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Nedeia

Pledoarie pentru
identitate
Numãrul 13 sau norocul cel rãu
Etnologul Otilia Hedeºan spunea odatã cã superstiþia
este un termen inventat de cei care nu cred, dar nu îi lasã nici pe
alþii sã creadã.
Astãzi, sub aceastã denumire sunt cuprinse, ironic,
peiorativ ºi dispreþuitor, toate pisicile negre, crucile fãcute
de babele (care au mai rãmas) satului, scuipatul în sân
etc., etc.
Sigur cã, privite din afarã, cu ochiul rece al omului
practic ºi pragmatic de astãzi, care are o explicaþie ºtiinþificã
pentru tot ºi pentru toate, aceste gesturi par reminiscenþe ale
unei gândiri retrograde, eronate, perimate, vechi. Vechi, da,
dar nu retrograde, ºi nici mãcar eronate. Cl. Lévi-Strauss,
vorbind despre cei pe care „lumea civilizatã“ îi numea
primitivi, atrãgea atenþia asupra faptului cã aceºtia nu erau
nici lipsiþi de logicã, ºi nici de inteligenþã, numai cã aveau
un altfel de gândire, ºi anume una pre-logicã.
Este vorba, cu alte cuvinte, despre convingerea cã în
aceastã lume existã ºi alte forþe decât cele care „se vãd“, ºi pe
care le poþi percepe, la modul concret, cu simþurile.
„Intermedierea“ între lumile acestea (cea vãzutã ºi cea
nevãzutã) era realizatã, în primele „etape“ ale existenþei
spirituale ale oamenilor, de cãtre ºaman. Definiþia cea mai
largã ar consta în a-l prezenta ca un intermediar între om
ºi lumea invizibilã.
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Aºadar, strãmoºii noºtri îndepãrtaþi au crezut, milenii
de-a rândul, cã dincolo de noi existã o realitate superioarã,
nevãzutã dar resimþitã puternic, în fiecare moment al vieþii
individului, ºi care ar putea fi „stãpânitã“ numai de cãtre cei
aleºi: „ºamanismul uneºte la un loc medicina, magia ºi
misticismul. Ansamblul de practici comune diferitelor popoare
care trãiesc în regiunile arctice, americane ºi asiatice se bazeazã
pe noþiunea de spirit al stãpânilor naturii ºi pe personalitatea
unor fiinþe superioare capabile sã stabileascã comunicaþii între
oameni ºi lumea spiritelor – ºamanii, care ar veni de la sanscritul
sramana , om inspirat de spirite “ (Mircea Eliade,
ªamanismul).
În „strânsã legãturã“ cu ºamanul este, din aceastã
perspectivã privind lucrurile, vrãjitorul (vrãjitoarea).
Dacã ºamanul este considerat a fi un intermediar
benefic între Lumea de Aici ºi Lumea de Dincolo, vrãjitorul
este, în viziune arhaicã, mai degrabã „slujitorul diavolului“,
rãului: „Nãscuþi în þãrile creºtine din credinþa în Satana, ei
sunt moºtenitorii unor practici care dateazã din cea mai veche
Antichitate. Semnul demonului nu-i afecteazã decât târziu, ºi
se accentueazã pe mãsurã ce evanghelizarea creºtinã se întinde
în lumea ruralã. Combãtuþi de Bisericã ca manifestãri ºi oficianþi
ai Satanei – preoþii fiind oficianþi ai Domnului – în cârca lor
sunt puse toate pericolele ºi sunt arºi în piaþã publicã.“ (Brãtescu,
Vrãjitoria de-a lungul timpului).
Ideea de ghinion (bad luck, cum s-ar zice astãzi)
tocmai de aici ar proveni, din convingerea, adicã, a existenþei
unor forþe malefice care ar acþiona împotriva individului, de
cele mai multe ori ele fiind orientate de cãtre cei care,
dintr-un motiv sau altul, ne vor rãul ºi atrag nenorocirea
asupra noastrã, prin mijloace magice: „Nenorocirea, boala,
moartea, sterilitatea, când apar în serie, ºi numai în acest caz,
constituie semnul intervenþiei unui vrãjitor. Originea unei
nenorociri este atunci interpretatã ca fiind ghinion, dorinþa de
a dãuna a unui vrãjitor, a unui duºman prin intermediul
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vrãjitoriei, a cãrui vorbã, privire ºi atingere sunt dotate cu
calitãþi supranaturale“ (Brãtescu, Vrãjitoria…)
Interesantã este ,,cariera“ cuvântului (ºi a câmpului
lexical ºi a celui semantic, desigur) în spaþiul românesc
creºtinat. Întâlnim aici o fascinantã simbiozã între credinþele
arhaice (care se referã la profan) ºi terminologia creºtinã,
care denominalizeazã conceptul de diavol: Opoziþia de tip
special dintre sacru ºi profan, una de presupunere, am numi-o,
ºi, în unele cazuri, vom vedea, chiar de neutralizare, se poate
pune în evidenþã în cazul a numeroase alte lexeme din
configuraþia câmpului; o vom exemplifica cu douã lexeme din
subgrupul Fiinþe sacre, inclus în grupul lexico-semantic
studiat: spiritus însemna în latinã: suflare, suflu divin, viaþã,
suflet, ceea ce a dus la românescul spirit element considerat
ca factor de bazã al universului, opus materiei, identificat cu
divinitatea“ (Adia Chermeleu, Sacrul în limba românã).
Este de la sine înþeles cã, atât în cazul ºamanului,
cât ºi în cel al vrãjitorului, motorul de funcþionare al
întregului sistem este magia.
James Frazer considerã, în Creanga de aur, cã magia
presupune un determinism pe care s-ar sprijini magicianul în
operaþiunile lui. (...) Pentru a explica magia, Frazer pune la
temelia ei principiul simpatiei, familiar gândirii primitive,
conform cãruia lucrurile asemãnãtoare se atrag între ele (se
stropeºte pãmântul cu apã pentru ca sã înceapã sã plouã) ºi
principiul contagiunii, dupã care lucrurile care au fost odatã
în contact continuã sã acþioneze unul asupra celuilalt (cineva
poate fi fermecat cu propriile-i bucãþele de unghii tãiate).
Fãrã a elabora o teorie propriu-zisã a magiei, Jean
Piaget subliniazã faptul cã gândirea pre-logicã a copilului,
corelativã realismului sãu egocentric, þine de credinþa magicã
potrivit cãreia, prin anumite acþiuni simbolice, se poate
dobândi putere asupra supraumanului.
Durkheim ºi Mauss avanseazã ideea cã magia, ca ºi
religia, de altfel, presupune credinþa în mana, forþã
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supranaturalã, impersonalã, manevrabilã de cel receptiv, dotat,
informat sau iscusit.
Atunci când Mauss analizeazã vocaþia magicianului,
transmiterea puterilor magice se face prin revelaþie; fie în
vis, în urma unui contact apreciat direct cu un spirit, fie
printr-un act de posedare la indienii sioux. Bãºtinaºii Kikuzu
din Kenia, îngrijoraþi din pricina unor vise obsedante, cheamã
un prezicãtor, care dezvãluie viitoarea vocaþie.
Georges Gurvitch precizeazã cã, în vreme ce religia
prezintã forþele spirituale ca transendente, magia le concepe
ca imanente naturii, iar Jean Cazéneuve adaugã cã, spre
deosebire de numinosul religiei, magia face obiectul unui
tabu atât de puternic încât, pentru a manipula astfel de
forþe, magicianul iese din condiþia omului obiºnuit.
Lévi-Strauss uneºte perspectivele intelectualiste cu o
bazã sociologicã: comunitatea crede profund într-un univers
spiritual ºi în eficacitatea invizibilã a farmecelor magice.
Pacientul crede în acþiunea obiectelor ºi a riturilor în care
cautã protecþie. Magicianul este convins cã are putere
asupra spiritelor, deoarece a negociat cu ele pe bani sau
sacrificii. El ºtie cã va reuºi, cu condiþia ca interdicþiile sã fie
respectate de pacient, iar formulele sã fie rostite corect. Cea
mai vagã îndoialã în aceastã privinþã e de ajuns sã justifice
eºecul unui rit, fãrã sã fie umbritã, însã, eficacitatea
magicianului.
Se spune, în general, despre magie cã este împotriva
credinþei, divinului ºi... luminii. Ea este asimilatã, în fapt, cu
farmecele, cu descântecele, cu vrãjitoriile cu scop destructiv,
cu alte cuvinte, cu magia neagrã. În fapt, este un lucru
îndeobºte cunoscut, existã douã mari feluri de magii: magia
neagrã ºi magia albã. Cea neagrã este, fireºte, demonicã
ºi demonologicã, iar rezultatele sale sunt în general distructive.
Câtã vreme magia albã are ca scop suprem stabilirea unor
contacte „corecte“ (pe cãi magice), spre forþele divine. De
aceea nu ni se pare deloc întâmplãtor faptul cã unii autori
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vorbesc despre magie ca despre o veritabilã cale spre lumina divinã: „...carte despre magie. O carte despre Luminã“
(Ted Andrews, Cabala magicã pe înþelesul tuturor).
De aici vine, aºadar, credinþa, de-a lungul secolelor,
credinþa în obiecte, fiinþe, numere magice.
Aºa stau lucrurile ºi cu celebra cifrã 13. Superstiþie
sau nu, de-a lungul timpului, numãrul 13 a reprezentat un
simbol puternic, plin de semnificaþii, care a inspirat teamã ºi
a generat numeroase controverse.
Încã din Antichitate, numãrul 13 a fost considerat ca
fiind de rãu augur. Astfel, de pildã, Filip de Macedonia ºi-a
aºezat statuia lângã Cei Doisprezece Zei Majori ºi, la scurtã
vreme dupã aceea, a fost ucis, în cursul unei procesiuni.
De asemenea, R. Schwaler îl interpreteazã ca pe o
putere generatoare, bunã sau rea. Prin limitele sale statice,
13 marcheazã o evoluþie fatalã înspre moarte.
Cifra 13 este una sacrã, fundamentalã în astronomia,
calendarul ºi teologia vechilor Mexicani: cei treisprezece
zei ºi al treisprezecea Zeu, Popol-Vuh; soarele la zenit ºi
cele douãsprezece stele; cei doisprezece zei ai ploii, ipostaze
ale celui de-al 13-lea, care este, de asemenea, primul, ºi
marele zeu al cerului.
La Azteci 13 este cifra timpului însuºi, aceea care
reprezintã sfârºitul seriei temporale. Sãptãmâna aztecã, de
altfel, dureazã 13 zile.
De o manierã generalã, acest numãr ar corespunde
unui reînceput, cu nuanþa negativã cã ar fi mai puþin vorba
de re-naºtere, cât de a reface ceva. Ar reprezenta, de
exemplu, perpetua urcare a stâncii lui Sisif, sau butoiul
Danaidelor, imposibil de umplut vreodatã.
Se mai zice cã numãrul 13 este considerat aducãtor
de nenorociri ºi pentru cã, la Cina cea de Tainã, au stat la
masã 13 persoane, cei 12 apostoli ºi Iisus, înainte ca
Mântuitorul sã fie crucificat. Ziua de 13, care cade într-o
vineri, este consideratã de unii ca fiind foarte ghinionistã,

7
https://biblioteca-digitala.ro

pentru cã într-o zi de vineri a fost rãstignit Iisus Hristos, iar
în asociere cu cifra 13 nu poate sã ne aducã aceastã zi decât
lucruri rele.
Kabala „numãra“ 13 spirite ale Rãului. Al 13-lea capitol al Apocalipsei este cel al Antihristului ºi al Fiarei.
Pe parcursul istoriei, au existat o serie de similitudini
nefericite, care au pus sub semnul fricii legãtura cu data de
13. De exemplu, în 1307, în ziua de 13, Cavalerii Templieri
au fost arestaþi, iar în 1314 Marele Maestru Templier Jacques
de Molay este ars pe rug
Exemplele pot fi multiplicate, practic, la nesfârºit. Noi
propunem ca, pãstrându-ne credinþa, totuºi, în forþele benefice, sã trecem cu bine pragul de 13 numere al revistei,
urându-i sã ajungã la aniversarea a cel puþin… 130 de
numere.

