care era
parlamentar de Caraº.
Au fost primite 12 cereri, în urma selecþiei, au rãmas
ºase, apoi doi candidaþi, iar în final a fost acceptat unul, în
persoana tânãrului Ioan Ghe. Jurchescu.
Ioan Ghe. Jurchescu s-a nãscut la data de 7 august 1921,
în satul Petnic, ca fiu a lui Gheorghe Jurchescu de loc din
Verendin care a fost învãþãtor în Petnic, mama sa Versavia
Domãºnean, era þãrancã, era veriºoarã primarã cu generalul
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Gheorghe Domãºnean, care a fost ºi primar la Timiºoara.
A mai avut doi fraþi, pe Zaharie, fost jurist la Timiºoaraºi
o sorã Ioana, fost cadru medical la Timiºoara.
Ioan Ghe. Jurchescu a urmat cursurile primare cls I-IV
la Petnic avându-l ca învãþãtor pe tatãl sãu. Din clasa a V-a a
fost elev la liceul C.D. Loga din Timiºoara iar din clasa a VI-a,
a fãcut parte timp de cinci ani din clasa palatinã, clasã specialã
alãturi de viitorul rege Mihai pânã în 1938, fiind singurul elev
bãnãþean din aceastã clasã.
Clasa palatinã, clasa marelui voievod Mihai, fãcea parte
din Colegiul Naþional Sf. Sava din Bucureºti, dar funcþiona la
Palatul Regal, iar iarna la Sinaia la Castelul Peleº.
Cursurile se fãceau dupã programa analiticã de liceu
având cei mai renumiþi profesori N. Iorga, D. Gusti, S. Mehedinþi,
I. Cornea, C. Daicoviciu ºi alþi profesori renumiþi.
În timpul cât a fost elev în clasa palatinã, elevii prin
rotaþie erau invitaþi la masã alãturi de rege ºi principele Mihai.
Cu aceste ocazii, a cunoscut-o pe Reginã, pe I.G. Duca, Ghe.
Tãtãrãscu, Nicolae Titulescu, Al. Vaida-Voievod, regina Greciei,
George Enescu ºi mulþi alþi miniºtri, oameni politici.
La fiecare sfârºit de an ºcolar, se organizau cu toþi elevi,
însoþiþi de profesori lecþii de sintezã prin toatã þara.
Astfel au fost în Banat, la Reºiþa, Semenic, Herculane,
Caransebeº, Bozovici, Oraviþa. În Moldova au fost vizitate
mânãstirile, fiind însoþiþi de prof. N. Iorga. În Þara Haþegului
au fost însoþiþi de prof. C. Daicoviciu.
Cu ocazia vizitei în Banat la 23 iunie 1938, excursie
fãcutã cu clasa palatinã, venind de la Bãile Herculane spre
Bozovici, întreaga clasã cu profesorii care-i însoþeau, cu principele
Mihai, au vizitat Petnicul, casa tatãlui sãu, învãþãtorul Ghe.
Jurchescu, unde au servit masa ºi au vizitat ªcoala ºi Biserica.
Petnicul a mai fost vizitat de regele Carol al II-lea ºi
principele Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia la 2 iunie 1933
când li s-a fãcut o primire fastuoasã în faþa ªcolii ºi Bisericii de
cãtre elevi ºi sãteni.
Dupã absolvirea liceului, Ioan Ghe. Jurchescu urmeazã
ºi absolvã Facultatea de Drept din Bucureºti, devenind avocat.
În 1947 se cãsãtoreºte cu Mariana Lungu, absolventã de

112
https://biblioteca-digitala.ro

ASEC Bucureºti, apoi se stabileºte în Banat, ca avocat la
Colegiul de avocaþi Timiºoara, profesând la Ciacova, Giulvãz,
Deta, Fãget ºi apoi la Timiºoara pânã la pensionare.
În 1951 când era la Giulvãz, la 18 iunie, împreunã cu alþi
locuitori a fost deportat în Bãrãgan, în jud. Galaþi pânã în 1952,
când a revenit la Timiºoara ca avocat la Colegiul de avocaþi,
activând pânã la pensionare.
Dupã pensionare, a lucrat la Primãria Timiºoara ca
jurist încã 6 ani.
În 1956 i se naºte unica fiicã, Doina Adriana, care
urmeazã întreg ciclul de învãþãmânt la Timiºoara, absolvind la
Universitatea de Vest, facultatea de filologie englezã-germanã. A
profesat ca profesoarã la Bocºa ºi Timiºoara.
Din 1990 se stabileºte în Germania unde este ºi în
prezent, fiind profesoarã.
Avocatul Ioan Ghe. Jurchescu a pãstrat legatura cu foºtii
colegi din clasa palatinã, când i-a invitat la nuntã la Bucureºti.
Dupã 1990 a þinut legatura cu foºtii colegi, iarîn 1992
când regele Mihai revine în România de Sfintele Paºti s-au
reîntâlnit la mânãstireaPutna, în Moldova.
În 1993 avocatul Ioan Ghe. Jurchescu îl viziteazã pe
regele Mihai în Elveþia, la Versoix.
Dupã stabilirea regelui Mihai I în România în 1997,
avocatul Ioan Ghe. Jurchescu se reîntâlneºte cu regele Mihai
I ºi Familia Regalã la Bucureºti, Timiºoara, Arad, Sãvârºin.
În 2006 regele Mihai I îl viziteazã pe avocatul Ioan Ghe.
Jurchescu la locuinþa sa din Timiºoara, acesta fiind în covalescenþã
dupã operaþie.
Avocatul Ioan Ghe. Jurchescu a fost preºedintele Societãþii
„Amicii Regelui Mihai“.
În toatã aceastã perioadã, dupã 1990 pânã în 2007, a
vorbit despre regele Mihai ºi Casa Regalã, a þinut conferinþe la
Universitatea de Vest Timiºoara, a dat interviuri în presa din
Timiºoara ºi cea naþionalã. A fost membru în Comitetul Eparhial
Timiºoara, Mitropolia Banatului.
Dupã 1990 avocatul Ioan Ghe. Jurchescu a vizitat de
nenumãrate ori Petnicul unde s-a întâlnit cu neamurile, colegii
de ºcoalã primarã ºi sãtenii.
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La 16.03.1996 a participat la Simpoziomul Crainei Bãnãþene
din Petnic, când a prezentat comunicarea despre generalul
Gheorghe Domãºnean, originar din Petnic, unchi din partea
mamei, veriºor primar cu ea.
La 15.03.2008 avocatul Ioan Ghe. Jurchescu a plecat la
celeveºnice, iar exact dupã un an la 15.03.2009 ºi soþia sa.
La înmormântarea avocatului IoanGhe. Jurchescu a fost
prezent un sobor de preoþi, în frunte cu Înalt Preasfinþitul
Mitropolit al Banatului, Nicolae Corneanu.
Au mai fost prezenþi reprezentanþi ai Primãriei Timiºoara
în frunte cu arhitect Ghe. Ciuhandu, primar.
S-a dat citire scrisorii de condoleanþe din partea Majestãþii
Sale Regale Mihai, Familia Regalã a trimis o imensã coroanã
de flori.
Vã prezentãm scrisoarea de condoleanþe de la M.S.
Regele Mihai I al României.
„Familia Mea ºi cu Mine am aflat cu tristeþe adâncã
despre stingerea din viaþã a soþului ºi tatãlui dv. Domnul I. Gh.
Jurchescu, Jurchi cum îi spuneam eu din vremea când eram
colegi de ºcoalã. Va rãmâne în amintirea mea o fiinþã generoasã,
discretã ºi plinã de nobleþe, un prieten devotat care a ºtiut toatã
viaþa lui sã respecte aproapele ºi sã fie un model al învãþãturilor
primite.
Familia Mea ºi cu Mine transmitem sincere condoleanþe
celor apropiaþi ºi tuturor celor care l-au cunoscut ºi ne exprimam
pãrerea de rãu cã nu vom putea fi alãturi de voi la ceremonia
înmormântãrii.
Dumnezeusã-l odihneascã!

prof. Ana Aurelia CÃPRIORU ERIMESCU,
Petnic

114
https://biblioteca-digitala.ro

Cronicã sentimentalã
Tatãl meu,
av. Ioan Gheorghe Jurchescu
Redãm un material trimis de bunul nostru colaborator, prof.
Petru Erimescu de la Petnic. Petnicul a gãzduit un eveniment cultural
important,derulat sub semnul Centenarului. Intervenþia doamnei
Doina Jurchescu Marcu în cadrul Simpozionului „Iablaniþa omagiazã
Centenarul Marii Uniri“ din data de 15.08.2018 a avut un impact
deosebit deoarece este urmaºul direct al celui care a fost av. Ioan
Gheorghe Jurchescu, personalitate marcantã a spaþiului bãnãþean.
Doamna Doina Jurchescu Marcu, unica fiicã s-a nãscut în
1956, la Timiºoara. A urmat întreg ciclul de învãþãmânt la Timiºoara,
inclusiv Facultatea de Filologie, secþia românã-germanã la
Universitatea de Vest Timiºoara. A fost repartizatã la Bocºa unde a
stat trei ani iar dupã ce a luat definitivatul s-a mutat în Timiºoara
la familia sa. Dupã moartea pãrinþilor, s-a mutat în Germania, în
anul 1990, unde este profesor ºi în prezent.
În perioada cât a stat în România a mai fost în vizitã la
rudele sale din Petnic, l-a mai vizitat ºi pe unchiul sãu la Bozovici
care lucra la Tribunal. ªi domnul avocat Jurchescu a mai fost la
Petnic, chiar a susþinut o comunicare la Simpozionul Crainei
Bãnãþene în anul 1996, despre unchiul sãu, generalul Gheorghe
Domãºneanu, originar din Petnic, veriºor primar cu mama sa.
Vreau sã fac întâi o precizare: nu vã voi vorbi despre
avocatul Ioan Gheorghe Jurchescu ºi nici despre Ioan Jurchescu,
fostul coleg de clasã palatinã al Regelui Mihai, ci despre TATÃL
meu. ªi aº începe cu o mãrturisire: aflând despre intenþia
aplicãrii plãcii comemorative pe care sã fie inscripþionate numele
bunicului ºi tatãlui meu, am simþit în mod firesc mândrie... dar
în momentul imediat urmãtor mi-am spus ºi acum vã spun dvoastrã nu cred cã tatãlui meu i-ar fi plãcut sã-ºi citeascã
numele pe aceastã placã. Pe al tatãlui sãu da, dar pe al lui, nu.
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ªi aceasta pentru cã tatãl meu a fost exrem de modest.
Unii l-au apreciat pentru aceastã trãsãturã de caracter, dar i-au
ºi imputat-o în anumite situaþii. Alþii i-au preþuit-o ºi respectato iar alþii... au profitat de ea.
Îl vãd pe tatãl meu în trei ipostaze:
Prima: ºezând la biroul lui masiv ºi scriind, întâi de
mânã, mai rãsfoind în tomurile lui juridice... apoi bãtând la
maºina de scris, ore în ºir... ºi azi am în ureche bãtaia tastelor...
Pe faþã îi citeam concentrarea, încruntarea, apoi privirea criticã
ºi vigoarea cu care îºi recitea scriptele.
A doua ipostazã: îl vãd în fotoliul sãu confortabil, cu
teancul de ziare alãturi, cu cartea în mânã pe care tocmai o
citea, apoi sorbind tacticos din cafea ºi vorbind cu mama mea
aveau mereu sã-ºi spunã ceva unul altuia, multã vreme...
Aceasta era faza odihnei active.
A treia ipostazã: era cea de relaxare totalã: în mijlocul
prietenilor la câte o aniversare, la o partidã de canastã, la
spectacole, la meciurile de fotbal ºi, bineînþeles, în vacanþe.
Îl port pe tatãl meu în gândurile ºi amintirile mele drept
un om înzestrat cu cele mai frumoase însuºiri, de care el însuºi
nu fãcea niciodatã caz. Aºa cum spuneam, era modest, nu-i
plãcea lãudãroºenia. Când mai povesteam eu, copil fiind, cã am
dat cel mai bun rãspuns la ºcoalã sau cã am fost cea mai bunã
din clasã la... te miri ce... îmi spunea: „lasã-i pe alþii sã
aprecieze cât ai fost de bunã“ sau „lauda de sine nu miroase a
bine“ sau mai târziu când înþelegeam ironia, mã întreba „hei, þiau murit lãudãtorii?“
Poate chiar datoritã acestei modestii, tatãl meu a ales,
prin natura studiilor urmate, sã se aºeze de partea celor slabi
ºi lipsiþi de apãrare, sã îi ajute sã-ºi primeascã dreptatea.
De la tatãl meu am învãþat ce înseamnã spiritul dreptãþii,
obiectivitatea: „audiatur et altera pars“ îmi spunea când îi
povesteam despre câte o ceartã, un conflict...
De la el am învãþat ce înseamnã onoarea, cinstea,
respectul... toate acele valori pe care le-a învãþat de la tatãl sãu,
învãþãtorul Gheorghe Jurchescu ºi de la mama sa bunica mea
Versavia, valori despre care astãzi, din pãcate, se ºtie tot mai
puþin.
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De la tatãl meu am învãþat cã Dumnezeu dã oamenilor
inteligenþa „sacul inteligenþei“ spunea el însã oamenii sunt
datori sã-l umple cu roade, cu fapte bune, cu culturã.
„Lecturã, lecturã, lecturã!“ îmi spuneau pãrinþii mei,
insuflându-mi dragostea pentru carte, iar tata, mergând un pas
mai departe, m-a încurajat sã pun pe hârtie ceea ce m-a
impresionat din cele citite, ascultate ºi vãzute. Iatã cum se
deschide primul meu jurnal de zi, început la vârsta de 11 ani
Sinaia, 24.12.1967 Tãticu’ mi-a spus: „Doiniþa, acest caiet sã-þi
fie cel mai apropiat prieten (confident); lui sã-i încredinþezi....“
Pe data de 28.12.1967 descriam vizitarea Castelului Peleº,
desigur doar parþial, cum era posibil la vremea aceea. Aºa cum
învãþasem, am scris în jurnal tot ce am vãzut, ce mi-a plãcut ºi
ce m-a impresionat ºi mã opresc aici la vasta bibliotecã cu uºa
secretã, care nu a putut fi deschisã, fiind interzis în regimul
trecut. Notez în jurnalul meu: Tãticu’ nu a vrut sã-mi spunã
motivul interzicerii dar mi-a povestit despre toate încãperile
castelului ºi istoria lor... ceea ce m-a fãcut sã-l întreb: „de unde
ºtii tu atât de multe despre acest loc ºi toatã Sinaia?“
Rãspunsul a venit dupã un lung moment de tãcere ºi
cumpãnire, apoi o scrutare din priviri a copilului care încã eram
ºi mi-a spus: „Când vei mai creºte puþin ºi vei înþelege mai
multe, îþi voi povesti ceva important ºi astfel vei avea rãspunsul.“
În sinea mea, atunci, mi-am spus: încã o uºã secretã, încã o uºã
interzisã?
Dar copilãria mea ºi-a urmat cursul firesc ocrotitã ºi
apãratã cu sfinþenie de cãtre pãrinþii mei, curs în care perioadele
de ºcoalã alternau cu cele de vacanþã.
Nu voi uita vacanþele la Petnic, atât timp cât bunicii mei
au locuit aici, apoi cele la Bozovici varã de varã, cele la
Bucureºti, pentru cã aºa cum notam în jurnalul meu de vacanþã,
pãrinþii mei au þinut foarte mult ºi susþineau apãsat cã „trebuie
sã cunosc bine locurile din care îmi trag rãdãcinile.“
Chiar dacã a plecat practic de la vârsta de 10 ani din
satul natal, tatãl meu nu a uitat niciodatã Petnicul, revenind
aici de câte ori a fost posibil, de câte ori avea ocazia ºi pãstrând
neîntreruptã legãtura cu oamenii locului.
De la tatãl meu am învãþat ceea ce el la rândul sãu a
învãþat în casa pãrinteascã, apoi în ºcolile urmate, ca mai târziu

117
https://biblioteca-digitala.ro

împreunã cu mama mea sã-mi dea mie darul de a mã bucura
de frumos, fie cã este de la naturã sau zãmislit de mâna omului.
Sã ºtiu sã-l preþuiesc ºi sã-l respect. De aceea nu voi uita
excursiile în þarã fãcute cu pãrinþii mei, urmând exact traseele
excursiilor de studii fãcute de tatãl meu cu colegii de clasã, pânã
în (aproape) toate regiunile þãrii de nespusã frumuseþe ºi încãrcate
de istorie.
De la tatãl meu alãturi de mama mea am învãþat sã
ascult ºi sã înþeleg muzica, teatrul, filmul, pãrinþii mei fiind nu
doar împãtimiþi cititori, dar ºi mari iubitori de arte frumoase.
Am învãþat de la ei sã cânt ºi sã dansez... ºi nici nu pot
cuprinde în cuvinte cât de mândrã ºi evident importantã mã
simþeam dansând cu tatãl meu la câte o petrecere.
Desigur au existat ºi momente triste, dureroase în viaþa
tatãlui meu, la care însã, a încercat sã mã fac rar, cât mai rar,
pãrtaºã.
Aºa era el, bucuriile le împãrþea cu ceilalþi, nu cu mulþi,
tristeþea o pãstra în el.
Am amintit acest aspect doar pentru a sublinia faptul cã
ºi oamenii deosebiþi, cum a fost tatãl meu, sau poate tocmai de
aceea, au parte de multe încercãri aspre, de tristeþi nebãnuite,
care însã, au menirea aºa se spune de a întãri firea omului.
Aþi sesizat desigur prezenþa mamei mele în povestirea
amintirilor despre tatãl meu. Explicaþia este simplã: mai bine de
60 de ani pãrinþii mei ºi-au împletit destinele, au fost împreunã
la bine ºi la greu, împreunã în suferinþã ºi la bucurie.
ªi-apoi, Ioan Jurchescu nu ar fi fost PÃRINTELE (TATÃL)
aºa cum l-am descris aici, dacã nu o avea pe MAMA mea
alãturi. Cãci, nu-i aºa, în spatele unui bãrbat împlinit stã
întotdeauna o femeie deosebitã, de mare caracter.

Prof. Doina JURCHESCU MARCU
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Gheorghe Novacovici, Coriolan Steer, Ioan
Scurtu ºi mesajul lor transmis nouã la 31
decembrie 1899 din Panteonul de la Þebea
Dormi în pace! Noi veghem!
Cea de-a doua jumãtate a secolului al XIX-lea reprezintã
o perioadã în care s-au acutizat durerile neamului românesc din
provinciile subjugate Austro-Ungariei, ca urmare a nedreptãþilor
suferite din partea autoritãþilor maghiare, iar în faþa acestor
împilãri întreaga suflare româneascã nu a putut sã asiste pasiv,
ºi, în consecinþã, tinerii intelectuali ºi studenþii, cu firea dârzã
ºi combativã specificã vârstei, s-au avântat cu trup ºi suflet în
vâltoarea luptelor date pentru triumful cauzei lor drepte, luptând
cu demnitate pentru izbânda adevãrului ºi a dreptãþii.
Acest context a avut un efect decisiv asupra lui Gheorghe
Novacovici, nãscut la data de 14 ianuarie 1879, într-o familie
veche preoþeascã din comuna Gârbovãþ din Valea Almãjului, în
actualul judeþ Caraº-Severin,
care a dezvoltat de foarte
tânãr orientãri politice
naþionaliste.
În toamna anului 1898,
Gheorghe Novacovici se înscrie
la Academia de Drept din
Oradea, unde îl cunoaºte pe
Coriolan Steer, însã în al doilea
trimestru este exmatriculat
împreunã cu alþi 17 studenþi
români, deoarece s-au solidarizat cu colegul lor Lucian
Bolcaº, care a fost aspru
pedepsit de conducerea
instituþiei pentru publicarea
unui protest care s-a tipãrit în
ziarul „Tribuna“ de la Sibiu. Toþi cei exmatriculaþi de la Oradea
s-au înscris la Facultatea de Drept din Cluj, iar aici Gheorghe
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Novacovici ºi Coriolan Steer îl cunosc pe Ioan Scurtu, student
la Litere ºi Filosofie, între cei trei legându-se o strânsã prietenie
pe fondul pasiunilor comune legate de emanciparea naþionalã a
românilor din Transilvania ºi Banat ºi construirea unui monument în cinstea Eroului Avram Iancu.
Începând cu anul
1894, sarcina edificãrii
monumentului a fost
asumatã de Comitetul Central al Partidului Naþional
Român din Transilvania ºi
Ungaria, fiind ales un
comitet în acest sens, iar
la apel au rãspuns un
mare numãr de români din
Transilvania, Banat, Bucovina, România, precum
ºi studenþi români din
diferite centre universitare
europene.
La finele anului
1899, în cursul audierilor
casierului fondului pentru
monumentul lui Avram
Iancu, cãruia autoritãþile
maghiare i-au înscenat unui
proces politic, procurorul
de stat Lázár a afirmat
public cã Avram Iancu este
„conducãtor de bandiþi ºi
ucigaºi“, iar strângerea de
fonduri drept „cerºetorie
publicã“, ocazie cu care inculpatul este amendat ºi condamnat,
iar întreaga sumã adunatã a fost confiscatã.
Aceastã sentinþã nedreaptã a produs o profundã emoþie
publicã în rândul românilor, iar revista „Tribuna“ devine portavocea nemulþumirilor, prin care toþi tinerii români erau chemaþi
sã lupte pentru apãrarea memoriei lui Iancu.
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În luna decembrie a anului 1899, Ioan Scurtu publicã aici
poeziile „Procurorul hienã“ ºi „Fluierul lui Iancu“, precum ºi
articolul „Pretindem satisfacþie“, iar Gheorghe Novacovici publicã
un „Apel la tinerime“, toate cu scopul de a provoca o reacþie
fermã la batjocorirea eroului naþional.
Ca urmare, studenþii români de la Cluj ºi Oradea au
organizat în preajma Crãciunului o adunare de protest la Cluj
sub conducerea avocatului dr. Amos Frâncu.
Dupã cuvântãrile de rigoare s-a decis pe loc sã se
formeze o delegaþie de studenþi care sã depunã o coroanã de
flori pe mormântul lui Avram Iancu de la Þebea. Din delegaþia
studenþeascã au fãcut parte Gheorghe Novacovici, Corioloan
Steer ºi Ioan Scurtu, care au sosit în dupã-amiaza zilei de 31
decembrie 1899 la Þebea ºi au depus coroana de lauri cu o
panglicã pe care era scris: „Tinerimea românã universitarã, Eroului
Naþional Avram Iancu, 1848, dormi în pace, noi veghem“, aceasta
fiind aºezatã în interiorul Bisericii.
Auzindu-se prin împrejurimi de venirea delegaþiei
studenþeºti, moþii au dat nãvalã, adunându-se la mormânt, s-au
solidarizat cu aceºtia ºi au început sa intoneze „Deºteaptã-te
române“. Cu acest prilej, studenþii au rostit cuvântãri, iar
Gheorghe Novacovici a citit o poezie compusã ad-hoc, în care
proslãvea memoria eroului naþional Avram Iancu ºi a declarat
cã „jurãm pe mormântul tãu, Iancule, cã nu vom avea liniºte
pânã ce nu vom dobândi drepturile noastre egale cu celelalte
naþiuni“.
Imediat la faþa locului s-au prezentat jandarmii unguri,
care au luat cheile cu forþa ºi au pãtruns în Bisericã de unde
au confiscat coroana, iar pe cei trei studenþi i-au dus la postul
de jandarmi, unde li s-au luat declaraþii.
Întocmindu-se dosare de urmãrire penalã, procurorul din
Deva a deschis acþiune publicã împotriva celor trei studenþi ºi
prin rechizitoriu au fost trimiºi în judecatã pentru încãlcarea
codului penal unguresc ºi pentru susþinerea ºi promovarea
memoriei unui „trãdãtor de patrie“, cum a fost declarat Avram
Iancu de autoritãþile maghiare.
Competentã pentru judecarea cauzei era Judecatoria din
Baia de Criº, pe raza cãreia s-a produs „infracþiunea“, iar
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dezbaterile la Judecãtorie s-au fãcut în lipsa celor trei inculpaþi,
care au fost apãraþi de avocatul Francisc Hossu Longin din Deva
(ginerele lui badea Gheorghe Pop de Bãseºti), pronunþându-se în
acest proces o condamnare la trei luni închisoare pentru fiecare,
dupã unii autori, sau la o lunã ºi jumãtate, dupã alþii.
Fãcându-se uz de calea de atac, în urma apelului, procesul
s-a rejudecat la Tribunalul din Deva, unde de data aceasta
apãrarea studenþilor condamnaþi de prima instanþã s-a fãcut de
doi avocaþi: Francisc Hossu Longin ºi ªtefan Cicio Pop din Arad.
Tribunalul, revizuind toate actele de la dosarul cauzei ºi în
urma pledoariilor temeinice ale celor doi avocaþi apãrãtori, s-a
ajuns la concluzia cã în cauzã nu este vorba de producerea unei
infracþiuni, a anulat sentinþa Judecãtoriei ºi a pronunþat achitarea
inculpaþilor. De menþionat cã la acest proces a luat parte un
numeros public românesc care a manifestat cãlduros pentru
studenþi, creându-se cu acest prilej o atmosferã de mare însufleþire
ºi românism.
De menþionat este faptul cã manifestarea de la Þebea,
precum ºi procesul care a urmat au fost amplu prezentate în
presa de limbã românã, mediatizarea fãcând cunoscute acþiunile
celor trei studenþi din rândul românilor.
Destinul ulterior al celor trei studenþi ºi-a urmat cursul
imprimat deja de puternica implicare în cauza naþionalã a
românilor din Transilvania ºi Banat.
La fel ca prietenii sãi, ºi Ioan Scurtu îºi continuã activitatea
pe linia naþionalistã ºi întreþine de-a lungul întregii sale vieþi o
vastã corespondenþã cu Francisc Hossu Longin, care poate fi
consultatã la Biblioteca Centralã Universitarã din Cluj.
Alãturi de colegii sãi, ºi Ioan Scurtu este exmatriculat,
dar în cursul anului 1900 participã la Congresul studenþior latini
care a avut loc la Paris ºi publicã un articol despre „Sfârºitul
marelui Avram Iancu“, despre care considerã cã îi va crea noi
probleme cu autoritãþile maghiare.
În cursul anului 1901, în paralel cu teza de doctorat la
Universitatea din Leipzig, Ioan Scurtu elaboreazã o seie de 22
de articole referitoare la „Probleme actuale în viaþa noastrã
naþionalã“.
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Mulþumitã
profesorului Carol C.
KOKA, pe care îmi permit sã-l citez, pot trasa
evoluþia destinului lui
Coriolan Steer, care
dupã exmatricularea sa,
ca urmare a evenimentelor menþionate,
a trebuit sã pãrãseascã
Clujul ºi sã-ºi continue
studiile la Budapesta,
unde ºi-a luat ºi doctoratul în 26 septembrie
1903.
Pe tânãrul avocat
îl gãsim în 1906 candidat
al românilor la alegerile
generale, reprezentant
al electoratului din
cercul Tãºnad. În anul
1907 este alãturi de
intelectualii români care
au protestat împotriva
legii ºcolare profund
nedrepte a lui Apponyi.
La 14 iulie când s-a
înfiinþat despãrþãmântul
din Tãºnad al ASTREI,
dr. Coriolan Steer a fost
printre cei mai activi membri, îndeplinind funcþia de secretar al
despãrþãmântului.
În zilele premergãtoare Marii Uniri, dr. Coriolan Steer a
fost desemnat printr-un credenþional delegat la Marea Adunare
Naþionalã de la Alba Iulia, unde, la 1 Decembrie 1918, a fost
ales ca membru în Marele Sfat Naþional reprezentând cercul
electoral Tãºnad. Dupã ce armata românã a eliberat întregul
teritoriu naþional, Coriolan Steer a fost ales, la alegerile din
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1919, senator în Parlamentul României Mari unde i-a reprezentat
cu cinste pe românii din pãrþile Tãºnadului, pânã când a trecut
la cele veºnice în 1924, la doar 45 de ani.
Din nefericire, destinul
a fost vitreg cu juristul
Gheorghe Novacovici, cãruia
i-a fost scris sã nu scape de
închisoare. Astfel, în lupta sa
dusã cu condeiul, a publicat
un articol în „Tribuna“ din
Sibiu, al cãrei conþinut a fost
considerat insultãtor la adresa
stãpânirii ºi, drept consecinþã,
i s-a înscenat un proces de
presã, care s-a soldat cu
condamnarea sa, ispãºindu-ºi
pedeapsa în temniþa din
Seghedin. Din închisoare, la
17 iulie 1902, îi scrie unchiului
sãu, învãþãtorul Emilian
Novacovici din Rãcãºdia,
solicitându-i un ajutor bãnesc pentru a-ºi îndulci viaþa din
temniþã.
Eliminat din toate ºcolile din Ungaria, Gheorghe Novacovici
a urmat iniþial cursurile Academiei Comerciale din Graz, ulterior
finalizându-ºi studiile juridice ºi începând practica avocaþialã.
Dupã o zbuciumatã ºi prea scurtã viaþã, juristul Gheorghe
Novacovici, fiind mãcinat de o boalã necruþãtoare contractatã în
temniþã, decedeazã la doar 29 de ani în ziua de 20 august 1908.
Timp de decenii, povestea vieþii lui Gheorghe Novacovici,
fratele bunicului meu, a fost transmisã în familie din generaþie
în generaþie, fãrã ca sã îmi pot imagina cã umbra uitãrii va fi
înlãturatã de pe viaþa ºi activitatea sa.
Totuºi, acest lucru s-a întâmplat datoritã iniþiativei unei
personalitãþi inimoase a Transilvaniei, domnul inginer Ioan Paul
Mãrginean, preºedintele fondator al Asociaþiei „Þara Iancului –
Iubirea Mea“ din Deva ºi al Clubului de elevi-voluntari „Crãiºorii“,
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care, la data de 14 decembrie 2009 au dezvelit în Pantheonul de
la Þebea o placã de marmurã, montatã vertical, pe care sunt
inscripþionate, cu litere aurii cuvintele:
„Spre cinstirea ºi pomenirea faptei studenþilor Coriolan
Steer, George Novacovici ºi Ioan Scurtu de la Universitatea din
Cluj, care la 31 decembrie 1899 au depus la Þebea, pe mormântul
Craiului Munþilor,o cununã de lauri cu flamura tricolorului
românesc, având inscripþia „Dormi în pace! Noi veghem! Tinerimea
românã lui Avram Iancu“, cu riscul prigoanei, ameninþãrilor,
temniþei ºi exmatriculãrii la care au fost supuºi ulterior de cãtre
oficialitãþile ungureºti, dupã trei ani de anchete ºi procese
umilitoare.“