Gheorghe SECHEªAN
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Nedeia

Centenarul Marii Uniri
CENTENARUL BÃNÃÞEAN
La Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia, de la
1 Decembrie 1918, bãnãþenii au votat pentru alipirea
necondiþionatã la România. Totuºi, pânã la realizarea efectivã
a Unirii, Banatul a trãit multe momente dificile, astfel cã
abia în 1919 s-a înfãptuit „preluarea Imperiului“, odatã cu
sosirea armatei române în marile centre – Timiºoara, Oraviþa
etc. ºi instaurarea administraþiei româneºti. Secolul scurs de
atunci trebuie evocat ºi preþuit, ceea ce revista noastrã chiar
face în acest spaþiu dedicat Marii Uniri.

Intrarea trupelor române în Oraviþa - 3 august 1919
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Banatul în 1919 – o problemã
europeanã
Convocarea ºi organizarea Adunãrii Naþionale de
la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, precum ºi deciziile
luate acolo de cei 1228 delegaþi aleºi în cele 130 de
cercuri electorale, a reprezentat apogeul devenirii istorice
a poporului român. „Adunarea naþionalã a tuturor românilor din Transilvania, Banat ºi Þara Ungureascã,
adunaþi prin reprezentanþii lor îndreptãþiþi la Alba Iulia în
ziua de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, decreteazã unirea
acelor români ºi a tuturor teritoriilor locuite de dânºii cu
România. Adunarea proclamã îndeosebi dreptul
inalienabil al naþiunii române la întreg Banatul,
cuprins între râurile Mureº, Tisa ºi Dunãre.“
Convenþia militarã din 4/17 august 1916, încheiatã
între România ºi Antanta, prevedea unirea Transilvaniei,
Banatului, Criºanei ºi Maramureºului cu România.
Situaþia militarã a evoluat în aºa fel încât, la sfârºitul
rãzboiului, Banatul era sub ocupaþia armatei sârbeºti,
deºi tratatul României cu Antanta prevedea integrarea
întregii provincii în Regatul României.
Situaþia era una specialã, creatã de rãzboi,
imprevizibiã în momentul declanºãrii conflictului sau pe
parcursul acestuia. De aici, paradoxul situaþiei din perioada
noiembrie 1918-august 1919, când Banatul a devenit „un
confiniu la limita dintre România ºi Serbia, dar în
componenþa Monarhiei austro-ungare.“1
Instaurarea regimului comunist din Ungaria, în
martie 1919, a complicat ºi mai mult lucrurile în aceastã
parte a Europei. Pretenþiile Ungariei, devenitã republicã
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din octombrie 1918, erau cât se poate de clare în ceea
ce privea Banatul. „Republica“ bãnãþeanã a lui Otto
Roth din Timiºoara urmãrea menþinerea Banatului în
cadrul regatului maghiar.
Cele 14 puncte ale preºedintelui american Wodrow
Wilson, temei de organizare a lumii postbelice, au fost
primite cu entuziasm ºi de popoarele din Austro-Ungaria,
dar interpretate în mod diferit ºi în interes propriu de
fiecare. De fapt, programul preºedintelui american nu
putea fi aplicat ad-literam, deoarece în Imperiul AustroUngar etniile erau atât de amestecate încât frontierele
statelor care urmau sã se formeze nu se puteau suprapune
exact peste populaþiile pe care urmau sã le cuprindã.
Dintre toate provinciile româneºti, situaþia din
Banat era cea mai complicatã din punct de vedere
etnic. Aici locuiau de secole români, germani, sârbi ºi
maghiari, dar ºi alte naþionalitãþi. Banatul ca o „Europã
în miniaturã“ a fost ºi este o realitate din punct de
vedere etnic ºi al relaþiilor interconfesionale. În 1919,
provincia era revendicatã de douã state aliate în Primul
Rãzboi Mondial – România ºi Serbia2.
Armata sârbã a profitat de prevederile Convenþiei
de armistiþiu de la Belgrad din 13 noiembrie 1918.
Punctul 1 din document prevedea retragerea trupelor
ungare la nordul Mureºului ºi ocuparea de cãtre „Aliaþi
cu drepturi depline regiunea evacuatã, în condiþiile pe
care le va fixa Comandantul ºef al Armatelor Aliate.“3
Ocuparea întregului teritoriu al Banatului de cãtre
sârbi ºi permisivitatea Comandamentului Aliat din Orient a constituit o eroare politicã ºi militarã a Aliaþilor.
Deºi au fost primiþi ca vecini ºi aliaþi, sârbii s-au
comportat josnic pe toatã durata ocupaþiei militare, din
noiembrie 1918 ºi pânã la sfârºitul lunii iulie 1919. Ei
au desfiinþat gãrzile naþionale româneºti ºi au împiedicat
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delegaþii români sã participe la Marea Adunare Naþionalã
de la Alba Iulia, în ziua de 1 Decembrie 1918.
Episcopul de Caransebeº, Miron Cristea, a fost
oprit la Bãuþar în drumul spre Alba Iulia, fiind reþinut
ºi interogat ca un infractor. Liderii români locali, preoþi
ºi învãþãtori, au fost umiliþi, bãtuþi ºi deportaþi la
Belgrad. Oameni cu situaþie materialã mai bunã au fost
deposedaþi de bunuri ºi bani. Mii de animale au fost
transportate în Serbia ca pradã de rãzboi. În Timiºoara
ºi oraºele din Banat au fost rechiziþionate instalaþii,
fabrici, aparaturã, arhivele unor societãþi ºi chiar
materialul didactic din unele ºcoli.
Tensiunile sociale creºteau. Situaþia devenise
insuportabilã. Oamenii simpli ºi liderii politici au fãcut
numeroase demersuri cãtre autoritãþi ºi la Conferinþa
de Pace de la Paris, ale cãrei lucrãri debutau în 18
ianuarie 1919, sperând în ameliorarea situaþiei. Sosirea
trupelor franceze în Banat nu a schimbat situaþia,
deoarece unii generali francezi simpatizau cu autoritãþile
maghiare sau cu armata sârbã.4
La Paris, România abia primise statutul de
cobeligeranþã. I se imputa tratatul cu Germania din
1918, dar Aliaþii ignorau abandonarea României în 1917
ºi trãdarea Rusiei. Marile Puteri au avut atitudini
diferite faþã de Banat, funcþie de propriile interese. De
la început, SUA ºi Anglia au susþinut mai degrabã
Serbia, în timp ce Italia ºi Franþa au susþinut mai mult
România. „Englezii ºi americanii sunt câºtigaþi pentru
sârbi. Francezii în parte. Italienii vor sã-ºi salveze
Dalmaþia pe contul nostru“, scria Alexandru Vaida Voevod
lui Iuliu Maniu în februarie 1919.
În cursul lunii martie, Vaida Voevod, generalul
Arthur Vãitoianu ºi Victor Antonescu au fost primiþi de
Clemenceau „un moº grãsuþ cu paºi cam greoi, dar cu
eleganþã uºoarã în miºcãri ºi gest ... Ne spune: Da, aºa
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este, le ºtiu pe toate. Franþa a fãcut tot ce a putut
pentru România ºi vrea sã facã tot ce va putea. Franþa
este, însã, epuisatã de resursele materiale, nu mai poate
da împrumuturi. Echipamente? Da. Dar în locul lor
trebuie sã ne provedem cu altele, este deci o chestie de
parale. Noi v-am susþinut ºi în Consiliul Militar ºi în
Consiliul Conferinþei. S-au opus însã Dl Lloyd George ºi
Dl. Wilson. Cãutaþi sã-i convingeþi pe ei. Noi o sã vã
susþinem ºi pe viitor... ºi a repetat concediindu-ne sã
stãruim pe lângã Americani ºi Englezi.“5
„În comisia care studiazã chestia Banatului,
majoritatea înclinã spre sârbi“, continua Alexandru Vaida
Voevod. În situaþia datã, Brãtianu a încercat sã rãspundã
sârbilor cu aceeºi monedã: obþinerea aprobãrii din partea
comisiei ca armatele române sã înainteze cât se poate
de mult pe linia etnicã, adicã pânã acolo unde populaþia
majoritarã o reprezintã românii. Vaida îndemna pe Maniu
sã opereze pe front: „dacã aveþi (avem) destule forþe,
daþi înainte, dar creaþi un pretext, o motivare ca sã pot
aici opera.“6
Dacã politicienii au avut unele ezitãri, opinia
publicã ºi presa francezã ne-au fost favorabile în problema
Banatului. Remarcabilã a fost susþinerea cauzei româneºti,
în general, din partea publicaþiilor Le Matin, Le Petit
Parisien, L’Echo de Paris º.a. Ziarul „L’Echo de Paris“
scria, în ianuarie 1919, cã este aproape sigur cã sârbii
vor elibera Banatul. Redactorul ºef al ziarului scria pe
prima paginã despre drepturile României asupra Banatului.
Dacã Serbia se gândeºte la viitorul sãu, va trebui sã
urmeze sfaturile Aliaþilor,7 deoarece în mod repetat s-a
fãcut uz de forþã pentru a lua în posesie teritorii asupra
cãrora Conferinþa de pace urma sã fie chematã sã se
pronunþe ulterior.
„Guvernele pe care ei le reprezintã au datoria sã dea
un avertisment solemn ºi sã declare de posesiune câºtigatã
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cu forþa va face cel mai mare rãu cauzei acelora care recurg
la astfel de mijloace. Acei care întrebuinþeazã forþa
legitimeazã bãnuiala cã ei se îndoiesc de dreptatea ºi
validitatea revendicãrilor lor ºi cã intenþioneazã sã
substiutie posesiunea de fapt dovezilor drepturilor lor ºi sã
întemeieze suveranitatea lor prin violenþã, în loc pe afinitãþile
de naþionalitate ºi de rasã ºi pe legãturile naturale create
de istorie.
Prin acest procedeu, ei aruncã o umbrã asupra
titlurilor pe care ar putea sã le valorifice în urmã ºi aratã
neîncrederea în Conferinþa de pace...
Ele trbuie, deci, sã renunþe la întrebuinþarea forþei ºi
sã încredinþeze revendicãrile lor, într-un mod care sã nu lase
nici o îndoialã asupra bunei lor credinþe, Conferinþei de
Pace.”8
Poziþia României la Conferinþa de Pace de la
Paris ºi, implicit, situaþia din Banat, a fost subminatã
de atitudinea lui Take Ionescu. Contrariat de atitudinea
lui Take Ionescu, la discuþia pe care Vaida Voevod a
avut-o cu Take Ionescu l-a invitat ºi pe Caius Brediceanu
pentru a avea de faþã „un martor ºi un advocat veritabil
bãnãþean.“
Take Ionescu îºi argumenta afirmaþiile prin faptul
cã „tratatul (din august 1916 – n.n.) dintre România ºi
Ententã (Antanta) a fost invalidat prin tratatul de la
Bucureºti (semnat de România ºi Puterile Centrale, în
1918 – n.n.). A reclama Banatul este o încercare
zadarnicã; prin sforþãrile ce le-am face am risca numai
sã pierdem ºi ce am putea salva. Englezii ºi americanii
sunt cu totul de partea sârbilor. A forþa tratatul ºi a voi
sã câºtigãm Banatul înseamnã sã facem politicã orientalã,