Printr-o fericitã întâmplare, în anul 2014, fiul meu a
vizitat Pantheonul de la Þebea ºi a putut observa cã memoria
înaintaºului nostru nu a fost uitatã pe aceste meleaguri
binecuvântate nici dupã mai bine de 100 de ani, iar ulterior am
avut privilegiul de a-l contacta ºi cunoaºte pe domnul inginer
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Ioan Paul Mãrginean ºi a participa la acþiunile Asociaþiei „Þara
Iancului „Iubirea Mea“ ºi a Clubului de elevi-voluntari „Crãiºorii“
de cunoaºtere ºi cinstire ai eroilor Neamului daco-românesc
multimilenar ºi a luptei lor jerfelnice pentru libertate, dreptate
ºi drepturi…
În final, nu-mi rãmâne decât a mulþumi Asociaþiei „Þara
Iancului – Iubirea Mea“ .membrilor ºi „Crãiºorilor“ ei pentru
toate acþiunile ºi demersurile lor de a pãstra aprinsã flacãra
patriotismului românesc, printre ai cãror luptãtori se numãrã ºi
Ioan Scurtu, Coriolan Steer ºi Gheorghe Novacovici, cu menþiunea
cã faptele lor, precum ºi ale altor demni români, nu vor fi uitate
niciodatã dacã fiecare dintre noi vom veghea asupra a ceea ce
înseamnã sã fi ROMÂN, astfel ca înaintaºii noºtri sã poatã
dormi în pace.

Felicia NOVACOVICI-MIOC
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Memoria locurilor
Localitãþi româneºti din
Ungaria. De la comunitate
istoricã la diasporã
În prag de centenar consider cã este important sã ne
întoarcem puþin privirea ºi asupra românilor din afara graniþelor
þãrii. Vorbim aici despre comunitãþi istorice româneºti, aflate
de veacuri în acelaºi loc, dar peste care au trecut graniþele
statale, în urma unor evenimente istorice, sau vorbim despre
comunitãþile de diaspora, acei români care au trecut ei singuri
graniþa României, stabilindu-se sau muncind în alte þãri, din
Europa sau de pe alte continente.
Sociologul Zygmunt Bauman susþine cã poate fi numitã
comunitate o „adunare de oameni“ care „nu sunt clar definiþi“,
însã care poate fi caracterizatã în primul rând printr-o „unitate
spiritualã“, dar ºi printr-o anumitã coeziune de idei, convingeri,
factori unificatori care devin „mai puternici decât orice ar puteao divide“ (1). Ne referim aici la grupuri care pot fi numite
„comunitãþi“ nu doar pentru cã aparþin aceleiaºi etnii, ci ºi
aceloraºi credinþe religioase, idei ºi trãiri spirituale, practici ºi
mentalitãþi sociale ºi culturale. Pornind de la acest punct de
vedere, putem vorbim despre comunitatea istoricã româneascã
din Ungaria ca despre un grup bine definit pe care îl leagã, pe
lângã etnie, tradiþii, obiceiuri sau religie, o limbã comunã ºi o
istorie comunã (dar care la un moment dat, dupã momentul
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1918, se desprinde de cea a României actuale, dobândind o
specificitate aparte), toate împãrtãºite de-a lungul unor evenimente
destul de zbuciumate la care o supune istoria.
Nu trebuie sã uitãm însã nici celãlalt aspect, foarte
important, caracteristic societãþii contemporane: ea este întro permanentã transformare, mereu în contact cu comunitãþile
din jur, modelându-se, transformându-se, preluând idei, mentalitãþi,
moduri de viaþã, adaptându-se mereu la tot ceea ce este nou.
Bauman vorbeºte despre identitatea lichidã a societãþii de
astãzi, care tinde spre un sistem global, caracterizat prin fluiditate
în relaþiile sociale ºi politice. Persoane aparþinând unor culturi
diferite, având aºadar pattern-uri comunicaþionale diferite,
interacþioneazã în societatea contemporanã, a cãrei elitã este
preponderent nomadã ºi extrateritorialã, impunând norme fluide,
instantaneitate, flexibilitate (2). De aceea, nu putem vorbi despre
comunitatea istoricã româneascã din Ungaria fãrã a o pune
în relaþie directã cu comunitatea de diasporã româneascã
din aceeaºi þarã (o comunitate care a devenit destul de importantã,
mai ales în ultimii ani), cât ºi cu alte comunitãþi cu care aceasta
interacþioneazã (cum ar fi cea maghiarã sau, mai ales în partea
de sud, în zona Banatului, cucea sârbeascã).
Aºa cum puncteazã ºi Vintilã Mihãilescu, în antropologia
contemporanã nu putem vorbi despre trecut fãrã sã ne raportãm
mereu la prezent, pentru cã într-o societate care stã sub
semnul globalizãrii, hibridizãrii sau neotradiþionalismelor,
nu putem separa trecutul de prezent, satul de oraº, sau o
regiune de cea învecinatã (3). Astfel, pentru a putea discuta
despre ce se întâmplã astãzi cu comunitãþile istorice româneºti
din afara graniþelor þãrii noastre, trebuie mereu sã avem în
vedere faptul cã în Europa actualã graniþele tind sã disparã,
comunitãþile se întrepãtrund, forþa de muncã migreazã în întreaga
Uniune Europeanã, iar cetãþenii acesteia s-au obiºnuit sã treacã
dintr-o þarã în alta fãrã reþineri, sau chiar sã-ºi cumpere în alte
þãri decât cea de domiciliu case de vacanþã sau chiar locuinþe
permanente, trecând zilnic graniþa pentru a merge la serviciu.
Conform datelor postate pe site-ul Ambasadei României
în Ungaria, comunitatea româneascã istoricã din Ungaria
este concentratã în zona de est a Ungariei (lângã frontiera cu
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România). Tot pe acelaºi site sunt postate rezultatele oficiale ale
recensãmântului organizat în anul 2001, conform cãruia „în
Ungaria trãiesc 7.995 de români, cifrã cu 25% mai micã decât
cea consemnatã la recensãmântul din 1990 – 10.740 de români.
Totodatã, recensãmântul din 2001 menþioneazã cã 5.998 români
s-au declarat a fi ortodocºi, enoriaºi ai Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria. Alte religii întâlnite în cadrul comunitãþii
sunt baptistã, penticostalã ºi greco-catolicã.“ (4)
Pe pagina oficialã a Ambasadei României apare ºi o listã
cu localitãþile din Ungaria în care trãiau în mod tradiþional
români: Aletea (Elek), Apateu (Körösszegapáti), Bãtania (Battonya),
Bedeu (Bedõ), Bichiº (Békés), Bichiºciaba (Békéscsaba), Budapesta
(Budapest), Cenadul Unguresc (Magyarcsanád), Ciorvaº (Csorvás),
Crâstor (Sarkadkeresztúr), Chitighaz (Kétegyháza), Darvaº (Darvas),
Jaca (Zsáka), Jula (Gyula), Leta Mare (Nagyléta/Létavértes),
Leucuºhaz (Lökösháza), Micherechi (Méhkerék), Otlaca-Pustã
(Pusztaottlaka), Peterd (Mezõpeterd), Pocei (Pocsaj), Sãcal
(Körösszakál), Seghedin (Szeged), Vecherd (Vekerd). (5) Dar în
afara acestora existã ºi localitãþi în care românii s-au stabilit în
ultimii 10-20 de ani (Budapesta, Szeged, Oroshaza, etc.), formând
aici o comunitate de diaspora. Este vorba despre români care
s-au mutat aici pentru a lucra în special în companii mari, de
regulã multinaþionale, unii dintre ei venind aici chiar cu familiile,
copiii acestora studiind în ºcoli bilingve (de limbã germanã sau
englezã). Aceºtia încearcã sã se adapteze în aceste oraºe mari
ale Ungariei, însã mai ales alãturi de comunitatea maghiarã sau
de alte comunitãþi de diaspora cu care au interacþionat la locul
de muncã, fiind mai puþin în contact, din pãcate, cu cea istoricã
româneascã.
Tot despre diaspora vorbim atunci când ne referim, de
exemplu, la românii veniþi în anii 1990 în localitatea Micherechi
(populatã de români aparþinând comunitãþii istorice româneºti ºi
aflatã lângã graniþa româneascã, în apropierea Salontei), pentru
a lucra acolo în celebrele sere de castraveþi. Interesant este cã
unii dintre ei au rãmas în Ungaria, s-au cãsãtorit aici ºi ºi-au
întemeiat familii, integrându-se în comunitate dar pãstrând
puternice legãturi ºi cu cei rãmaºi acasã. Iar un alt fel de
diasporã, însã nu mai puþin interesantã, este cea care a apãrut
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în ultimii ani în localitatea Bãtania, aflatã la 25 de kilometri
de Arad, unde arãdenii ºi-au cumpãrat case în care fie locuiesc
permanent, fãcând naveta zilnic la serviciu în Arad, fie vin sãºi petreacã aici vacanþele ºi weekendurile, profitând ºi de bãile
termale din localitate. Interesant este cã aici existã ºi o puternicã
comunitate istoricã româneascã (la fel ca în Micherechi), având
ºi o ºcoalã generalã cu predare în limba românã, înfiinþatã încã
din 1793 (6). Bãtania este o localitate aflatã la limita nordicã
a Banatului, unde românii vorbesc un grai românesc care este
o subdiviziune a subdialectului criºean, dar care are ºi multe
caracteristici bãnãþene (7).
Din pãcate, între comunitãþile istorice româneºti ºi
diaspora din Ungaria nu s-a format o legãturã prea strânsã,
cele douã comunitãþi ignorându-se reciproc într-o bunã mãsurã,
din diferite cauze. O posibilã explicaþie poate fi faptul cã diaspora
româneascã pãstreazã legãturi mai puternice cu cei rãmaºi
acasã, în România, sau cu maghiarii cu care intrã în contact la
locul de muncã, iar cei din comunitatea istoricã româneascã
simt încã acut faptul cã România „i-a trãdat“, într-un fel, dupã
Tratatul de la Trianon, din 1920, care stabilea frontierele
Ungariei, ignorându-i aproape complet în perioada comunistã, o
stare de fapt pe care o exprimã atât de plastic cel care a fost
timp de patru decenii ºi jumãtate (1963-2007) profesor ºi apoi
decan al Catedrei de Limba Românã din cadrul Facultãþii de
Pedagogie „Juhász Gyula“ a Universitãþii din Szeged, profesorul
Gheorghe Petruºan, într-un interviu din 2009: „în ultimii 80
de ani statul român ne-a tratat ca pe un copil vitreg“ (8).
Astfel, se poate afirma cã, dupã 1920, aceastã comunitate
istoricã româneascã a trebuit sã reziste în faþa schimbãrilor
istoriei aºa cum a putut, încercând sã-ºi refacã intelectualitatea
(care migrase în proaspãt construita Românie, dupã Marea
Unire) ºi luptând din greu sã îºi pãstreze identitatea. Schimbãrile
sociale, politice ºi culturale din ultimii 80 de ani au fost
resimþite puternic de aceastã comunitate istoricã, ea reuºind sãºi afirme identitatea prin culturã, creaþii artistice (literare ºi
nu numai), dar ºi prin numeroase studii ºi cercetãri, din diverse
domenii, care analizeazã trecutul ºi prezentul acesteia, din
perspectivã istoricã, socialã, antropologicã, etnologicã, etnograficã,
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folcloricã, culturalã, literarã, etc. Cei mai importanþi piloni ai
comunitãþii au fost ºcoala româneascã, biserica ortodoxã (în
ultimul timp ºi alte culte, cum ar fi biserica baptistã sau cea
penticostalã), dar ºi focarele de culturã româneascã din
localitãþile populate de români: corurile, ansamblurile de dansuri
populare, colindãtorii, artiºtii plastici, scriitorii, jurnaliºtii ºi, nu
în ultimul rând, cercetãtorii români.
Consider însã cã o relaþie mai strânsã a acestei comunitãþi
cu diaspora româneascã din Ungaria ar putea fi beneficã
pentru ambele comunitãþi, diaspora putând reprezenta o infuzie
de românitate, de limbã, culturã ºi mentalitate româneascã,
pentru cã în societatea contemporanã, sub presiunea globalizãrii
ºi a altor fenomene caracteristice societãþii contemporane (pe
care le-am amintit la începutul articolului), orice comunitate
istoricã se aflã în dificultate, luptând din greu pentru a-ºi pãstra
identitatea, în încercarea de a nu fi asimilatã de comunitatea
majoritarã.
Foarte importante pentru pãstrarea identitãþii naþionale
sunt ºi instituþiile, presa ºi ºcolile comunitãþii istorice româneºti
din Ungaria: Institutul de Cercetãri al Românilor din Ungaria,
Autoguvernarea pe Þarã a Românilor din Ungaria, Uniunea
Culturalã a Românilor din Ungaria, Centrul de Documentare ºi
Informare al Românilor din Ungaria, Liceul Românesc „Nicolae
Bãlcescu“ din Jula, Catedrele de Limba Românã de la Universitãþile
din Szeged ºi Budapesta, revistele de folclor, etnografie ºi culturã
româneascã: Izvorul, Lumina, Convieþuirea sau Din tradiþiile
populare ale românilor din Ungaria (9).
Note bibliografice:
1 - Zygmunt Bauman, Tim May, Gândirea sociologicã,
Bucureºti, Editura Humanitas, 2008, pp. 65-66.
2 - Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, apud Adrian
Lesenciuc, Teorii ale comunicãrii, Braºov, Editura Academiei
Forþelor Aeriene „Henri Coandã“, 2017, p. 251.
3 - Vintilã Mihãilescu, Antropologie. Cinci introduceri,
Iaºi, Editura Polirom, 2007, pp. 22-23.
4 - „Comunitatea românã din Ungaria“, http://
budapesta.mae.ro/node/797.
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5 – Ibidem.
6 - Maria Berényi, ªcoala românã din Bãtania, în Bãtania
- Pagini istorico-culturale, Maria Berényi (redactor ºi editor
responsabil), Budapesta, Publicaþie a Institutului de Cercetãri al
Românilor din Ungaria, 1995, p. 28.
7 - Ana Borbély, Limba românã din Bãtania, în Bãtania Pagini istorico-culturale, ed. cit., p. 140.
8 - „Cu profesorul Gheorghe Petruºan despre identitatea
românilor din Ungaria“, de ªtefan Gencãrãu, 2009, în 60 de ani
de la înfiinþara Catedrei de Limba ºi Literatura Românã, Szeged,
Editura Universitãþii din Szeged ºi a Facultãþii de Pedagogie
„Juhász Gyula“, 2009, p. 59.
9 - Se pot consulta paginile online ale acestor instituþii
sau publicaþii, cum ar fi: http://www.atruroman.hu/ro/
http://www.romanintezet.hu/ (pe aceastã paginã existã, în
format electronic, toate publicaþiile Institutului: Izvorul, Lumina,
Annales, Simpozion, monografii ale unor localitãþi ºi volume de
cercetare ale colaboratorilor Institutului)
http://romaniinungaria.blogspot.com/
http://www.balcescu.sulinet.hu/1Main/index1.html
http://foaiaromaneasca.blogspot.com/

prof. drd. Iudit CÃLINESCU
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Culegeri de folclor literar în
presa în limba românã din
Iugoslavia Interbelicã
Culegerile de folclor literar aveau un rol însemnat în
activitatea publicisticã a românilor din Banatul sârbesc încã de
pe timpul stãpânirii austro-ungare, dar în special în perioada
interbelicã, având în vedere cã pentru toate publicaþiile din
aceastã perioadã o astfel de activitate reprezenta un imperativ,
o parte componentã a propagandei naþionale ºi a luptei pentru
pãstrarea identitãþii de neam. Prin publicarea poeziilor în grai
popular bãnãþean, cât ºi a altor creaþii populare, redactorii au
reuºit sã trezeascã într-o mãsurã mai mare interesul þãranilor
care în general erau mai puþin interesaþi de cuvântul scris.
Astfel de contribuþii erau numeroase, fiind alcãtuite de un
numãr mare de autori, care erau de provenienþã mai din toate
satele Banatului sârbesc în care trãiau români. Desigur cã
realizarea cea mai importantã în aceastã perioadã este publicarea
volumului Poezii populare româneºti din Banatul iugoslav, culese
de Traian Mãrghiticean din Satu Nou ºi de Roman Cristea din
Glogoni, în anul 1939.
Prima publicaþie care a publicat poezii populare sau
poezii în grai bãnãþean a fost Calendarul poporului, redactat de
Romulus Roman, în care au fost prezente ºi contribuþii din
folclorul literar referitoare la obiceiurile de iarnã, cât ºi observaþii
generale despre poezia popularã. Vom aminti în acelaºi loc ºi
„chiuiturile ºi strigãturile“ culese la Ecica, 11 la numãr, cât ºi o
baladã haiduceascã.
Poezii în grai bãnãþean publicã ºi sãptãmânalul Graiul
românesc din Panciova (1923-1926), autorii fiind þãrani – cititori
ai acestei publicaþii.
Totuºi, cele mai multe contribuþii de acest gen le publicã
sãptãmânalul Nãdejdea din Vârºeþ (1927-1944). Publicarea lor a
reprezentat o parte componentã a politicii editoriale a Nãdejdei.

133
https://biblioteca-digitala.ro

În
mai
multe
rânduri, redacþia
apeleazã la cititori sã
trimitã materiale
folclorice, organizând
câteodatã ºi concursuri, la care cei mai
harnici „folcloriºti“
obþineau premii în
cãrþi. Cele mai multe
contribuþii de acest
fel au fost publicate
în primii ani de
apariþie ai Nãdejdei
(1927-1930), dar ºi
mai târziu, în perioada anilor 19361940. Creaþiile folclorice lipsesc sau
cãsunt puþine la
numãr în perioada
frãmântãrilor politice
sau a campaniilor
electorale.
Materiale
asemãnãtoare au fost
publicate ºi în
c a l e n d a r e l e Nãdejdea, începând cu
anul 1929, mai ales
strigãturi, basme ºi
legende.
În Foaia poporului român d i n
Vârºeþ (1936-1938),
gazetã concurentã a
Nãdejdei, au fost
publicat ediferite
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contribuþii din
folclorul literar,
dar în cea mai
mare parte de
provenienþã din
R o m â n i a .
Învãþãtorul contractual Gheorghe
Ionescu din Alibunar publicã
„Strigãturi la horã“
ºi „Proverbe româneºti“, care evident nu sunt din
localitãþile Banatului sârbesc.
Pepaginile acestui ziar publicã material folcloric din România Viorel
Tudoran ºi Gheorghe Calcea. Pe lângã
unele contribuþii din Basarabia,
deosebit de interesante sunt ºi
descrierile obiceiurilor de nuntã la
românii din valea Timocului. Totuºi,
acest material folcloric publicat în
Foaia poporului român este mult mai
modest decât cel din Nãdejdea.
În fine, vom aminti ºi
contribuþiile publicate în gazeta
Biruinþa din Vârºeþ (1938-1939). Spre
deosebire de Foaia poporului român,
Biruinþa publicã în general material
folcloric din Banatulsârbesc. Cele mai
numeroase sunt poeziile colectate de Traian Mãrghiticean din
Satu Nou ºi Roman Cristea din Glogoni. Trebuie amintite ºi
douã poezii din Alibunar, dedicate unor persoane decedate în
mod tragic, poezii care reprezintã desigur cele mai frumoase
realizãri de acest gen publicate înBiruinþa. Este vorba despre
„Poeziejalnicã“ de Zãria Jian ºi de „Poezie tristã“, dedicatã
decesului prematur al tânãrului Nicolae Jian (Gian) din Alibunar.
Ca ºi Foaia poporului român, ºi Biruinþa publicã material folcloric
din România, care este cu siguranþã preluat din alte publicaþii.
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Mult mai rare sunt cazurile publicãrii materialului folcloric
din Banatul iugoslav în România. Aici amintim „Poezia portului
românesc“, publicatã în Almanahul Banatului din Timiºoara înanul
1930, al cãrei autor este Trifu Bercea din Petrovasâla (Vladimirovac),
care a colaborat cu contribuþii asemãnãtoare ºi în Nãdejdea.
Interesul pentru folclorul literar era prezent în toate
localitãþile în care trãiau românii. Majoritatea creaþiilor populare
se transmiteaupe cale oralã, astfel cã numeroase piese nu au
fost scrise niciodatã, multe dintre ele fiind uitate de generaþiile
tinere. Colectarea folclorului literar în perioada interbelicã nu sa realizat în mod sistematic, nici nu exista vreo instituþie sau
asociaþie care sã se ocupe în mod sistematic cu aceasta. Poate
cã excepþie au fost cei doi entuziaºti amintiþi, T.Mãrghiticean ºi
R.Cristea, cãrora însã colectarea materialului folcloric le era
doar un „hobi“, luat din iniþiativã proprie, cât ºi redactorii
publicaþiilor interbelice care încurajau colectarea folclorului literar
ºi îl publicau înpaginile acestora. Abia Societatea de Limba
Românã, în fruntecu Radu Flora, va începe în mod sistematic cu
colectarea tezaurului nostru folcloric, organizând o acþiune reuºitã
începând cu anii ºaizeci ºi ºaptezeci ai secolului lãsat în urmã.