a ne împãca cu situaþia realã înseamnã a fi conduºi de
mentalitate apuseanã.“
Ionel Brãtianu, primul ministru al României ºi
ºeful delegaþiei României la Conferinþa de Pace de la
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Paris, a susþinut cu consecvenþã integritatea Banatului,
bazându-se pe tratatul din 1916. „Brãtianu stã intransigent pe basa tratatului ºi e hotãrât sã abzicã (sã se
retragã de la Paris - n.n.), dacã nu ar putea obþine
rezultat (favorabil – n.n.) în chestia Banatului. Expunerea
chestiei revendicãrilor noastre în faþa conferinþei a fãcut-o
splendid.“ În urma expunerii sale, Brãtianu a fost felicitat
de însuºi Preºedintele Conferinþei, George Clemenceau.“
Disputele asupra Banatului, discuþiile intense,
argumentele pro ºi contra apartenenþei provinciei istorice
unuia dintre aliaþi, l-a determinat pe premierul britanic,
Lloyd George, sã întrebe: Qu’est-ce que le Banat? (Ce
este Banatul?). În februarie 1919, Banatul devenea o
problemã europeanã, o problemã esenþialã pe masa
Conferinþei de pace, în contextul foarte complicat din
Europa centralã la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial.
Primul ministru al României ºi ºeful delegaþiei
române de la Paris, Ionel Brãtianu, a expus argumentele
privitoare la drepturile noastre asupra Banatului în 31
ianuarie ºi 1 februarie 1919. Expunerea lui Brãtianu a
durat douã ore. În faþa delegaþilor români (Ionel Brãtianu,
Alexandru Vaida Voevod, Nicolae Miºu, Constantin
Diamandy, Ion Pillat, Caius Brediceanu, Alexandru
Lapedatu ºi Constantin Brãtianu) era André Pierre
Tardieu, ca „locotenent“ al lui Georges Clemenceau ºi
în calitate de comisar pentru cooperarea în domeniul
rãzboiului franco-american. Vaida Voevod îi scria lui
Maniu: „Nu-þi poþi face idee cât de admirabil a susþinut
Brãtianu întreaga problemã cu toate punctele ei de
vedere...“9
Dupã discutarea problemei secuilor, Tardieu l-a
întrebat pe Brãtianu care ar fi poziþia României în
cazul în care s-ar da sârbilor câþiva kilometri spre sud,
de la vãrsarea Mureºului în Tisa? Brãtianu a replicat:
„fie cã s-ar da un chilometru, fie cã s-ar da 1000 de
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chilometri, pentru noi nu se schimbã esenþa, rãmâne
chestia indiscutabilã. A spus-o cu atâta nonºalanþã
categoricã, încât nici Tardieu nu a putut suprima un
zâmbet.” Vaida a insistat ºi în complicitatea bolºevicilor
în multe rele din Banat.
În 25 februarie 1919, în jurul orelor 10, delegaþii
români s-au prezentat în faþa Consiliului Militar. Au
vorbit generalul Coandã, colonelul Dumitrescu ºi Vaida.
„...Noi am cerut ocuparea þinuturilor acordate nouã prin
tratatul de la Bucureºti (din 1916 – n.n.), iar de la
acesta, spre Tisa, zona neutrã cu retragerea trupelor
maghiare.“ Vaida ºi Brãtianu s-au coordonat tot timpul
în cadrul Conferinþei de pace. „Expunerile mele sunt
scrise în acord cu Brãtianu.“10
La Versailles, în faþa Consiliului Superior de Rãzboi,
Alexandru Vaida Voevod a susþinut magistral chestiunea
unei noi linii de demarcaþie. El nãdãjduia cã în cel mai
scurt timp posibil, vor putea înainta trupele române ºi
în Banat. „Am cerut pentru Banat trupe aliate, la nord
de Mureº, pânã la linia tratatului trupe româneºti, - iar
între aceastã linie ºi Tisa o zonã neutralã cu trupe
aliate.“11
La fel au procedat ºi sârbii. Cum punctele de
vedere ale românilor ºi ale sârbilor erau ireconciliabile,
în 3 februarie 1919, au fost desemnaþi opt experþi pentru
analizarea problemelor teritoriale legate de România:
Sir Ere Crowe, Allen Leeper (Marea Britanie), Andre
Tardieu ºi Jules Laroche (Franþa), Giacomo de Martino,
Contele Vannutelli-Rey (Italia), Clive Day ºi Charles
Seymour (SUA).
Atunci când delegaþii români au prezentat argumentele geografice, etnice ºi demografice în favoarea
menþinerii integritãþii Banatului, delegatul american Clive
Day s-a opus cu înverºunare acestora. Experþii americani
au propus împãrþirea zonei, britanicii au fost de acord,
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francezii au insistat ca România sã fie recompensatã
pentru împãrþire prin recunoaºterea de cãtre Aliaþi a
Unirii Basarabiei. Italienii au opinat la început pentru
atribuirea întregului Banat României, dar apoi au fost
de acord cu împãrþirea dacã România primeºte în
compensaþie Basarabia.12
La Conferinþa de Pace, principiul etnic atât de
des invocat, drepturile istorice sau economice în atribuirea
unui teritoriu unui stat sau altuia, deveneau tot mai
puþin importante. În articolul Englezii despre Banat, ziarul
„Morning Post“, vorbind de conflictul dintre sârbi ºi
români în privinþa Banatului, consemna: „Pe lângã
argumentele istorice invocate de ambele pãrþi – ºi care
sunt de micã importanþã astãzi (s.n.) – Românii susþin
cã deoarece Banatul prin constituþia sa geograficã formeazã
o unitate în care elementul român este în proporþie de
ºasezeci ºi unu la douãzeci ºi opt, întreaga provincie ar
trebui sã le revie. Românii aduc ºi argumente economice
care, din punctul lor de vedere, ar trebui sã împiedice
orice împãrþire a Banatului... Apoi, Românii invocã tratatul
de alianþã între România ºi Puterile Antantei din august 1916, în care puterile Antantei recunoºteau dreptul
României la întregul Banat.“13
Românii ºi sârbii nu vroiau sã audã de împãrþire
susþinând cã Banatul nu poate funcþiona ca un întreg
dacã este rupt. Au început atacurile grele. Sârbii spuneau
cã românii au venit în Banat în secolul al XVIII-lea,
odatã cu coloniºtii maghiari ºi germani, iar românii
bãnãþeni erau prezentaþi ca o populaþie fãrã importanþã
numericã, nejucând niciun rol în civilizaþia localã. În
sprijinul acestei teorii, ei aduceau argumentul apartenenþei
românilor din Banat la arhiepiscopatul sârb din Carloviþ,
iar dupã despãrþirea de Biserica sârbã, românii nu au
obþinut decât dioceza Caransebeº, în timp ce sârbii au
pãstrat episcopiile Timiºoara ºi Vârºeþ. Etnograful Jovan
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Cvijici a afirmat cã hãrþile prezentate de România sunt
contrafãcute pentru a ascunde adevãratul caracter etnic
al Banatului.
Sârbii au insistat cã România trebuie tratatã altfel
pentru cã îºi trãdase loialitatea ºi a semnat o pace
separatã. Între timp, trupele sârbe au fost întãrite în
Banat, iar locuitorii erau înºtiinþaþi cã va urma unirea
cu Serbia. Comisia Teritorialã a comunicat cã partea de
vest, unde elementul sârb era mai compact sã fie atribuit
Regatului sârbo-croato-sloven, iar partea de est, cu
elementul românesc majoritar, sã fie atribuitã Regatului
român. Delegaþia românã a fost nemulþumitã ºi a depus
un nou memoriu. Consiliul Suprem a numit o comisie
care sã viziteze zona, sã constate la faþa locului situaþia
ºi sã aducã informaþii noi.
Noua administraþie sârbã a ajuns la concluzia cã,
pentru atingerea obiectivelor propuse, trebuiau sã
acþioneze în trei direcþii: atragerea locuitorilor germani,
intimidarea celor de naþionalitate românã ºi toleranþã
faþã de maghiari. La sfârºitul lunii ianuarie 1919,
autoritãþile militare franceze, cantonate în Banat, primesc
ordinul de a înlocui, în partea de est a zonei, trupele
sârbe. Primii soldaþi francezi sub comanda lui Henry
Lemoigne ajung la Lugoj. Apoi la Caransebeº ºi Vârºeþ.
Pretutindeni militarii francezi au fost întâmpinaþi cu
multã simpatie de localnicii români. Misiunea trupelor
franceze era sã supravegheze ca linia de demarcaþie de
pe Mureº sã fie respectatã ºi sã interzicã pãtrunderea
trupelor maghiare, române ºi sârbe.
La 19 februarie, Goedwin ºi Davison ajung la
Timiºoara ºi se întâlnesc cu generalul francez Farret,
cu generalul sârb Gruici, cu episcopul sârb Letici ºi
poartã discuþii cu reprezentanþii tuturor naþionalitãþilor.
Autoritãþile militare sârbe au început sã trateze Banatul
ca un teritoriu ocupat, refuzând sã recunoascã Consiliul
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Naþional Român, au numit un comisar guvernamental al
Banatului, pe care însã primarul Timiºoarei refuzã sã-l
recunoascã. Consiliul Naþional Sârb ºi-a impus controlul
complet asupra comitatului Torontal ºi a unei pãrþi din
Timiº ºi continuã sã-ºi extindã autoritatea asupra întregii
provincii bãnãþene.
Patrulele militare sârbeºti au comis mai multe
infracþiuni asupra locuitorilor, deposedându-i ilegal de
bunurile materiale, fãrã ca autoritãþile lor sã pedepseascã
excesele soldaþilor. Din aceste motive, existã o stare de
nemulþumire în Timiºoara. Erau semnalate agitaþii ºi
frãmântãri datoritã trupelor de ocupaþie. Din Anina au
fost luate de sârbi toate stocurile de cãrbune. Lipsa de
hranã ºi preþuri mari accentuau starea de spirit de
nemulþumire a populaþiei. În Timiºoara, din 15.000 de
muncitori, 4.000 erau ºomeri.
Pe acest fond s-au derulat ºi unele acþiuni ale lui
Otto Roth de socializare a oraºului. Acest Otto Roth
avea douã roluri: de comisar maghiar ºi de comisar al
poporului, încercând sã facã din Banat o „republicã
independentã“, se aratã în telegrama expediatã delegaþiei
americane. De fapt, era o încercare disperatã de a
menþine Banatul în graniþele Ungariei. Sârbii au încercat
sã tragã foloase ºi de pe urma acestei situaþii, fiind
gata de a colabora cu ungurii pentru a îndepãrta România
din ecuaþia Banatului.
Republica Ungarã a Sfaturilor, respectiv regimul
comunist bolºevic maghiar, reprezenta o ameninþare pentru
toatã Europa Centralã ºi, mai ales, pentru România ºi
pentru Banat. În momentul disputelor pentru Banat,
Republica sfaturilor a lui Otto Roth era la finalul
existenþei sale.14
Generalul Dumitru Iliescu, reprezentantul Marelui
Cartier General pe lângã Aliaþi, urma sã informeze pe
generalul Maxime Weigand ºi mareºalul Foch despre