Mircea MÃRAN
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Cuina bãnãþeanã
Reþete de la Marga
Zupã (Supã) ge verdzã
Verdzãle cresc în cucurudz (porumb) ºî crumpei (cartofi).
Sã culeg, sã aleg, sã spalã ºî sã fierb. Când îs fierce, sã
strãcoarã, dupã aia, sã toacã mãrunt, ca ºî urzîºili, spanacu’ ºî
drãgãveiu’. Amestãcu’ sã îngroaºã cu puþînã fãinã dã grâu ori cu
griz (griº) ºî ou. Sã mãnâncã cu carnie dã miel ori ochiuri dã
ouã.

Zupa dã zdrenþã (Colãreþ)
Sã bace un ou la care sã punie puþîn griz. Dupã ºe (ce)
sã întãreºce amestãcu’ ãsta, sã aruncã în apa clococitã (clocotitã)
cât iai în vârfu’ lingurii (puþin câte puþin).

Talmaº-balmãº (dã oaie)
Varianta 1

Pentru mâncarea asta ciobãneascã, trãbã aºa: fãinã dã
cucuruz (porumb), caº, unt ºî lapce (lapte). Cât puni (pui) þâne
dã câþ (câþi) ai la masã. Sã pun toace aºcea la foc, în cãldare,
mestãcând fãrã-ntrerupere.

Varianta 2

Sã punie la fiert caº cu apã. Când s-o muiat caºu’, sã
punie fãina dã cucurudz sau griz. Sã fierb pãnã sã îngroaºã ºî
sã mãnâncã cât îi cald.
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Urdã cu ou în rainã (cratiþã)
Prîn stoarºerea (stoarcerea) caºului în strãcãtoare
(strecurãtor din pânzã þesutã mai rar) sã faºie dzãru’. Ãsta sã
fierbe. Dân dzãru’ fiert, sã faºie urda care iar sã stoarºie
(stoarce). Dân asta sã faºie un bulz mic dã urdã care sã punie
în rainã cu: slãninã ºî cârnaþ, unturã ºî un ou bãtut. Tot sã frije
(frige) la foc mic. Sã mãnâncã cu mãmãligã.

Dumitru ºi Aurelia JOMPAN
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Rostul vorbei
FOIECE
În Þara Almãjului, foiece este o prunã cãzutã la pãmânt
ºi care, stând mult la soare, se umflã mereu pânã plesneºte. ªi
prunele puse la fript pe o lesã (grãtar din lemn), datoritã
cãldurii, trec ºi prin stadiul de foiece care se fisureazã ºi iese
din el zeamã.
Oamenii au luat acest aspect al prunei ºi l-au pus în
diferite situaþii ale vieþii lor cotidiene, de multe ori surprinzãtor,
cum este ºi în situaþia ce urmeazã:
Într-o varã, fiica mea împreunã cu soþul ei ne fac o vizitã
în satul meu natal ªopotu Vechi, situat în Valea Almãjului.
Veneau din San Francisco unde locuiau ºi era locul de naºtere
al ginerelui. El ºtia câteva cuvinte româneºti cât sã ne putem
înþelege completând, la nevoie, cu limbajul universal al semnelor.
Tot atunci, trece pe la noi ºi o colegã de-a mea din
ºcoala generalã, stabilitã dupã Revoluþie în Germania, la Andernach
(soþul fiind cetãþean român de naþionalitate germanã). Aveam cu
familia ei relaþii apropiate, de prietenie adevãratã. La ei a fost,
dupã 1989, prima ieºire în afara þãrii. Fiul lor era nãscut cu
mine la Reºiþa (dupã tratament de sterilitate) ºi apreciau acest
fapt. De altfel, totdeauna, când mergeam la ei în vizitã, aveau
grijã sã-i spunã bãiatului cã eu l-am vãzut prima datã. Asta
pânã când, la o astfel de prezentare, el a rãspuns intrigat „dar
eu nu l-am vãzut!!!“
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Venind, deci pe la noi, i-am oprit la masa de prânz unde
erau ºi copiii noºtri. Mâncare bunã, gustoasã de-þi venea sã
foloseºti limba ºi nu ºerveþelul la ºters degetele. La sfârºit
ginerele meu, americanul, se mângâie satisfãcut pe burtã ºi
spune: „m-am umflat ca un foiece“. În acel moment colega mea
s-a blocat, a fãcut ochii mari, l-a privit fix. Când ºi-a revenit a
meditat cu voce tare: dupã ce cã nu am mai auzit acest cuvânt
din copilãrie, ba chiar l-am uitat, vine un american care de-abea
o rupe pe româneºte ºi-l trânteºte cu atâta dezinvolturã. Asta
depãºeºte normalul!!“
De atunci am introdus acest cuvânt în limbajul cotidian
al familiei, prânzurile copioase permiþând acest lucru. Sunt
sigur cã ºi cei care citesc aici îl vor folosi mãcar odatã.

dr. Iosif BADESCU
ªopotu Vechi
10.06.2018, în casa în care a avut loc întâmplarea
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Raftul cu cãrþi
Otilia Hedeºan sau Despre aducerea la
luminã, sub formã nealteratã, a
primordialitãþii crezutã pierdutã
Aºa cum precizeazã ºi Andrei Terian în a sa lucrare de
doctorat G. Cãlinescu – teorie ºi metodã în critica ºi istoria literarã,
lucrare „susþinutã în decembrie 2007, la Universitatea din Bucureºti,
sub coordonarea profesorului Nicolae Manolescu” (1) ºi publicatã
doi ani mai târziu la Editura Cartea Româneascã, sub forma
adãugitã, cu titlul G. Cãlinescu. A cincea esenþã, înainte ca studiile
asupra basmului întreprinse de George Cãlinescu sã fie adunate
în postumul volum Estetica basmului (Editura pentru Literaturã,
Bucureºti, 1965), acestea au apãrut în revista Studii ºi cercetãri
de istorie literarã ºi folclor (nr. 3-4 / 1957 ºi nr. 1-2 / 1958),
studiile fiind deschise de o definiþie datã basmului: „Basmul este
o operã de creaþie literarã, cu o genezã specialã, o oglindire în orice
caz a vieþii în moduri fabuloase, prin urmare supunerea lui la analiza
criticã este nu numai posibilã ci ºi obligatorie, din ea decurgînd atît
adevãruri estetice cît ºi observaþii de ordin structural folcloric” (2),
astfel cã, dupã cum observã ºi ne spune acelaºi Andrei Terian
(capitolul doi, subcapitolul trei, secþiunea a opta a amintitei
lucrãri), George Cãlinescu – aici în dublã ipostazã: cercetãtor ºi
istoric literar – stabileºte chiar de la început latura/caracteristica
dublã a basmului, ºi anume particularitãþile basmului comparativ
cu alte genuri literare ºi statutul sãu folcloric.
O importantã lucrare în ceea ce priveºte basmul este
aceea a Adelei Lungu-Schindler, Perspective narative în basmul
cult contemporan (Editura TIM, Reºiþa, 2014), în care autoarea
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aduce în prim plan, ºi prin sintezã, o mulþime de aspecte în
ceea ce priveºte acest gen literar – de la evoluþia ºi provenienþa
termenului „basm”, etimologia ºi sensurile termenului în limba
românã analizate prin prisma mai multor cercetãtori, delimitarea
clarã a genului în comparaþie cu alte specii literare apropiate
basmului, importanþa basmului, definiþii ale basmului, originea
basmului, funcþia/rolul basmului ºi pânã la acele aspecte ale
basmului zilelor noastre precum transformãrile basmului,
receptarea acestuia în zilele noastre ºi altele –, care, dupã
spusele ºi observaþiile autoarei, „în ultimii ani ºi-a recâºtigat un
loc în rândul receptorilor adulþi. Acest lucru evidenþiazã cã basmul,
care mizeazã pe puterea de imaginaþie, pe sentimentele umane
dintotdeauna, pe triumful valorilor pozitive, îºi va gãsi în continuare
noi resurse de exprimare ºi va continua sã fascineze cititori,
ascultãtori ºi privitori de oriunde.” (3)
Cartea Otiliei Hedeºan, Basme din Banat. Lecturi
postcanonice (Editura Universitãþii de Vest, Timiºoara, 2016),
fiindcã despre aceasta este vorba, este acel fel de carte aparte
– cartea-spectacol – în care se întâlnesc vechiul/tradiþionalul ºi
noul, gândirea ºi creaþia de ieri ºi de azi, istoria ºi
contemporaneitatea. Spectacolul cãrþii este oferit, în primul
rând, de oralitatea din care s-a nãscut aceastã carte, oralitate ce
«se întâlneºte ca parte, ca „însuºire secvenþialã” în componenta unor
arte sau produse artistice precum teatrul nu ca „text” – ci ca artã a
spectacolului (unde una din componentele de bazã ale expresiei nu
poate exista decât sub forma oralitãþii: cuvântul rostit.» (4), dupã
cum ne spune profesorul ºi folcloristul Ioan Viorel Boldureanu.
Acelaºi Ioan Viorel Boldureanu subliniazã faptul cã, în acelaºi
timp, „se poate vorbi de o oralitate a textului literar; dar un text
care este caracterizat de oralitate, ºi-o relevã ca pe o trãsãturã, o
particularitate stilisticã a textului (implicit a individualitãþii
scriitorului) ºi nu ca mod specific de existenþã a produsului cultural
(artistic) însuºi.” (5) În acest sens, sunt de urmãrit – parþial ori
integral – ºi alte studii ale aceluiaºi autor cum sunt cele
cuprinse în volumele Credinþe ºi practici magice. Eseu despre
orizontul mental tradiþional I (Editura Brumar, Timiºoara, 2001),
Universul legendei. Eseu despre orizontul mental tradiþional II
(Editura Universitãþii de Vest, Timiºoara, 2003), dar ºi alte
studii în acelaºi domeniu (chiar ºi cu tematicã sau trimitere
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puþin mai largã) semnate de Mircea Eliade, Bogdan Petriceicu
Haºdeu, Andrei Oiºteanu, Ioan Petru Culianu, Simeon Florea
Marian sau, ca arie zonalã, deci mai restrânsã, Emilian
Novacoviciu, Vasile Tudor Creþu ºi alþii.
Povestitul este, aºadar, un act extrem de important în
cadrul pãstrãrii ºi transmiterii culturii, informaþiei, necesarului.
Fiindcã multe informaþii (mituri, legende, tradiþii sau chiar
romane) au fost transmise pe cale oralã, unele aºezate pe hârtie
ºi altele continuând încã sã existe prin „darul vorbirii”, gãsesc
actul de culegere al Otiliei Hedeºan, un gest esenþial în pãstrarea
ºi ducerea mai departe a culturii, tradiþiei ºi specificului – în
cazul de faþã, oarecum, zonale – tocmai prin culegerea, sub
semnul coincidenþei, de exemplu, a aceluiaºi basm, de la diferite
persoane, dar povestit/istorisit de fiecare în parte altfel, probabil,
aºa cum a fost el reþinut ºi la care se adaugã factorul-timp, timp
care, în memoria fiecãrui povestitor, a adus transformãri în ceea
ce priveºte întregul, dar nucleul/esenþa pãstrându-se. Trebuie
subliniat faptul cã actul povestirii este, îndeosebi în mediul
rural, un act de trãire. Oamenii acestor þinuturi trãiesc prin
poveºti. Aceºtia (îºi) povestesc, ne transmite profesorul Boldureanu,
inclusiv meseriile, îndeletnicirile, credinþele, faptele de viaþã,
etc.
Frumuseþea cãrþii Otiliei Hedeºan constã tocmai în
pãstrarea neºlefuitã a naturaleþii deja ºlefuite prin propria
naturã, adicã aceea a redãrii vorbirii exacte, autentice, originale
prin care este pãstrat specificul zonei din care acestea au fost
culese. Prin acest exerciþiu, poveºtile culese sunt alipite literaturii
naþionale fiindcã, dupã cum susþine scriitorul Radu Pavel Gheo,
„în sens restrâns, o literaturã naþionalã conferã specificitate ºi
unicitate unei naþiuni, prin mituri, eroi, ºi istorii ficþionale sau
ficþionalizate. Iar într-un sens strict, care trimite la creaþia artisticã
a unor autori, literatura naþionalã reprezintã, ansamblul creaþiilor
literare ce aparþin unei naþiuni ºi îi contureazã, alãturi de alte forme
de manifestare artisticã, identitatea culturalã ºi spiritualã colectivã.”
(6) Un alt element de integrare, de data aceasta, în literatura
universalã, este mulþimea de elemente comune (motive, etc.)
întâlnite în marile basme ale lumii, precum cele scrise de
renumiþii fraþi, de origine germanicã, Jakob ºi Wilhelm Grimm
(printre altele folcloriºti ºi filologi) ori de celebrul scriitor de
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origine danezã Hans Christian Andersen. Dintre scriitorii ºi
culegãtorii de basme de pe teritoriul þãrii noastre pot fi amintiþi:
Vasile Alecsandri, Alexandru Odobescu, Mihai Eminescu, Ioan
Slavici, Ion Luca Caragiale, Petre Ispirescu ºi alþii.
Datoritã faptului cã Timpul nu poate pãstra absolut totul
– sau, dacã o face, o face doar la modul nevãzut, adicã în negura
timpului, acolo unde se spune cã toate sunt, de fapt, pierdute –
exerciþiul Otiliei Hedeºan este un act de lãrgire a galeriei
basmelor româneºti, o contribuþie importantã la îmbogãþirea
zestrei culturale zonale, dar ºi naþionale fiindcã variantele
culese de cercetãtoare sunt probabil, pânã acum, unele nescrise
(sub aceastã formã), fiind astfel pãstratã ºi dusã mai departe o
formã individualã a unui anume basm (una probabil mai apropiatã
de sursa primã a acestuia), adicã o formã lipsitã (total sau, mai
sigur spus, parþial) de modificãri operate prin completãri ºi/sau
excluderi de pasaje/elemente, cea mai mare parte a basmelor
(sau, probabil, toate basmele care circulã astãzi) pãstrând forma
modificatã datoritã câtorva elemente precum: timp, memorie,
înþelegere individualã.
1) Terian, Andrei - G. Cãlinescu. A cincea esenþã - Editura
Cartea Româneascã, Bucureºti, 2009, p. 5
2) Cãlinescu, George - Estetica basmului - Editura pentru
Literaturã, Bucureºti, 1965, p. 5
3) Lungu-Schindler, Adela - Perspective narative în basmul cult
contemporan - Editura TIM, Reºiþa, p. 109
4) Boldureanu, Ioan Viorel - Cultura tradiþionalã oralã. Teme,
concepte, categorii - Editura Marineasa, Timiºoara, 2007, ediþia a II-a,
revãzutã ºi adãugitã, p. 60
5) Boldureanu, Ioan Viorel - op. cit., p. 60
6) Gheo, Radu Pavel - în Dimensiuni actuale ale conceptului de
literaturã naþionalã; în volumul Babeþi, Adriana (coord.), Tucan,
Dumitru (coord.), Glãvan, Gabriela (coord.), Gheo, Radu Pavel (coord.)
- Cartografii literare: regional, naþional, european, global - Editura
Universitãþii de Vest, Timiºoara, 2016, p. 86

Cristian-Paul MOZORU
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67879:

Evenimente
„Banatul Viu la 2018“
în Anul Centenarului
Interesantã atât prin asocierea instituþiilor care doresc
sã ducã mai departe frumoasa noastrã tradiþie culturalã: Consiliul
Judeþean Caraº-Severin, Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Caraº-Severin ºi Centrul
Cultural „Nichita Stãnescu“ din Drobeta Turnu Severin/Mehedinþi
cât ºi prin problematica expusã „Identitate culturalã în Anul
Centenarului - trecut ºi prezent“, întâlnirea de la sfârºitul lunii
octombrie ºi începutul lui noiembrie 2018 a reunit la Bãile
Herculane, în ediþia cu numãrul IV a Colocviilor Revistei
„Nedeia“ - Banatul Viu la 2018, personalitãþi de seamã ale
acestui segment din cultura româneascã care s-au ocupat de
explorarea ºi promovarea tradiþionalului românesc.
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Atât prin prezenþa
oaspeþilor care ºi-au expus ideile
ºi proiectele construite cu efort
în lupta cu modernitatea eronat
înþeleasã cât ºi prin tematica
propusã, Colocviile Revistei
„Nedeia“ din anul 2018 au fost
sursã de inspiraþie pentru
stabilirea de noi repere pentru
demersurile viitoare.
Fiecare proiect mare ar
trebui în accepþiunea mea sã
fie însoþit de astfel de întâlniri
care nu ar face altceva decât
sã perfecþioneze munca celor
dedicaþi sã lupte cu timpul ºi
„rigorile“ unei societãþi care se
doreºte performantã fãrã a-ºi
folosi „rãdãcinile“. În sprijinul
acestei idei exemplific prin
<<Colocviile „Maria Tãnase“>>,
rezultat al unui proiect care în
anul 2019 împlineºte 50 de ani
de la debut : <<Festivalul Concurs Naþional al Interpreþilor
Cântecului Popular Românesc
„Maria Tãnase“>>, finalizate cu
un volum care cuprinde

expunerile invitaþilor. ªi noi,
ca ºi dumneavoastrã am gândit
ca beneficã întâlnirea cu colegii
din breaslã iar ideile din
proiectele ºi expunerile
domniilor lor au fost sursã de
inspiraþie pentru construirea
programelor ºi proiectelor
viitoare.
Ceea ce pentru o
persoanã nefamiliarizatã cu
tematica propusã ar fi frapant
este cã atât problematica expusã
cât ºi modalitãþile de abordare
ºi rezolvare venite din partea
oaspeþilor au avut concepte ºi
metodologii similare indiferent
cã au aparþinut oaspeþilor din
þarã sau românilor sosiþi de
peste hotare din Republica
Moldova, Ungaria, Serbia, Belgia
etc; perspectiva vizualizãrii
formelor de exprimare a
identitãþii naþionale în cadrul
colocviilor a dat dovadã de
unicitate a opticii indiferent de
locul de origine al celor care
au avut expuneri.
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Colectivul redacþional al
revistei „Nedeia“, colaboratorii
acesteia ºi ai colocviilor,
colectivul Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin ºi cel al Centrului
Cultural „Nichita Stãnescu“ din
D r o b e t a Tu r n u - S e v e r i n ,
participanþii au creat prin
Colocviile Revistei „Nedeia“ o
modalitate extraordinarã de a

demonstra cã existã o anumitã
sinergie a proiectelor culturale
pe o tematicã comunã chiar
dacã acestea vin din zone
distincte ale þãrii din punct de
vedere etnografic ºi folcloric.
Apreciez ca fiind benefice
astfel de evenimente care
promoveazã proiectele scrise,
editarea de reviste, de cãrþi
care promoveazã zona
tradiþionalã, de consum cultural,
educaþia permanentã cu
pãstrarea valorilor identitare aa
cum este cazul Revistei
„Nedeia“.
Felicitãri tuturor acelora
care în anul sãrbãtoririi
Centenarului au dat noi valenþe
unui proiect valoros Revista
„Nedeia“ ºi colocviilor acesteia,
extraordinar prilej de a schimba
idei, concepte, experienþe în
ideea pãstrãrii identitãþii
culturale!

Amelia-Loredana
ETEGAN,
Manager
Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj
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Tradiþii în actualitate
Muzica
ºi
jocul
tradiþional sunt fapte de viaþã
folcloricã care, valorificate ºi
scenic, demonstreazã cã acestea
nu sunt obiecte de muzeu.
Festivalul Internaþional
de Folclor „Hercules“ este încã
o dovadã cã folclorul muzical ºi
coregrafic sunt elemente vii de
folclor naþional ºi internaþional.
Derulat în 2018 sub
egida Anului Centenarului Marii
Uniri, „Hercueles“ constituie un
proiect multianual major al
Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale CaraºSeverin.
La Bãile Herculane, la
început de Cuptor, între zilele
de 2 ºi 6 ale lunii, cea de-a
XLVIII-a ediþie a festivalului a
fost din nou un regal folcloric.
Amfiteatrul din Parcul
Vicol a fost loc de întâlnire cu
muzica ºi dansul popular atât
pentru public, dar ºi pentru
reprezentanþi ai autoritãþilor
judeþene ºi locale, ai instituþiilor
de specialitate ºi reprezentanþilor mass media - cei care
au asigurat promovarea întregului eveniment în presa
scrisã ºi audio-vizualã.
Searã de searã, timp de
cinci zile, scena festivalului a
fost invadatã de ritmuri ºi culori

aduse de formaþii din Bulgaria,
Georgia, Mexic, Serbia, Spania,
Ungaria ºi România.
Organizarea
unui
eveniment cultural nu este o
treabã uºoarã, dimpotrivã. Cere
profesionalism, spirit de echipã,
suport financiar ºi susþinere a
proiectului. În judeþul CaraºSeverin, toate acestea existã.
Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale CaraºSeverin, organizator al
evenimentului, este sprijinit de
cãtre Consiliul Judeþean CaraºSeverin, dar ºi de Primãria ºi
Consiliul Local Bãile Herculane,
Mitropolia Banatului, iar la
ediþia 2018 ºi de cãtre Teatrul
de Vest Reºiþa.
Cei care au trudit pentru
alcãtuirea programului, prin
selectarea ºi invitarea unor
ansambluri diferite, nu numai
ca identitate spiritualã, dar ºi
ca modalitate de valorificare
scenicã a moºtenirii folclorice,
au fost: prof. Ioan Benga,
directorul festivalului
ºi
manager al Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin, Titian Puichiþã,
coordonator artistic al
festivalului ºi Angelica Herac,
referent de specialitate, cea care
a asigurat ºi prezentarea
programului în festival,
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secondatã de
Gabriela ªolea,
elevã la Liceul
„Mircea Eliade“
din Reºiþa. ªi,
aºa cum s-a
menþionat ºi pe
s c e n a
festivalului,
Asociaþia
T i n e r i l o r
Voluntari din
Bãile Herculane
a fost de un
real folos în
desfãºurarea
activitãþilor
cuprinse
în
programul
ediþiei.
Apreciem
cã organizatorii
au reuºit sã
s e l e c t e z e
ansambluri ºi
formaþii din þarã
ºi din strãinãtate
care au prezentat programe
specifice propriilor tradiþii, mãrci
de identitate spiritualã.
„Hercules“ 2018 a fost o
ediþie care a asigurat
promovarea a numeroase
ansambluri ºi formaþii din
localitãþi emblematice ale
judeþului Caraº-Severin, pe care
le enumãr în ordinea evoluþiei
lor scenice: Vãrãdia-Mercina,

Caransebeº, Vermeº, Zãvoi,
Armeniº, Teregova, Clocotici
(folclor al comunitãþii croate),
Borlova, Socol, Verendin,
Cornuþel
(comunitatea
ucrainenilor), Grãdinari, Ramna,
Bozovici, Bocºa.
Ansamblurile folclorice
reprezentative pentru judeþul
Caraº-Sevrin
- Semenicul,
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Datina Cãrãºanã, Bârzava,
Zestrea Gugulanilor ºi Enzian ansamblul Forumului Democrat
German - au fost apreciate
pentru dãruirea în interpretarea
ºi promovarea folclorului
strãmoºesc.
Trebuie subliniatã ºi
remarcatã evoluþia Ansamblului
„Semenicul“ al Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin (18 instrumentiºti
ºi 16 perechi de dansatori),
ansamblu care s-a impus artistic
prin dãruirea, naturaleþea ºi
varietatea interpretativã a
suitelor din repertoriul specific
Banatului Montan, de la
ardelene ºi doiuri, la brâuri;
coregrafia ansamblului - Simion
Dragalina ºi Dorin Cucuruz,
coordonarea artisticã – Titian
Puichiþã, director – prof. Ioan
Benga, managerul Centrului
Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin.
O surprizã, dar ºi un
succes pentru festival, a
reprezentat evoluþia Orchestrei
„Semenicul“, care a abordat
diverse piese muzicale din
principalele zone folclorice ale
Banatului ºi din România, sub
conducerea muzicalã a valorosului taragotist Petricã Viþa,
cea a lui Ricã Vulpe ºi Ionel
Bonþu, fiecare dupã propria

categorie de instrument.
Un moment deosebit a
fost recitalul apreciatei interprete Ramona Viþa, acompaniatã
de „Virtuozii Semenicului“,
pentru repertoriul tradiþional
pus în valoare, îndelung
aplaudat de publicul spectator.
Se cuvine, totodatã, a
menþiona evoluþia ansamblurilor
invitate din alte judeþe ale
României: „Dun“ din Sviniþa –
Mehedinþi, Ansamblul „Danubius“ - Centrul Cultural „Nichita
Stãnescu“ al judeþului Mehedinþi
(director: Emilia Mihãilescu),
Ansamblul „Romanaþi“ al
Centrului Cultural Caracal,
judeþul Olt, precum ºi nou
înfiinþatul Ansamblul „Mãrginimea“ din Sibiu.
Ansamblurile
din
strãinãtate au prezentat programe specifice propriilor zone
folclorice, de virtuozitate ºi
apreciatã þinutã artisticã.
Acestea au fost: Song and Dance
State Ensemble „Imereti“ –
Georgia, Estampas de Mexico –
Guadalahara, Mexic, Villaviciosa
– Spania, Detelini – Bulgaria,
Kud Maidanpek – S e r b i a ,
Ansamblul Liceului „Nicolae
Bãlcescu“ din Gyula – Ungaria,
„Vlastimir Pavlovic Carevac“ –
Veliko Gradiºte, Serbia.
Dat fiind statutul internaþional al festivalului ºi
calitatea acestuia, aº sugera
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formaþiilor, mai ales celor din
România, care au apelat la
imprimãri pentru fondul muzical, sã-ºi asigure acompaniamentul muzical adecvat, poate
ºi cu ajutorul autoritãþilor locale
pe care le reprezintã.
„Hercules“ nu este un
festival-concurs, dar organizatorii au grijã ca toate
formaþiile ºi ansamblurile sã
primeascã diplome ºi obiecte
tradiþionale. De remarcat, cã
ºi la aceastã ediþie, Broderia
„Tea ºi Daria“ din Câlnic Reºiþa , prin familia Liliana ºi
Ion Ionaºcu, a realizat reuºite
obiecte tradiþionale.
Apreciez, aºa cum am
fãcut ºi cu prilejul altor ediþii
ale festivalului, grija coregrafilor,
a instructorilor ºi a conducãtorilor muzicali, pe lângã
prestaþia scenicã de virtuozitate
tehnicã ºi interpretativã, faþã
de pãstrarea specificului portului
popular al zonelor pe care leau reprezentat, atât de divers
ºi care a sporit nota de culoare
a spectacolelor.
Se spune tot mai des cã
tradiþia nu mai este prezentã
nici la unele evenimente din
mediul rural. Este un adevãr
constatat cã în perioade mari
de timp sau chiar mai scurte
tradiþiile pot suferi modificãri,
transformãri pentru cã sunt
elemente vii de spiritualitate,

nu obiecte de muzeu. Valorificarea ºi promovarea scenicã
a faptelor de folclor în spiritul
respectului pentru datinile
moºtenite poate constitui un
instrument util pentru
salvgardarea valorilor de culturã
tradiþionalã ºi patrimoniu
imaterial.