19
https://biblioteca-digitala.ro

faptele bolºevicilor. Materialul pregãtit ºi aranjat a fost
prezentat Conferinþei, dar ºi în alte capitale europene.
Delegatul englez Thomas Stead urma sã ducã materialul
la Londra.
Cu Stead, Vaida avusese o discuþie în problema
Banatului ºi a situaþiei din Ungaria. Stead a confirmat
cã sârbii refuzau sã trimitã trei divizii contra regimului
Bela Kun. Au acceptat sã trimitã doar o divizie. Stead,
în aceste condiþii, l-a avertizat pe Trumbici cã „diviziunea
pe care o daþi are menirea sã ocupe Budapesta.“ Atitudinea
guvernului de la Belgrad faþã de Ungaria bolºevicã era
încã o suspiciune cã sârbii ºi ungurii se sprijineau reciproc
în privinþa Banatului. Raþionamentul era aºa: dacã
Banatul nu putea fi al Ungariei, atunci sã fie al sârbilor,
iar dacã Banatul nu poate sã fie al sârbilor, atunci
provincia sã revinã Ungariei, în nici un caz României.
Thomas Stead l-a avertizat pe Trumbici, dar ºi pe
Vaida Voevod în privinþa Banatului, spunându-le „Faceþi
tot ce puteþi spre a paralisa prostia aceasta.“ Vaida a
replicat cã era în bune raporturi cu Trumbici, „dar în
chestia Banatului nu putem ceda... Sârbii încearcã o
cooperare cu Ungurii. Vor fi traºi pe sfoarã, dar preferã
sã peardã Banatul la Unguri, decât sã ni-l lase nouã“.
Stead insista ca românii ºi sârbii sã cadã de acord.
Vaida a replicat cã „acordul îl poate provoca ententa
(Antanta – n.n.). Sã nu tot negoþieze cu Maghiarii, ci sã
ne lase nouã Banatul.“15
În peisajul politic internaþional intra regina Maria,
susþinãtoare neîncetat a cauzelor Aliaþilor, care poartã
discuþii cu George Clemenceau, George al V-lea ºi cu
ministrul de Rãzboi al Marii Britanii, Winston Churchill.
Apoi cu preºedintele SUA, Woodrow Wilson.
Prezentã de douã ori în capitala Franþei, Regina
Maria a susþinut integritatea Banatului. „...la recepþia
de la (Victor) Antonescu, a zis în auzul tuturor, privindu-i
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pe Pichon ºi pe Tardieu: La noi, în România, se crede
cã dacã îºi doreºte omul ceva când gustã pentru prima
datã în acel an ceva, dorinþa i se împlineºte. Aceasta
este prima frazã pe care o mãnânc ãst timp ºi-mi doresc
ca Banatul sã fie al nostru.“ Prin prezenþã, farmec ºi
eleganþã, Regina României a avut un cuvânt greu de
spus la Paris ºi în privinþa Banatului.16 Regina a fãcut
„minuni.“
La 23 mai s-au reluat discuþiile la Comisia
Teritorialã. ªeful comisiei l-a întrebat pe Brãtianu: „Care
ar fi în Banat o frontierã potrivitã pentru România, în
cazul în care comisia ar fi de pãrere cã o parte va
trebui cedatã Serbiei“. Brãtianu a rãspuns cã niciodatã
nu va semna un tratat care n-ar atribui României în
întregime Banatul. Hotãrârea Consiliului Suprem, din
21 iunie 1919, privind divizarea Banatului a fost primitã
cu indignare.
ªi în lunile urmãtoare, la Paris, s-a discutat mult
despre Banat. Spre mijlocul anului, în interiorul
provinciei, au fost organizate Adunãri populare de protest
faþã de deciziile Conferinþei de Pace. Instaurarea
administraþiei româneºti în Lugoj, la sfârºitul lunii mai
1919, organizarea marii Adunãri populare de la Lugoj
din 10 iunie 1919 apoi ºi în celelalte oraºe ºi teritorii
ale Banatului, a culminat cu intrarea armatei române
în Timiºoara, 3 august 1919 ºi Adunarea de la Timiºoara
din 10 august 1919.
Adunãrile populare din oraºele bãnãþene, dar ºi
din mediul rural, au urmãrit susþinerea activitãþii
diplomatice româneºti din capitala Franþei. În acelaºi
timp, aceste adunãri au dat mãsura voinþei, bucuriei ºi
entuziasmului românilor bãnãþeni pentru Unirea cu
România.
Lucru demn de remarcat este ºi faptul cã soli-
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daritatea ºi unitatea româneascã nu s-a finalizat dupã 1
Decembrie 1918. Ea a continuat sã se manifeste cu
putere pe cuprinsul întregii þãri ºi în 1919, atunci când
se juca destinul unei provincii – Banatul – pe masa
Conferinþei de Pace. Teritoriul României Mari, în primul
ei an de existenþã, 1919, a reprezentat spaþiul solidaritãþii
naþionale autentice, jalonat de cele peste 40 de adunãri
pro-Banat organizate în Ardeal, Moldova, Dobrogea ºi
Oltenia pentru susþinerea integritãþii Banatului ºi unirea
cu România.
Argumentele pãrþilor implicate în revendicarea
Banatului – respectiv ale României ºi ale Serbiei –,
atitudinea Marilor Puteri ºi implicaþiile politicodiplomatice ºi economice care au determinat dispute
aprinse în cadrul Conferinþei de Pace de la Paris, ne
îndreptãþesc sã afirmãm cã problema bãnãþeanã a fost
o problemã europeanã în 1919. Manifestãrile din Banat
ºi din întreaga þarã au reprezentat dovada elocventã a
forþei unei naþiuni – naþiunea românã – care a dus la
actul final al Unirii, iar adunãrilor care au avut loc în
Banat ºi pentru Banat ne dau dreptul sã vorbim, simbolic,
de „a doua Alba Iulia“ în vara anului 1919.
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SANIC, Fondul citat, Dosar 33, fila 2.
16
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Principesa Elisabeta ºi Principesa Mãrioara, precum ºi de o suitã
reprezentând Casa Civilã ºi Casa Militarã a Regelui Ferdinand,
Guvernul ºi Corpul Diplomatic. Vizita la Paris a durat din 5 pânã în
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Aniversarea Centenarului Marii Uniri din 1918 a prilejuit
apariþia multor cãrþi dedicate acestui eveniment ºi îndeosebi
modului în care bãnãþenii au contribuit la acest moment istoric.
Prezentãm mai sus copertele unor lucrãri pe acest subiect. E
necesar sã evidenþiem în primul rând volumele pe care le-a
publicat în 2018, dar ºi în anii anteriori, istoricul reºiþean Vasile
M. Zaberca. El se dovedeºte a fi cel mai bun cunoscãtor al
acestei probleme, dovadã fiind ºi marele numãr de cãrþi tipãrite.
Una din aceste cãrþi – Centenarul Marii Uniri de la 1918.
Banatul Montan ºi Voivodina – adunã laolaltã scrierile de
pânã acum ºi aduce informaþii ºi ilustraþii noi asupra subiectului,
confirmând preocupãrile constante ºi solide ale autorului pentru
istoria Banatului (istoric) ºi pentru evenimentul care i-a adus pe
toþi românii laolaltã, în 1918.
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GRANIÞA CREDINÞEI.
BISERICA FORTIFICATÃ DE LA
OPATIÞA–CÃLÃªTIURI
Multe ºi deosebit de frumoase sunt poveºtile
Banatului. Poveºti despre oameni, poveºti despre locuri
ºi câteodatã poveºti despre credinþã, pentru cã numai la
graniþã gãseºti sau pierzi credinþa, iar zona noastrã, a
Banatului, a fost pentru o bunã bucatã de vreme o zonã
de graniþã pentru mai multe credinþe. Cu multe secole
în urmã, la marginea Europei creºtine a ajuns un popor
nou, turcii. Nomazi la începuturile migraþiei lor spre
Europa, aceºtia se vor sedentariza ºi vor cuceri o bunã
parte din lumea cunoscutã, înfiinþând ceea ce astãzi
numim Imperiul Otoman. Unul din punctele cruciale ale
acestui proces îl reprezintã cu siguranþã cucerirea
Constatinopolului în 1453, redenumirea acestuia în
Istanbul ºi stabilirea lui ca ºi capitalã a nou creatului
imperiu. Pericolul pe care acest popor îl reprezenta
pentru statele creºtine ale Europei a fost perceput pentru
prima datã de cãtre cei aflaþi în proximitatea graniþei,
entitãþi statale precum cele din peninsula Balcanicã,
dar ºi de cãtre Regatul medieval al Ungariei, aflat ºi el
în imediata apropiere a acesteia. Dupã bãtãlia de la
Kosovo Polje din iunie 1389, precum ºi în anii urmãtori,
Ungaria s-a simþit ameninþatã de atacurile otomane în
zona Balcanicã ºi a început sã-ºi refortifice ºi sã-ºi
întãreascã graniþa sudicã, mãsurã ajunsã politicã de stat
în timpul domniei lui Sigismund de Luxembourg (13681437). În acest proiect s-au înscris cetãþile de pe malul
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românesc al Dunãrii, precum cetatea de la Coronini,
dar ºi o parte din bisericile ºi mânãstirile creºtine din
zona de graniþã. O astfel de bisericã, refortificatã în
faþa atacurilor turceºti, este ºi aºezãmântul de la Opatiþa,
a cãrui poveste o sã încerc sã o povestesc în cele câteva
rânduri ale articolului de faþã.
Localitatea actualã Opatiþa este situatã în partea
de sud a Banatului, în câmpia joasã a Bârzavei, la 4,4
km nord de oraºul Deta. La est de satul actual, în
punctul Cãlãºturi (Fig. 1), a fost identificatã o bisericã
fortificatã care a fost datatã de cãtre specialiºti în
epoca medievalã. Biserica se aflã, pe versantul drept al
pârâului Bârdeanca – afluent al râului Bârzava, pe un
teren viran care este folosit în prezent ca zonã de
depozitare a deºeurilor menajere, situl având o suprafaþã
totalã de 108 mp.
Zona a prezentat interes încã din secolul al XIX-lea,
atunci când Felix Milleker trece prin sat ºi observã
ruinele bisericii împreunã cu ºanþul care o înconjura ºi
eraîncã vizbil pe trei pãrþi, precum ºi fragmente din
vase aflate pe suprafaþa solului. În urma observaþiilor
pe teren, savantul identificã în acest loc mânãstirea de
mãicuþe distrusã de cãtre invazia turceascã1. Din pãcate,
secolul XX, nu a fost la fel de blând cu vestigiile. Valul
ºi chiar interiorul fortificaþiei este distrus prin nivelare
ºi amenajarea aici a unor cazemate care ar fi trebuit sã
apere sud-vestul României de un atac pornit din
Yugoslavia lui Tito. Abia în ultimele decenii, situl a
beneficiat de cercetarea arheologicã sistematicã, condusã
ºi organizatã de cãtre regretatul arheolog D. Þeicu2.
Ultima campanie de sãpãturi având loc în anul 2015.
Un ajutor nesperat pentru arheologi care încearcã
sã scoatã la luminã rãmãºiþele bisericii, îl reprezintã
cele câteva izvoare literare de secolele XIV-XVIII, în
care apare menþionat ºi acest punct. Astfel, biserica din
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Opatiþa este cunoscutã documentar încã din secolul al
XIV-lea, când apare în listele papale din anii 1333-1335.
Parohia a fost consemnatã în anul 1333 în arhidiaconatul
de Caraº, Nicolae, preotul din Apacha, plãtind în 1333
o sumã de 32 banali, la cele douã plãþi din 1334 câte 5
ºi 10 groºi iar în 1335 a dat 3,5 groºi3. În anii urmãtori,
numele satului apare în documente în rândul parohiilor
din decanatul dintre Timiº ºi Bârzava.
Un alt document din 10 noiembrie 1452, oferã de
asemenea informaþii despre biserica parohialã de aici ºi
sugereazã cã ea ar fi fost dedicatã Fecioarei Maria.
Documentul menþioneazã repararea zidului de lemn,
datoritã vechimii acestuia ºi a pericolului turcesc.4
Din documentele din 1373 ºi 1494 reiese cã satul
a fost divizat, pentru ca la finele veacului al XV-lea sã
fie amintitã o stãpânire nobiliarã asupra acestei moºii
de pe valea Bârzavei5. Din toate aceste acte ºtim cã
satul medieval beneficia în teritoriul sãu de o bisericã
parohialã, identificatã pe alocuri ºi cu lãcaºul unei
mânãstiri de maici, dedicate Fecioarei ºi supusã pontifului
de la Roma. Este important de menþionat cã ea se afla
la acel moment protejatã împotriva incursiunilor turceºti
de o structurã din lemn, biserica în sine fiind din
piatrã ºi cãrãmidã. Cercetãrile recente din anii 200520096 ºi 20157 au surprins elemente structurale ale unei
fortificaþii de pãmânt ºi lemn, ce constau din douã
ºanþuri de apãrare ºi val de pãmânt, completate cu o
palisadã dublã din lemn. În zonã, au fost cercetate ºi 34
de morminte ale unei necropole cu douã etape de
funcþionare8, prima etapã datatã în secolele VII-X ºi o
a doua etapã în secolele XI-XIII, situate în interiorul
fortificaþiei în care se aflã ºi biserica noastrã. Din
pãcate, a rãmas încã neclarã legãtura dintre aceastã
necropolã ºi biserica fortificatã. Aceastã problemã nu
este pe deplin lãmuritã ºi datoritã faptului cã, deºi
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fortificaþia a fost sondatã, biserica nu a fost pânã acum
identificatã de cãtre autorii cercetãrii.
În perioada dominaþiei otomane, Deta ºi Opatiþa au
fãcut parte din sangeacul Timiºoara, din nahia (unitate
administrativ-teritorialã micã) Ciacova, satul apãrând sub
numele de Opatica Mala ºi Opatica Velica9. În lucrarea despre
Banat a lui L. F. Marsigli, o regãsim pentru anii 1690-1700,
sub denumirea de Opatica aflatã în Districtul Bocºa10. In
conscripþia din 1717 Deta nu apare. În schimb apare Opatiþa
sub denumirea Hopatiþa, sat aparþinând districtului Ciacova
ºi având 30 de case. Pe harta contelui F. Mercy de la 17231725, este indicat toponimul Oppatiza, iar pe harta lui F.
Griselini existã satul Opaticza11. Ruinele sunt notate ºi pe
ridicarea topograficã Iozefinã a Banatului din 1769-1772
(Fig. 2).
La nivelul secolului urmãtor, ruinele de la Opatiþa
sunt încã vizibile ºi vizitate de cãtre primii istorici ºi arheologi
ai Banatului, printre care ºi mai sus numitul F. Milleker, care
are meritul de a fi semnalat, în scris, ruinele bisericii
medievale.12
Dupã o bunã perioadã de timp, în care nu au mai
avut loc lucrãri arheologice, în vara anului 2015 cercetarea
a fost reluatã. Echipa formatã din arheologi de la Muzeul
Banatului Montan din Reºiþa ºi Muzeul Naþional al Banatului
din Timiºoara (Fig. 3) ºi-a stabilit douã mari obiective:
investigarea noninvazivã a perimetrului fortificaþiei (Fig. 4)
ºi cercetarea laturii de nord a acesteia (Fig. 5).
Astfel, în campania anului 2015 a fost investigatã
latura de nord a fortificaþiei fiind descoperit un al doilea
turn (Fig. 6), dupã cel descoperit în campaniile anterioare.
Lucrãrile s-au concentrat în aceastã zonã datoritã faptului
cã latura sudicã ºi esticã a acesteia este în mare parte
distrusã de cãtre lucrãrile desfãºurate pentru construirea
cazematelor militare din anii 50'.
Cercetarea noninvazivã a relevat urmele unor posibile
construcþii aflate la nord-est de fortificaþie, a turnului ºi a
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unor structuri noi aflate în interiorul fortificaþiei, precum ºi
posibilitatea descoperirii zonei porþii. Alãturi de metodele
clasice ale arheologiei, cum este periegheza ºi excavarea
mecanicã ºi manualã a suprafeþelor, a fost folositã scanarea
cu un magnetometru cu cesiu ºi metoda rezistivitãþii electrice
pentru elaborarea profilelor electrice. Aceste noi metode
ajutã cercetãtorii sã vadã structurile antropice acoperite în
prezent de pãmânt, pentru ca mai apoi sã poatã lua decizia
excavãrii acestora în cunoºtinþã de cauzã, fiind cumva
asemãnãtoare cu radiografiile.
În aceastã campanie, a fost dezvelitã aproape întreaga
laturã nordicã a fortificaþiei prin redeschiderea unor secþiuni
mai vechi. Odatã cu descoperirea celui de-al doilea turn, situl
beneficiazã de o completare a informaþiei existente. Acum
ºtim cã sistemul de fortificare este format din douã ºanþuri ºi
douã valuri de pãmânt ºi este completat de o palisadã dublã
din lemn cu emplecton de pãmânt ºi întãritã pe alocuri cu
contramãsuri din lemn aflate între cele douã tãlpi ale palisadei.
De asemenea, pe latura nordicã se aflã douã turnuri de
lemn, ceea ce ne face sã bãnuim cã incinta fortificatã avea
probabil mai multe turnuri, ipotezã care urmeazã sã fie
verificatã în cadrul altei cercetãri arheologice. Este important
de menþionat ºi faptul cã sfârºitul fortificaþiei s-a datorat
probabil unui incendiu violent, care a distrus palisada de
lemn. În prezent se mai pãstreazã din aceasta doar tãlpile de
lemn carbonizat, vizibile în lutul ars la roºu din jurul lor.
Din pãcate inventarul este foarte sãrac, materialul
arheologic a fost gãsit în mare parte în poziþie secundarã.
Aceastã poziþie secundarã se datoreazã atât eroziunii naturale,
acþiunii omeneºti moderne cât ºi constructorilor fortificaþiei.
Ca urmare, printre puþinele fragmente ceramice medievale,
avem ºi unele materiale preistorice la care se adaugã ºi o
fibulã datatã în perioada secolelor II-III p. Chr.
Viitorul cercetãrii arheologice ºi implicit conservarea,
protejarea ºi punerea în valoare a patrimoniului arheologic
înseamnã implicarea într-o mai mare mãsurã decât pânã
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acum a comunitãþii locale, adevãraþii moºtenitori dar ºi
pãzitori ai acestei comori arheologice. Valorificarea din punct
de vedere turistic a zonei ar aduce în zonã locuri de muncã
ºi venituri nesperate ºi necesare. Toate acestea stau mãrturie
pentru locuirea pe durate lungi a zonei satului Opatiþa.
Aºa cum ne-am aºtepta, ca la oricare altã poveste, ºi
povestea Opatiþei ar trebui sã aibã un final fericit. Dacã va
fi aºa, numai timpul ºi oamenii pot spune. Cert este cã
povestea bisericii fortificate de la Opatiþa, merge mai departe.