Oana Gabriela Petricã,
Institutul Naþional al
Patrimoniului,
director adjunct Patrimoniu Imaterial
ºi Culturã Tradiþionalã

Colocviile revistei
„Reflex“, sãrbãtoarea
culturii cãrãºene
Puse
sub
semnul
sãrbãtorii Centenarului Marii
Uniri, Colocviile revistei
„Reflex“, aflate la cea de-a XVIIIa ediþie, au avut, în principal,
subiectul Marii Uniri, sub diverse aspecte: istoric, literar,
editorial, artistic.
Potrivit programului, în
deschidere au avut loc alocuþiuni
din partea gazdelor ºi a
organizatorilor Matei Lupu,
prefectul judeþului CaraºSeverin, Cristian Miclãu, pri-
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marul oraºului Bãile Herculane,
Ioan Benga, managerul
instituþiei organizatoare ºi
Octavian Doclin, redactorul ºef
al revistei „Reflex“ ºi iniþiatorul
proiectului.
Dupã oficialul cuvânt de
întâmpinare, au fost declarate
deschise lucrãrile evenimentului,
startul aparþinând istoricului
Vasile Mircea Zaberca, prof.
univ. dr. la UEM Reºiþa, cel
care a susþinut o conferinþã pe
tema „Marea Unire – început
de epocã“. De asemenea, a fost
prezentat volumul „Centenarul
Marii Uniri din 1918. Banatul
Montan ºi Voivodina“, volum
s e m n a t d e Va s i l e M i r c e a
Zaberca ºi apãrut la editura
TIM din Reºiþa, 2018. Între
altele, autorul preciza:
„Centenarul Marii Uniri din
anul 1918 ne oferã un minunat
prilej de a omagia aºa cum se
cuvine, cu demnitate naþionalã,
fãrã excese, memoria ºi faptele
înaintaºilor fãuritori de istorie.
Acesta este ºi sensul acestor
rânduri: preþuire, îndemn spre
raþiune colectivã, unitate în
cuget, simþiri ºi, totodatã,
evidenþierea aportului Banatului
de munte ºi sârbesc la fãurirea
României Mari.“
Încheind partea istoricã
a colocviilor, a început „defilarea“ revistelor ºi a editurilor
venite din toatã þara pentru
reîntâlnirea cu scriitorii ºi
colaboratorii cãrãºeni. „Cafeneaua literarã“ (Piteºti), „Poesis“

(Satu Mare), „Mãiastra“ (Târgu
Jiu), „Anotimpuri literare“
(Timiºoara), „Actualitatea
literarã“ (Lugoj), „Arcadia“ (Anina), „Bocºa culturalã“ (Bocºa),
„Interferenþe literare“ (Caransebeº), „Reflex“ (Reºiþa),
„Nedeia“ (Reºiþa), „Semenicul“
(Reºiþa), „ªcoala caraº-severineanã“ (Reºiþa), „Ardealul
literar“ (Deva), sunt doar câteva
dintre revistele prezente la
eveniment ºi prezentate de
cãtre redactorii realizatori.
To t a c u m a u f o s t
semnalate o serie de apariþii
editoriale, unele chiar foarte
recente, grãbitã fiind apariþia
lor pentru a putea fi prezentate
în cadrul prestigioaselor Colocvii
„Reflex“. Cãrþi semnate de
Dumitru Cristãnuº (Sibiu), Dan
Drãgoi (Argeº), Toma George
Maiorescu (Bucureºti/SUA),
Dumitru Mãlin (Alba Iulia), Ioan
Gligor Stopiþa (Sibiu), Octavian
Doclin ºi Ada D. Cruceanu
(Reºiþa), Mariana Pândaru
(Deva), Manolita DragomirFilimonescu (Timiºoara),
Nicolae Sârbu (Reºiþa), Vasile
Petrica (Reºiþa), Ionel Bota ºi
Silviu Orãviþan (Oraviþa/
Timiºoara), Ioan Pavel Azap
(Cluj Napoca), Mihai Posada
(Sibiu), Maria Niþu (Timiºoara),
Ela Iakab (Lugoj), Iosif Badescu
(Reºiþa), Remus Giorgioni
(Lugoj), Simion Dãnilã (Belinþ)ºi
alþii au fost prezentate ºi supuse
atenþiei publicului prezent.
Un subiect discutat
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pentru o cunoaºtere temeinicã
a fost cel dedicat poetului ºi
filosofului Lucian Blaga ºi
anume „Lucian Blaga ºi lumea
Banatului“, expozeu susþinut de
criticul ºi istoricul literar
Zenovie Cârlugea (Târgu Jiu).
De asemenea, doctorul
Tiberiu Nicola a supus atenþiei
participanþilor informaþii ºi date
importante ºi inedite despre
sculptorul bãnãþean Romul
Ladea, unul dintre cei trei
corifei ai trifoiului cãrãºean.
Cea de-a doua temã a
Colocviilor revistei „Reflex“ a
fost dedicatã „celei de-a ºaptea
artã“, arta cinematograficã,
subiectul fiind unul incitant –
–
„Bãnãþenii ºi filmul“
avându-l ca invitat pe regizorul
Ioan Cãrmãzan, scriitor ºi
profesor universitar, doctor în
regie ºi arte vizuale, preºedintele
UARF. Cu acest prilej a fost
lansat filmul „100 de ani de
cinematografie româneascã“, un
film realizat de Vasile Bogdan
ºi Ioan Cãrmãzan, cu sprijinul
Institutului Cultural Român, al
Centrului Naþional al Cinematografiei, al Uniunii Autorilorºi
Realizatorilor de Film din
România ºi al DACIN SARA,
un film realizat din secvenþe
ale celor mai semnificative filme
româneºti realizate pe parcursul
a 100 de ani de cinematografie,
filme care, prin calitatea lor
artisticã au contribuit la
dezvoltarea culturii cinematografice ºi diversitãþii culturale

naþionale ºi mondiale. Un
periplu cinematografic debutând,
firesc, cu primul lungmetraj de
ficþiune românesc, „Independenþa României“ (Grigore
Brezeanu, 1912) ºi se încheie
cu „Restul e tãcere“ (Nae
Caranfil, 2008).
Cea de-a doua parte a
acestei generoase teme –
„Bãnãþenii ºi filmul“ – a fost
dedicatã tot regizorului Ioan
Cãrmãzan, aflat la ceas
aniversar ( în 27 iunie împlinea
70 de ani), prilej cu care a fost
prezentat volumul „Descifrând
codul Cãrmãzan“, volum apãrut
la Editura Eubeea din Timiºoara
ºi realizat de Vasile Bogdan în
dialog cu Ioan Cãrmãzan.
Despre aceastã personalitate complexã numitã Ioan
Cãrmãzan au vorbit: Octavian
Doclin, Ion Marin Almãjan,
Vasile Bogdan, Nina Ceranu,
Rodica Pop, Doina Moþ, Manolita
Dragomir-Filimonescu, Maria
Niþu, Ionel Sporea, Gabriela
ªerban, Florin Ionescu, Ionel
Bota, Constanþa Marcu, Nadia
Farcaº, Titus Criºciu ºi alþi
prieteni, mai vechi sau mai
noi, ai sãrbãtoritului, membri
sau nemembri ai „Clubului de
la Timiºoara“.
Pe parcursul celor patru
zile de evenimente ºi colocvii,
participanþii au urmãrit câteva
filme propuse de Andrei
Bãrbãlãu, custodele Muzeului
Cineastului din Reºiþa, precum
ºi filme realizate de Ioan
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Cãrmãzan ºi Vasile Bogdan, ca
de exemplu: un film dedicat lui
Tata Oancea, un film dedicat
sculptorului bãnãþean Tiberiu
Bottlik, „Negustorul de amintiri“
– un scurtmetraj realizat de
Ioan Cãrmãzan în spaþiul pe
care-l iubeºte cel mai mult,
adicã la Bocºa.
Un alt eveniment deosebit de important gândit de
organizatori a fost cel dedicat
festivitãþii de premiere a scriitorului Toma George Maiorescu
ºi a artistului plastic Silviu
Orãviþan, premii acordate de
Societatea Poeþilor Franþei prin
însuºi vicepreºedintele acesteia,
Michael Bénard, cel care a ºi
fãcut laudatio celor doi premiaþi.
ªi de aceastã datã intermediarul
ºi traducãtorul delegaþiei
franceze a fost încântãtoarea
scriitoare timiºoreancã Manolita
Dragomir-Filimonescu. Un
eveniment emoþionant, onorant
ºi de înaltã þinutã.
Ca în fiecare an ºi la
fiecare ediþie, finalul Colocviilor
revistei „Reflex“ aparþine
Poeziei. „Rotonda poeþilor“ s-a
desfãºurat de astã datã sub
genericul „Pietre pentru templul
meu“ ºi au fost susþinute
recitaluri de cãtre toþi poeþii
prezenþi: Mariana Pândaru
Bârgãu (Deva), Paulina Popa
(Deva), Mircea Bârsilã (Piteºti),
Dumitru Augustin Doman
(Piteºti), Maria Niþu (Timiºoara),
Nicolae Sârbu (Reºiþa), Ion
Opriºor (Lugoj), Dumitru
Cristãnuº (Sibiu), Ionel Stopiþã

(Sibiu), Mihai Posada (Sibiu),
Virgil Diaconu (Piteºti), Dumitru
Mãlin (Alba Iulia), Ela Iakab
(Lugoj), Nicolae Silade (Lugoj),
George Vulturescu (Satu Mare),
Ilie Cristescu (Bãile Herculane),
Ionel Bota (Oraviþa), Toma
George Maiorescu (Bucureºti),
Alexandra Gorghiu (Reºiþa),
Remus Valeriu Giorgioni (Lugoj),
Elisabeta Bogãþan, Cristian
Bãleanu, Nicolae Preda (Reºiþa),
Dan Drãgoi (Argeº), Zoia Elena
Deju (Târgu Jiu) încheind cu
poeþii francezi – Michel Bénard
ºi Eliane Hurtado ºi, evident
cu docliniana, adicã binecunoscutul recital inconfundabil
al poetului Octavian Doclin.
O ediþie frumoasã a
majoratului Colocviilor revistei
„Reflex“, o veritabilã sãrbãtoare
a culturii cãrãºene pentru care
meritã felicitaþi organizatorii,
dar, în mod special, sufletul
evenimentului, poetul Octavian
Doclin, care s-a priceput sã
transforme, de la an la an, un
banal eveniment cultural într-o
grandioasã sãrbãtoare.

Gabriela ªERBAN
„Festivalul
Comunitãþilor Etnice
din Banat“
În data de 14 septembrie
2018 Consiliul Judeþean CaraºSeverin, Centrul Judeþean
pentru
Conservarea
ºi
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Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin (CJCPCT CS),
Primãria ºi Consiliul Local
Bocºa ºi Casa de Culturã
Orãºeneascã Bocºa au organizat
„Festivalul Comunitãþilor Etnice
din Banat“.
„Festivalul Comunitãþilor
Etnice din Banat“, manifestare
devenitã tradiþionalã, ajunsã în
acest an la ediþia a XVII-a
constituie o acþiune deosebit
de importantã în Calendarul
CJCPCT CS la care participã
colectivele reprezentative ale
etniilor din întreg judeþul ºi
nu numai.
Aceastã acþiune culturalã are ca obiectiv promovarea
ºi conservarea valorilor culturale tradiþionale ale minoritãþilor din acest spaþiu: portul,
jocul, cântecul ºi graiul.
Programul din acest an,
la fel de bogat ºi variat ca ºi la
celelalte ediþii ale manifestãrii,
s-a desfãºurat astfel:
¬ Ora 15.00 – sosirea
participanþilor ¬ Ora 15.30
parada formaþiilor participante
¬ Ora 16.00
deschiderea
Festivalului ¬
Ora 16.15
Spectacolul formaþiilor artistice
Formaþiile participante:
¬ Corul „Glasul Ucrainenilor“
al Uniunii Ucrainenilor din
Caraº-Severin ¬ Ansamblul
croat „Karaºevska Zora“ ¬
Ansamblul de Cântece ºi

Dansuri maghiare „Margareta“
al Centrului Cultural Deta ¬
Ansamblul de Dansuri Sârbeºti
„Soko“ al Primãriei Socol ¬
Formaþia de Dansuri „Rromales“
a Casei de Culturã „Ion Stoia
Udrea“ Greoni ¬ Formaþia de
Dansuri Germane „Enzian“ a
Formului Democrat German ¬
Formaþia de Dansuri Ucrainene
„Barvinok“ a Uniunii Ucrainenilor din România ¬ Formaþia
de Cântece ºi Dansuri Sârbeºti
„Zveti Nikola“ din Radimna ¬
Orchestra „Virtuozii Semenicului“ a Centrului Judeþean
pentru
Conservarea
ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin; soliºti vocali:
Ramona Viþa, Ana Pârvulescu
Cega ºi Denisa Þanigoi.