Dumitru ÞEICU, Ana Cristina HAMAT
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Fig. 1. Fortificaþia de la Opatiþa- Cãlãºturi

Fig. 2. Opatiþa pe ridicarea topograficã Iozefinã (apud Mapire- the
Historical Map Portal, https://mapire.eu/en/map/firstsurveybanat/
?layers=osm%2C137&bbox=2366158.972903276%2C5686519.868125598%
2C2369381.2713769227%2C5687475.330979162)
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Fig. 3. Regretaþii arheologi Dumitru Þeicu ºi Alexandru
Szentmiklosi discutând cercetarea de la Opatiþa în vara lui 2015,
fotografie personalã A. Hamat

Fig. 4. Fortificaþia de la Opatiþa - vedere de ansamblu, fotografie
personalã A. Hamat
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Fig. 5. Latura de nord a fortificaþiei de la Opatiþa, fotografie
personalã A. Hamat

Fig. 6 Turnul de pe latura de nord a fortificaþiei, descoperit în
2015, fotografie personalã A. Hamat
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Nedeia

Memoria locurilor
DOGNECEA
Dognecea este o localitate din Banatul Montan, aºezatã
la micã distanþã în vestul municipiului Reºiþa. Banatul, ca
provincie istoricã, desemna spaþiul geografic delimitat natural de râul Tisa la Vest, Mureºul la Nord, fluviul Dunãrea la
Sud, iar spre Est de Munþii Carpaþi, pânã la 1918. Astãzi se
întinde pe teritoriul a trei þãri (aproximativ 19.000 km2 în
România, cam 9.000 km2 în Serbia ºi vreo 300 km2 în
Ungaria).1 Dacã la Nord ºi Vest avem o câmpie mãnoasã,
partea muntoasã a Banatului, situatã la Sud ºi Est, cuprinde
munþi accidentaþi, brãzdaþi de defileuri ºi depresiuni, împãduriþi,
bogaþi în minereuri complexe care vor genera de timpuriu o
industrie, cândva redutabilã, astãzi în crizã gravã: minerit,
metalurgie, construcþii de maºini. Aceastã regiune, de forma
unui patrulater, a avut de-a lungul întregului Ev Mediu ºi
apoi în Epoca Modernã un destin aparte, tributar poziþiei
sale, la întretãierea drumurilor militare ºi economice ce legau
Orientul balcanic de Occident. Poziþiei sale strategice i se
datoreazã ºi interesul manifestat de-a lungul timpului de
toate marile puteri vecine, fapt ce a influenþat evoluþia
politicã, socialã ºi culturalã a acestei zone de interferenþã,
ducând la conturarea unei distincte individualitãþi istorice.
Localitatea Dognecea nu este ºi nici nu a fost o
localitate ruralã tipicã. Ea a fost o localitate minierã, iar
ocupaþia de bazã a locuitorilor ºi-a pus amprenta asupra
vieþii ºi destinului lor. Pe de altã parte, aici au convieþuit,
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de-a lungul timpului, mai multe grupuri etnice, identitatea
localitãþii fiind marcatã de multiculturalitatea sa ºi evoluþia
acesteia spre interculturalitate. Adicã, de la traiul într-un
spaþiu fizic comun, s-a trecut, treptat la interacþiune socialã,
la aprecierea ºi respectul reciproc pentru tradiþii, valori ºi
norme.
Dar cine a întemeiat localitatea ºi când? În lucrarea
de mineralogie a lui ªerban-Nicolae Vlad, în capitolul dedicat
istoricului mineritului, se afirmã, în baza enciclopediei generale
de limbã maghiarã – Révai nagy lexikon, cã prima menþiune
scrisã a numelui localitãþii – Dognaska – dateazã din 1358,
pentru ca în 1395, într-un registru de biruri papale sã fie
pomenitã ºi activitatea de minerit.2 Un alt autor, Nicolae
Ilieºiu, în a sa Monografie istoricã a Banatului3, afirmã cã
localitatea ar fi fost un centru minier important ºi în timpul
turcilor, ea figurând pe harta contelui de Mercy4, din 1723,
ca localitate de unde se extrage argint. În mica monografie
a comunei, scrisã în limba germanã, autorul, Ludwig Höcher,
afirmã cã, dupã pacea din 1718, în Banat au fost întemeiate
oraºele centre miniere, prin colonizarea minerilor ºi lucrãtorilor
în industria grea, din landurile austriece Tirol ºi Stiria (în
germanã Steiermark).5 De altfel, chiar din anul pãcii de la
Passarowitz, în zona Dognecea, Johann Schubert a descoperit
importante zãcãminte de minereu de fier, pentru ca, dupã
doar un an, în 1719, la Bocºa Montanã sã se construiascã
primul furnal pentru prelucrarea minereului, care este totodatã
prima manufacturã de stat din sud-estul Europei, aprovizionatã
cu minereu de fier de la Dognecea, Ocna de Fier, Lupac ºi
Doman.6 În mine ºi furnale munceau atât bãºtinaºii, cât ºi
muncitori imigraþi din regiunile alpine austriece, la început,
dar ºi din landurile germane. Din nefericire, datele din
cãrþile matricole, pe care a încercat sã le centralizeze Ludwig
Höcher, nu sunt complete, dupã cum singur recunoaºte
monografistul, regiunile de origine ale coloniºtilor fiind adesea
neprecizate. Cu toate acestea el enumerã ca zone de provenienþã Boemia, Tirolul, Stiria, Moravia, comitatul Zips –
atunci în Ungaria, Slovacia, Silezia, Polonia, Bavaria, Renania,
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dar chiar ºi Italia sau Bosnia. Terminologia folositã în mine
pe parcursul secolelor al XVIII-lea ºi al XIX-lea era cea
germanã, de abia din secolul al XX-lea au început sã fie
utilizaþi ºi termeni româneºti.
În monografia semnatã de preotul Doru Cristoi se
afirmã cã în anul 1718 au sosit la Dognecea din Tirol primii
108 mineri, însoþiþi de un maistru miner ºi unul forestier. În
anul 1722 au mai venit 247 familii de mineri ºi încã 59 de
familii în anul 1723. La mijlocul secolului al XIX-lea se pare
cã au venit ultimii coloniºti germani.7
Datoritã faptului cã Oltenia a fost vremelnic sub
stãpânire austriacã (1718-1739), ºi ea a constituit o sursã
furnizoare de mânã de lucru în zonã, mai ales pentru
despãduriri sau prepararea mangalului, necesar topitoriilor.
Locuitori din judeþele Mehedinþi, Gorj dar ºi Dolj sosesc în
Banat, se aºazã de obicei la marginea satelor româneºti
existente deja, sau chiar întemeiazã noi aºezãri, primele lor
locuinþe fiind bordeiele. Chiar dacã, poate, au fost priviþi la
început cu circumspecþie, hãrnicia ºi priceperea lor în
prepararea manganului ºi în lucrãrile de minerit le-a adus
acceptarea. Ei au fost denumiþi bufeni, originea termenului
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fiind pusã în legãturã cu cuvântul bufã, adicã bufniþã, pasãre
de noapte. Explicaþia acestei denumiri stã în faptul cã oltenii
circulau numai noaptea, lor fiindu-le interzise deplasãrile din
locurile în care s-au stabilit. Din acest motiv numele lor
popular a fost asociat bufelor, pãsãri de noapte, respectiv
oameni care umblã noaptea. Li s-a mai spus ºi bribeþi. În
schimb oltenii îºi ziceau ei lor „þereni“, sau „þareni“ dupã þara
lor de origine – Þara Româneascã.8 O altã etimologie posibilã
a termenului de desemnare pentru aceºti „coloniºti“ este
cuvântul german „Buch“ – carte, sau „Buchfahrt“ – carte de
cãlãtorie, cu sensul de act necesar celor ce trec graniþa, deci
paºaport. Prin pronunþare greºitã s-a ajuns la bufean, cuvânt
ce ar denumi pe posesorul acestei cãrþi de liberã trecere.9
Folosindu-se de date monografice aflate în manuscris,
geologul ªerban-Nicolae Vlad afirmã ºi el cã în perioada de
dupã cucerirea habsburgicã în regiune îºi fac apariþia bufenii
– denumire datã de bãnãþenii autohtoni oltenilor ce au
emigrat în Banat pentru a lucra în minã sau în siderurgie.10
Aºadar locuitorii români ai Banatului purtau denumiri diferite:
celor autohtoni li se spunea „frãtuþi“, iar celor imigraþi din
Oltenia, „bufeni“.11
Existã ºi o teorie mai veche, aparþinând istoricului
Nicolae Tincu Velea (1814-1867), care atribuie sosirea bufenilor
secolului al XVII-lea mai precis anilor 1641-1646. Este posibil
ca oltenii sã fi venit în Banat în valuri succesive, în secolul
al XVII-lea fiind mânaþi poate de asprimea fiscalitãþii din
Þara Româneascã, iar în secolul al XVIII-lea strãmutarea sã
fi cãpãtat un caracter organizat, fiind în interesul autoritãþilor
habsburgice aflate în deficit de mânã de lucru. Aceasta este
ºi pãrerea susþinutã de scriitorul Damian Izverniceanu (18831935), care afirmã cã:
„Oltenii, judecând dupã întemeierea satelor, dupã portul
lor, n-au venit toþi deodatã, formarea primului roi a luat naºtere
pe la 1646, pe timpul ocupaþiei turceºti ºi s-au aezat în localitãþile
unde erau mine vechi. Din acest an au sosit mereu în decursul
timpului ºi ceilalþi întemeind sate noi.“12
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Ultimul val de bufeni este atestat a fi sosit în Banat
la începutul secolului al XX-lea.
O a treia comunitate este constituitã de cãtre þiganii
aurari sau rudari, care, în a doua parte a secolului al XVIIIlea, prin decret imperial, care echivala, practic, cu dezrobirea
lor, se aºazã în mai multe sate din Banatul Montan, printre
care ºi Dognecea. Se ocupau cu spãlarea nisipului aluvionar
ºi erau identificaþi dupã numele boierilor sau al locurilor lor
de origine. „Scutiþi de impozite, erau obligaþi, în schimb, sã
devinã statornici ºi sã-ºi construiascã locuinþe în imediata
apropiere a localitãþii, fiind numiþi de austrieci neubanater sau
bãnãþeni noi. Sub Maria Terezia ºi, mai ales, sub Iosif al II-lea,
aceºtia sunt obligaþi sã-ºi deie copiii la ºcoalã, sã meargã la
bisericã ºi sã-ºi facã stagiul militar.“13
Doru Cristoi ne spune cã numãrul þiganilor din
Dognecea este în jur de 700 ºi cã locul în care trãiesc
reprezintã un fel de cartier mãrginaº al satului, numit Gura
Izvor. Ulterior ei s-au ocupat, ca ºi ceilalþi locuitori ai
aºezãrii, cu mineritul, au muncit în fabricile din Bocºa sau
au lucrat în domeniul construcþiei de drumuri.14 Starea lor
materialã era comparabilã cu a membrilor celorlalte etnii. Ei
ºi-au organizat chiar ºi o Asociaþie proprie, „Reuniunea
Gura-Izvor“, înfiinþatã, dupã afirmaþia preotului Gheorghe
Lugojan, în anul 1899, posibil un unicat în rândul acestei
etnii. În cadrul acestei Asociaþii ei contribuiau cu cotizaþii
lunare, din care dãdeau ajutor celor sãraci, întreþineau cimitirul
ºi organizau unele întâlniri ºi acþiuni.15
Dupã informaþiile din „Scurtã cronicã a Banatului Montan“, alcãtuitã de Georg Hromadka, dar ºi din datele furnizate
de Valeriu Leu, un bun cunoscãtor al istoriei Banatului, în
anul 1722, la Dognecea se deschide o minã de cupru, dar se
mai extrage de aici ºi argint ºi plumb. Se construiesc ºi dau
în folosinþã câteva topitorii de metale neferoase ºi cuptoare
de redus minereul extras. În 1723 sunt organizate oficii
montanistice, întâi la Oraviþa ºi Dognecea, aflate în subordinea
Oficiului Minier Superior Bãnãþean.16
Ovidiu Marinel Koch–Tufiº, analizând scrisorile
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expediate de cãtre unul dintre cei mai importanþi specialiºti
minieri din monarhia habsburgicã, Ignaz Edler von Born,
care în anul 1770 a cãlãtorit în regiunile miniere din Banat
ºi Transilvania, vorbeºte despre existenþa a patru districte
miniere bãnãþene: Oraviþa, Dognecea, Sasca ºi Bocºa, acestuia
din urmã aparþinându-i ºi topitoriile de fier de la Reºiþa,
toate în subordinea Oficiului Minier Superior din Oraviþa. În
districtul Dognecei se exploateazã minereurile de cupru, plumb,
care conþin ºi argint, precum ºi minereul de fier.17
Tot în cadrul eforturilor stãpânirii austriece de a da o
organizare cât mai eficientã activitãþii în nou dobândita
provincie, în anul 1727 este introdusã o nouã legislaþie, iar
la Dognecea este înfiinþatã o judecãtorie minerã. Conform
acestei legislaþii muncitorii bãºtinaºi în minã ori în metalurgie
nu beneficiau de drepturi egale cu muncitorii imigraþi din
landurile austriece, considerându-se cã aceºtia din urmã au
o calificare superioarã. Se mai precizeazã aici cã þãranii
iobagi din satele din apropiere sunt obligaþi, în cadrul dreptului
feudal, în vigoare, în contul robotei, la activitãþi de cãrãuºie
ºi alte munci, prestate în folosul stãpânului montanistic. În
1724 au fost construite cele douã lacuri de acumulare, la
ordinul generalului guvernator Mercy, acestea fiind reprezentate
pe harta din anul 1765.18 Coloniºtii germani beneficiau, în
special la sosire, de o serie de privilegii: primeau chiar
locuinþe, erau susþinuþi în efortul de ridicare a ºcolilor ºi
bisericilor. Alfred Kravits ne spune despre coloniºti, bazându-se
pe ce ºtie de la strãbuni ºi pe ce scrie în monografia
întocmitã de Ludwig Höcher, pe care o deþine, cã: „De când
au venit aici le-a dat teren, aºa scrie ºi-n carte. Când au venit
aici le-a zis: «acesta-i al vostru». Era o pãdure de lemne seculare
ºi ei au început sã defriºeze, de aici, pânã aici îi al tãu ºi ºi-a
fãcut fiecare o grãdinã. Au avut o caprã sau o vacã pentru hranã
ºi se ajutau din aia.“19
Altfel stãteau însã lucrurile cu oltenii. Aceºtia erau
consideraþi toleraþi, slab remuneraþi, ba mai mult, din cauza
exploatãrilor din galeriile subterane ale minei Simon-Iuda,
care puteau provoca surparea terenului, sunt nevoiþi sã-ºi
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mute vatra aºezãrii lor, pe la 1788, în partea de est a
comunei, în zona celor douã lacuri, numite ziduri. Aceastã
denumire s-a extins ºi asupra locuitorilor, cãrora ºi astãzi li
se spune zideni.20
Strãmutarea aceasta forþatã a dus la forma aºezãrii
aºa cum e cunoscutã ea ºi astãzi, întinsã pe o lungime de 7
km ºi alcãtuitã practic din trei pãrþi distincte: partea esticã,
a zidenilor, cea medianã, a coloniºtilor germani ºi cea vesticã,
suprapusã peste vechea vatrã a satului, numitã ºi Obârºia
Secaºului. Vatra satului a fost identificatã aici datoritã faptului
cã aici a fost ridicatã ºi prima Bisericã, în locul numit Gura
Vârâþului.
ªi Letiþia Potter, viceprimar al comunei unsprezece
ani la rând, afirmã cã cele trei comunitãþi erau grupate
distinct ºi ocupau pãrþi diferite ale satului. Identificarea se
fãcea dupã limba vorbitã. Aceasta dovedeºte cã identitatea
etnicã (ºi chiar cea naþionalã) este legatã primordial de
limba vorbitã, cu toate cã þiganii din Dognecea vorbesc
româneºte ºi nu-ºi declarã originea rromã nici chiar la
recensãmintele fãcute.
„Aici au fost comunitãþi distincte, în funcþie de limbã
am avut nemþi, români ºi rromi ºi am avut câþiva unguri dar
foarte puþini, numai câþiva, în jur de patru, cinci persoane, deci
nu familii, persoane. [...] Comuna noastrã e de 7Km ºi partea
de mijloc de la Banatul, deci de la întreprinderea minierã ºi
pânã jos la pod, la alimentarã, cum era înainte pe vremea lu’
Ceauºescu, ºi arena, erau nemþi. La deal ºi pânã la podul lu’
Bârdac, chiar pânã la podul la Izvor erau români ºi Izvorul
erau þigani sau rromi, cum le spuneam.“21
Prima Bisericã ridicatã în sat a fost, se pare, cea
catolicã, definitivatã în anul 1735. Dognecea este atestatã ca
parohie catolicã din anul 1741. Înainte de aceastã construcþie
a existat o bisericuþã micã, cunoscutã astãzi ca fiind capelã.
Construcþia Bisericii Ortodoxe a început, se pare în anul
1750. În anul 1795 i-a fost pictat interiorul de mai mulþi
pictori ºi zugravi bisericeºti. Înainte de ridicarea unei biserici
zidite existã indicii cã în sat ar fi existat o Bisericã de lemn.22
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În 1737-1738 turcii pãtrund iarãºi în Banat, ocupã
Orºova, Caransebeºul ºi Lugojul ºi ameninþã Timiºoara. O
altã parte a armatei otomane pãtrunde pe Valea Bârzavei,
devastând instalaþiile extractive ºi industriale de la Bocºa ºi
Dognecea. Aceastã catastrofã se cumuleazã ºi cu o perioadã
de epidemie de ciumã, majoritatea exploatãrilor miniere ºi
instalaþiilor industriale fiind sau distruse sau abandonate.23
Aceeaºi informaþie o regãsim ºi în monografia comunei,
unde ni se spune în plus cã locuitorii de atunci – primii
coloniºti germani au fost decimaþi în timpul acestor atacuri
turceºti.24
Cu toate acestea, activitatea se va relua, iar din 1741
aici este atestatã o ºcoalã minierã, cu predare în limba
germanã, dar la care au acces ºi copii români sau sârbi care
vor sã înveþe meseria de miner. Asemenea ºcoli mai existau
la Oraviþa (încã din 1729), Moldova-Nouã ºi Sasca.25 Bogãþiile
subsolului din munþii Dognecei atrag investitorii ºi de asemenea
lucrãtori mineri. Într-o scrisoare din 1779, Johann Kaspar
Steube descrie astfel comorile minelor de aici:
„La Dognecea însã mari granaþi galbeni ºi negri ºi mari
granaþi galbeni cristalizaþi, de mãrimea unui ou de porumbel,
la mina Paulus sticlã de cupru multicolorã, care la spãrturã îºi
menþine culoarea violetã, albastrã sau/ºi roºie: malahiþi ºi
granaþi negri de la Simon Juda.“26
Rãzboiul turco-austriac dintre 1788-1790 a transformat
din nou Banatul în teatru de rãzboi, ºi printre aºezãrile
afectate se numãrã ºi Dognecea. Aflãm aceasta din actul
prin care este rãsplãtit de cãtre episcopul Iosif Ioanovici
ªakabent preotul ortodox din Calina, pentru acþiunea sa
cutezãtoare de a organiza, împreunã cu enoriaºii sãi ºi cu cei
din Dognecea, apãrarea acestei din urmã aºezãri în faþa
nãvalei otomane.27 Se pare cã în Dognecea exista ºi o micã
unitate de pazã austriacã, datã fiind importanþa economicã
a aºezãrii, de aceea preotul din Calina s-a refugiat aici,
contribuind, el ºi enoriaºii sãi la apãrarea localitãþii.28
Categoric cã a existat la Dognecea o interacþiune
culturalã, chiar dacã, la început, cele douã comunitãþi
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principale, românii ºi germanii, s-au privit cu suspiciune,
chiar dacã trãsãturile pozitive aparþineau grupului etnic
propriu, iar cele negative îl defineau pe „celãlalt“. Cu timpul
a luat naºtere dialogul, au avut loc schimburi, vorbim adicã
despre interculturalitate, o practicã îndelungatã în Banatul
multietnic. Germanilor au început sã le fie recunoscute ºi
atribuite ºi trãsãturi pozitive, calitãþile lor principale în ochii
românilor bãnãþeni fiind reprezentate îndeosebi prin spiritul
de organizare ºi gospodãrire, seriozitate ºi punctualitate.
Modelul bãnãþean de interculturalitate demonstreazã cã
resursele identitare se pot conserva, paradoxal, doar prin
deschidere permanentã faþã de alteritate, doar prin dialog ºi
colaborare.
Într-o localitate în care, ca de altfel în numeroase
alte localitãþi bãnãþene, coexistã mai multe grupuri etnice,
identitatea fiecãruia se defineºte ºi în raport cu celãlalt ºi în
asociere cu cel de-o seamã de care te leagã aceleaºi norme,
o simbolisticã anume, un stil de viþã comun. Conform Dicþionarului de etnologie ºi antropologie termenul „etnie“ e definit
ca fiind „un ansamblu lingvistic, cultural ºi teritorial de o
anumitã mãrime“. Termenul compus – „grup etnic“ este unul
recent ºi se referã în mod expres la o minoritate culturalã.29
Aºadar fiecare grup etnic este o entitate distinctã, care îºi
asumã anumite semnificaþii, anumite simboluri, ce indicã
permanenþa interacþiunii umane, a practicilor sociale, în
fapt. Prin aceste practici, individul se înscrie în propriul sãu
grup social. Identitatea socialã se realizeazã ca o consecinþã
a socializãrii individului ºi a încadrãrii acestuia în tipul
identitar social, prin armonizarea sa cu modelele de
comportament ºi mentalitate dezirabile.
Imaginea românilor despre germani ºi a germanilor
despre români a suferit de-a lungul timpului transformãri ºi
reevaluãri. Acest proces a fost parte a celui de elaborare a
propriei identitãþi etnice, prin delimitare de trãsãturile atribuite
celorlalþi. Iniþial, la începutul contactului, diferenþele au avut
mai mare însemnãtate decât asemãnãrile, pentru ca ulterior,
odatã cu rutina convieþuirii, asemãnãrile sã capete o pondere
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mai mare. Germanii au fost pentru români strãinii, cei altfel,
nu neapãrat rãi, beneficiind totuºi de o imagine mult mai
valorizantã decât alþi strãini, percepuþi ca duºmani, sau
decât þiganii, eternii paria.
Sentimentul de apartenenþã la un grup social este
parte a identitãþii individuale, care presupune diferenþe între
oameni ºi grupuri. Dar interculturalitatea care se manifestã
de decenii bune în satele bãnãþene pune grupãrile etnice în
dialog de pe picior de egalitate, fãrã existenþa unor raporturi
de putere. Existã chiar, în mod vizibil astãzi, o încercare
voluntarã de a evidenþia o convieþuire exemplarã, multietnicã
ºi multiconfesionalã, în Dognecea.
„Noi ne-am înþeles foarte bine, n-am fãcut o diferenþã
între cã el îi rrom, cã el îi neamþ, cã el îi român. Aºa am crescut
noi, aºa am crescut, generaþia noastrã, înainte nu ºtiu sã vã
spun. N-am auzit sã spunã cã tu eºti nu ºtiu cum ºi nu ºtiu ce.
Aºa s-a ajuns ºi la cãsãtorii mixte între nemþi, români ºi inclusiv
între rromi. ªi sunt privite foarte bine, nu avem treabã cu aºa
ceva, îi om în primul rând. Nu zici cã are culoare, cã ºi românii
noºtri sunt mai bruneþi, asta nu conteazã, sau neamþu’ cã-i blond
cu ochi albaºtri, nu conteazã, om sã fii, sã ºtii sã te comporþi.
[...] Mama a fost nemþoaicã dar noi copiii am fost ortodocºi, deci
n-am fost catolici botezaþi, noi am fost ortodocºi, dupã tatã, dar
am fost ºi noi la dansurile germane.“30
Tradiþiile germanilor din Dognecea se disperseazã astãzi,
trecutul lor ºi evenimentele la care au fost martori par a fi
tot mai puþin interesante pentru societatea nouã a localitãþii.
Chiar ºi ocupaþia mineritului a dispãrut. Cineva care nu a
pãtruns nicicând într-o minã nu îºi poate imagina acea lume
fãrã cer a minerilor. Tot aºa cineva care nu a fost implicat,
nu a asistat ºi nu a suferit consecinþele unor evenimente
asupra unei comunitãþi destul de încercate, nu este interesat
sã le cunoascã, darãmite sã le reþinã. Puþinii germani rãmaºi
resimt cu durere pierderea trecutului lor, stingerea nu doar a
unui timp ºi a unui întreg mod de viaþã, dar ºi a unei
comunitãþi, rãmase, din nefericire, fãrã viitor. Aºadar tradiþiile
germanilor din Dognecea ar trebui consemnate în scris
pentru a nu se pierde complet.
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Dognecea se îndreaptã spre ceea ce astãzi este cunoscut
ca sat rezidenþial, sat de vacanþã, deoarece populaþia este în
scãdere, iar multe dintre casele germanilor plecaþi au fost
cumpãrate de timiºoreni, reºiþeni, dar chiar ºi bucureºteni, în
cãutarea unui refugiu departe de praful ºi zgomotul oraºului.