Festivalul Cultural-Artistic al Vãii
Almãjului

În fiecare an, cei
desprinºi vremelnic ºi trupeºte
de Valea Almãjului, sau cum
aºa de frumos o numeºte poetul
almajãn, profesorul Iosif Bãcilã:
Valea Miracolelor, aºteaptã cu
nerãbdare anunþul mult aºteptat
al slujitorilor ºi truditorilor pe
tãrâmul „conservãrii ºi
promovãrii culturii tradiþionale
Caraº-Severin“ organizarea ºi
desfãºurarea Festivalului Vãii
Almãjului.
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Anunþul ºi evenimentul
a avut loc în acest an sub
semnul ºi semnificaþia Centenarului Unirii Provinciilor
Româneºti, al Unirii Sufleteºti
a tuturor care iubesc ºi se simt
ai acestui Pãmânt
Valea
Almãjului, în localitateareºedinþã de comunã, Prigor.
ªi de aceastã datã, Bunul
Dumnezeu a dat o vreme
minunatã de toamnã prelungitã,
aducând alãturi de bogãþia
holdelor ºi bogãþia sufleteascã,
concretizatã prin participarea
unui public numeros ºi avizat
dar ºi lãzile cu zestre, pline de
tradiþiile culturale, folclorice,
etnografice, ºtiinþifice ºi
religioase.
Fideli rânduielii (obiceiului), stabilite în deplinã
înþelegere ºi colaborare cu
Societatea Culturalã Þara
Almãjului ( a l m ã j e n i d i n
Timiºoara vremelnic locuitori
ai capitalei Banatului dar
participanþi sufleteºte, de
fiecare zi a Vãii Almajului),
Festivalul Cultural-Artistic al
Vãii Almãjului, ediþia cu
numãrul 23 s-a desfãºurat în
perioada 27-28 octombrie 2018
în comuna Prigor din judeþul
Caraº-Severin.
Prima zi a Festivalului
27 octombrie (sâmbãtã) 2018, a
debutat cu Simpozionul ºtiinþific
„Despre Almãj, almãjeni ºi
faptele lor“ la care cercetãtorii
ºtiinþifici, profesori pensionari

sau activi ºi-au prezentat
cercetãrile lor ºtiinþifice
concretizate în referate de
foarte bunã calitate ºi valoare
ºtiinþificã. Intervenþiile
profesorilor universitari Alimpie
Ignea, Dumitru Popovici; a
profesorilor Dan Obersterescu,
Iosif Bãcilã, Pavel Panduru,
Elena Borchescu, Dãnila Sitaru,
a doctorului uman Iosif Badescu
ºi alþii, au evocat personalitãþi
almãjene trecute în lumea fãrã
dor, sau contemporane, informaþiile desprinse din aceste
evocãri bucurându-se de
aprecierea celor care le-au
audiat.
Astfel s-a evocat aportul
doctorului-preot, Ioan Sârbu la
pregãtirea ºi participarea
almãjenilor la Marea Adunare
Naþionalã de la Alba Iulia 1
Decembrie 1918; viaþa ºi
activitatea lui Pavel Dizela ca
martor al sfârºitului Primului
Rãzboi Mondial; viaþa ºi
activitatea preotului Traian
Cãlþun ºi participarea almãjenilor la Marea Adunare de
la Alba Iulia; viaþa ºi activitatea
contemporanilor conferenþiar
universitar doctor, Dãnilã
Rãdulea; profesor, Pavel Panduru; doctorul Gorcea Dan ºi
alþii; greutãþile dar mai ales
împlinirile sufleteºti ale
elaborãrii revistei „Almãjana“
ºi a celor patru cãrþi-sintezã
„Valea Almãjului oameni ºi
fapte“.
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Ziua a II-a, 28 octombrie
(duminicã) 2018, ziua propriuzisã a prezentãrii programului
artistic, a tradiþiilor ºi a tot
ceea ce este frumos, trainic ºi
desfãtãtor pentru suflet, a
debutat cu o paradã a portului
popular, o cuprindere în Hora
Almãjanã a reprezentanþilor din
cele ºase comune participante
cu o etalare ºi o fãloºenie (nu
stridentã) a almãjenilor pe
ritmurile muzicale ale celor
douã fanfare din comunele Bãnia
ºi Lãpuºnicu Mare, dar ºi a
formaþiei ºcolare instrumentale
din comuna Eftimie Murgu
(Rudãria).
Dupã parada portului
popular, formaþiile artistice ale
celor ºase comune participante
respectiv: Bozovici, Bãnia,
Dalboºeþ, Eftimie Murgu,
Lãpuºnicu Mare ºi Prigor,
fiecare dintre acestea ºi-au
prezentat propriul program.Sau evidenþiat în special prin
conþinutul programului formaþia
ªcolii Generale din comuna
Bãnia cu obiceiuri din Valea
Almãjului, cu cântece de înstrãinare, dar ºi comuna Prigor
prin amploarea elevilor participanþi, prin prestaþia vocalã a
formaþiei de seniori, dar ºi prin
sobrietatea programului formaþiei artistice „Doina Prigoreanã“.
Cele douã fanfare din
Bania ºi Lãpuºnicu Mare ºi-au
demonstrat încã o datã

profesionalismul, diversitatea
repertoriului, dar ºi exigenþã
în selectarea pieselor muzicale.
Departe de noi de a
elogia gratuit pe cineva, totuºi
dorim sã facem o menþiune
expresã de mulþumire dar ºi
de îndatorare faþã de primarul
comunei Prigor: Antonicã Moþ,
faþã de viceprimarul, Ioan
Vintilã-Miclãu ºi faþã de doamna
director a Liceului Tehnologic
„Iosif Coriolan Buracu“, Simona
Miclãu, pentru excelenta
organizare, implicare ºi responsabilitate în asigurarea celor
mai bune condiþii de desfãºurare
a Festivalului Cultural-Artistic
al Vãii Almãjului ºi a onorãrii
statutului de adevãrate gazde.
Deºi se vede profesionalismul mereu crescând de la
an la an al celor care organizeazã Festivalul Cultural-Artistic al Vãii Almãjului,
respectiv Centrul Judeþean
pentru
Conservarea
ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin, ne facem o
datorie de onoare sã-i adresem
calde mulþumiri domnului director, profesorului Ioan Benga
ºi doamnei profesor, Angelica
Herac, dar ºi fãcând o menþiune
specialã respectiv fie în prima
zi, fie într-a doua zi, doamna
profesor, redactor-ºef arevistei
„Nedeia“, Angelica Herac, a
transmis salutul profesorului
Ioan Benga - directorul
instituþiei organizatoare,
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mentorul ºi regizorul (chiar din
umbrã aºa cum a fost la acest
eveniment), dar mai ales
implicarea emoþionalã ºi
sufleteascã în prezentarea
formaþiilor participante, fãcând
dovada cã Almãjana noastrã este
trup ºi suflet în acþiunile
almãjenilor.
Cu bucuria de a fi
prezent ºi la ediþia cu numãrul
23 a Festivalului Cultural-Artistic al Vãii Almãjului ºi cu
speranþa ca la ediþia cincizecea
sã mã gãsesc mãcar în sala de
spectacole a organizatorilor, mã
înclin ºi închin în faþa celor
care nu uitã nicio clipã cã sunt
români, almãjeni ºi prin tot
ceea ce fac - pãstreazã
românismul ºi frumuseþea lui
sufleteascã.

Prof. univ. Dumitru
POPOVICI

TabãraNaþionalã de
icoane
pictate,
mãºti
veneþiene, olãrit ºi muzicoterapie ediþia a VII-a
În perioada 18 - 24 iulie
2018, Centrul de Agrement Râul
Alb, situat la 18 km de Reºiþa
a fost gazda Taberei Naþionale
de icoane pictate, mãºti
veneþiene, olãrit ºi muzicoterapie-metoda Totem.

Organizatorii – Direcþia
Judeþeanã pentru Sport ºi
Tineret Caraº-Severin, Ministerul Tineretului ºi Sportului,
Asociaþia Humains Profiles
Romania, Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin – s-au bucurat
de o prezenþã masivã: 90 de
copii ºi tineri selectaþi la nivel
naþional pe baza formularului
de candidaturã. În acest an au
fost participanþi din Bucureºti
ºi din judeþele Argeº, Constanþa,
Sibiu, Timiº, Mehedinþi, Arad,
Bihor, Vâlcea, Caraº-Severin,
Gorj, Hunedoara.
Trainerii la atelierele de
icoane pictate pe sticlã, icoane
pictate pe lemn, mãºti veneþiene,
olãrit, muzicoterapie-metoda
Totem ºi departamentul de
animaþie au fost: Jean-Baptiste
Odobeºtianu, Ana-Maria
Anghelescu, Adrian Garoiu,
Ecaterina Tudor, Maria Moza,
Irina ªtiopu, Ionela Pleºan,
Bogdan Dunãreanu, Radu Baleþi.
Aceastã Tabãrã a venit
în întâmpinarea celor care au
cãutat un spaþiu în care sã îºi
dea frâu liber imaginaþiei ºi
creativitãþii ºi sã îi dezvolte
abilitãþile în domeniul artei
alternative. Arta alternativã
presupune utilizarea inovativã
a unor materiale tradiþionale
ºi folosirea materialelor
neconvenþionale în procesul de
creaþie artisticã. Astfel, în
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perioada celor 6 zile de tabãrã
tinerii doritori ºi dispuºi sã
experimenteze au beneficiat de
îndrumarea echipei coordonatoare având la dispoziþie:
sticlã, blaturi de lemn, pensule,
culori, materiale ceramice,
materii prime din ghips, hârtie,
lut, textile, sfoarã ºi materiale
reciclabile, culori acrilice, unelte
diverse ºi instrumente de percuþie. În cadrul acestor ateliere
s-au vizat atât dezvoltarea
creativitãþii ºi aabilitãþilor inovative prin confecþionarea unor
obiecte decorative, dar ºi
dezvoltarea unei atitudini
responsabile privind folosirea
resurselor.
În cadrul atelierului de
muzicoterapie, atelier nou venit
în acest program, participanþii
au fost invitaþi sã descopere
ritmul care este în fiecare dintre
noi, cã acesta se exprimã în
paºii pe care îi facem, prin
bãtaia inimii, prin melodia
cuvintelor noastre ºi a celor
care ne înconjoarã. Ritmul este
organic, iar instrumentul
muzical este pur ºi simplu o
extensie a lucrurilorpe care
dorim sã le transmitem.
Asemeni mãºtilor veneþiene,
muzica devine un mijloc prin
care ne putem exprima liber,
fãrã teama de a fi judecaþi. În
cadrul atelierelor de muzicoterapie cu instrumente de
percuþie tinerii descoperã un
alt fel de a comunica, de a

experimenta legãtura cu
sunetele ºi conexiunea cu ceilalþi
participanþi, în contextul unei
comunitãþi. Au fost puse la
dispoziþie djembe africane, ocean
drum, maracas, tamburine,
cinele tibetane etc., instrumente
de percuþie adunate de pe toate
continentele, folosite în procesul
de învãþare prin joc.
Tabãra de icoane pictate
(pe sticlã ºi lemn), mãºti
tradiþionale veneþiene, olãrit ºi
muzicoterapie s-a adresat
tinerilor care sunt curioºi, care
au sau nu, înclinaþii ºi abilitãþi
de îndemânare în domeniul
artelor plastice, sau a muzicii,
dar sunt interesaþi sã-ºi experimenteze cunoºtinþele ºi
deprinderile practice ºi au dorit
sã participe la un program de
vacanþã nonformal. Un program
care promoveazã concepte
precum educaþia pentru
dezvoltare personalã, dezvoltare
a propriilor valori ºi resurse.
Activitatea în cadrul
Taberei Naþionale a fost
împãrþitã pe ateliere, cu un
orar bine stabilit ºi pe grupe
în funcþie de nivelul îndemânãrii,
al cunoºtinelor dar ºi funcþie
de opþiunile participanþilor.
Organizatorii au asigurat în mod
profesionist atât servicii de
educaþie nonformalã în cadrul
workshop-urilor cât ºi animatori
care s-au ocupat zilnic de
participanþi.
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Revista NEDEIA este editatã de Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin
director: Ioan Benga
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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Ziua Naþionalã a Portului Tradiþional în Belgia, la
Bruxelles

Lada cu zestre
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Asociaþia Agore for Life Gent, din Belgia, a atras membrii
comunitãþii româneºti din toate colþurile Belgiei, români
îmbrãcaþi în portul strãmoºesc din diferite zone
etnografice, la o paradã care s-a bucurat de mare succes.

Lada cu zestre
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