Simona SANDU
Note
Prin tratatul de pace de la Versailles, din 1919 ºi, ulterior,
prin alte tratate bilaterale între statele constituite în urma destrãmãrii
Imperiului Austro-Ungar, acest teritoriu a fost împãrþit, pe cât a fost
posibil, conform principiului naþionalitãþii, între România (2/3 din
suprafaþã, 66,5 %, 18.966 km2), Iugoslavia (1/3, 32,5 %, 9276 km2) ºi
Ungaria (1 %, 284 km2); cf. R. Gräf, Germanii din Banat sau istoria între
douã emigrãri, în Smaranda Vultur (coordonator), Germanii din Banat
prin povestirile lor, Ed. Paideia, Bucureºti, 2000, p. 29.
2
ªerban-Nicolae Vlad, Mineralogeneza skarnelor de la Dognecea,
Bucureºti, Ed. Academiei, 1974, p. 9.
3
Nicolae Ilieºiu, Monografia istoricã a Banatului, Bucureºti,
Ed. Mica Valahie, 2011.
4
Generalul conte de Mercy a fost numit în fruntea Administraþiei
imperiale a Þãrii Banatului la 23 septembrie 1718, el fiind în fapt în
funcþia de comandant militar ºi civil al provinciei din 1 noiembrie
1716 - cf. Costin Feneºan, Administraþie ºi fiscalitate în Banatul imperial 1716-1778, Timiºoara 1997, p. 44-53 ºi 64.
5
Ludwig Höcher, Die kleine Monografie derBergstadtDognatschka,
Reºiþa, Ed. Banatul Montan, 2006, p. 13.
6
Georg Hromadka, Scurtã cronicã a Banatului montan, 1995,
versiune româneascã a lucrãrii Kleine Chronik des Banater Berglands,
Verlag Sudöstdeutschen Kulturwerk, München, 1993, p. 32.
7
Doru Cristoi, Monografia comunei Dognecea, manuscris
dactilografiat aflat în pãstrarea Forumului Democrat German din
Dognecea, p. 17.
8
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Bufeni
9
Doru Cristoi,Op. cit., p. 15.
10
ªerban-Nicolae Vlad, Op. cit.
11
Georg Hromadka, Op. cit., p. 34.
12
Damian Izverniceanu, Oltenii din Banat (bufenii sau þãranii) ºi
originea lor, Lipova, Librãria Româneascã, 1935, p. 33.
1

45
https://biblioteca-digitala.ro

Maria Mândroane, Tipologia aºezãrilor rurale din Valea
Caraºului, Timiºoara, Editura Brumar, 2012, p. 79.
14
Doru Cristoi, Op. cit., p. 19.
15
Gheorghe Lugojan, Scurt istoric al bisericii din Dognecea, 1967,
p.7.
16
Valeriu Leu, Memorie, memorabil, istorie în Banat, Timiºoara,
Ed. Marineasa, 2006, p. 315; Georg Hromadka, Scurtã cronicã a Banatului
montan, 1995, versiune româneascã a lucrãrii Kleine Chronik des Banater
Berglands, Verlag Sudöstdeutschen Kulturwerk, München, 1993, p. 3233.
17
Ovidiu Marinel Koch-Tufiº, Populaþia Banatului ºi Transilvaniei
oglinditã în scrisorile pe care Ignaz von Born le-a scris în anul 1770 în
timpul cãlãtoriei sale prin cele douã provincii, în Banatica, Reºiþa, Muzeul
Banatului Montan Reºiþa, nr. 19, 2009, p. 132.
18
Valeriu Leu, Op. cit., p. 315, Georg Hromadka, Op. cit., p. 33.
19
Interviu cu Alfred Kravits, realizat de Roxana Mustaþã
(licenþiatã în filologie la Universitatea de Vest din Timiºoara), în
anul 2013.
20
Doru Cristoi, Op. cit., p. 17.
21
Interviu cu Potter Letiþia, realizat de Roxana Mustaþã
(licenþiatã în filologie la Universitatea de Vest din Timiºoara), în
2013.
22
Ibidem.
23
Kladiva Ottmar, Istoria industriei în Banatul Montan, http://
www.banaterra.eu/romana/kladiva-ottmar-istoria-industriei-n-banatulmontan.
24
Ludwig Höcher, Op. cit., p. 13.
25
Georg Hromadka, Op. cit., p. 34.
26
Migraþia înspre Spaþiul Dunãrean, Colonizarea germanilor în
secolul al 18-lea ºi urmãrile ei, editat de Christian Glass/ Fundaþia
Muzeului Central al ªvabilor Dunãreni, Ulm, Ed. Cosmopolitan Art,
p. 90.
27
I. D. Suciu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului,
Ed. Mitropoliei Banatului, Timiºoara, 1981, p. 483.
28
Doru Cristoi, Op. cit., p. 12.
29
Pierre Bonte, Michel Izard (coord.), Dicþionar de etnologie ºi
antropologie, Iaºi, Ed. Polirom, 1999, p. 215.
30
Interviu cu Potter Letiþia, realizat de Roxana Mustaþã
(licenþiatã în filologie la Universitatea de Vest din Timiºoara), în
2013.
13

46
https://biblioteca-digitala.ro

Trecut ºi prezent în comuna
Cenadul Unguresc
Cenadul Unguresc (în
maghiarã Magyarcsanád) este
o comunã populatã de români
din districtul Makó, judeþul
Csongrád, Ungaria. Populaþia
sa era, conform recensãmântului din 2011, de 1.492 de
locuitori, dintre care 71,23%
erau maghiari, 13,48% romi,
12,38% români ºi 1,56% sârbi,
dintre aceºtia, 14,68% fiind
credincioºi ortodocºi.(1) Biserica
româneascã din Cenadul
Unguresc, restauratã în anul
2011, are hramul „Înãlþarea
Domnului“, iar preotul care
slujeºte aici este protopopul de
Seghedin, Aurel Becan. Ea a
fost construitã în anul 1808, dar în documentele vremii a fost
consemnatã ºi o bisericã mai veche, din anul 1774, care aparþinea
în comun comunitãþii ortodoxe române ºi sârbe din localitate.
(2)
Sãrbãtorile tradiþionale româneºti de aici sunt în mare
parte legate de tradiþia creºtinã ortodoxã ºi de fenomenele
cosmice, la fel ca cele din România, „sãrbãtorile anului – fie ele
cu datã fixã sau mobilã – fiind dedicate divinitãþilor, oamenilor,
animalelor, plantelor, fenomenelor cosmice ºi terestre.“ (3)
Obiceiurile legate de viaþa religioasã au trecut prin mai puþine
transformãri decât datinile de origine precreºtinã, ceea ce se
explicã prin puterea conservatoare a Bisericii ºi mentalitatea
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oamenilor crescuþi în spirit religios. Cercetãtoarea Emilia Martin clasificã sãrbãtorile în: sãrbãtori de iarnã (Sfântul Nicolae,
Crãciunul, Anul Nou, Boboteaza), sãrbãtori de primãvarã
(Câºlegile de la Boboteazã la Postul Mare, Postul Mare, Sfântul
Toader, Bunavestire, Sfântul Gheorghe, Floriile, Paºtile, Paºtile
Morþilor prima zi de luni dupã Duminica Tomii, Ispasul, Rusaliile),
sãrbãtori de varã (Sânzienele, Sfântul Petru, Sfântul Ilie, Tãierea
Capului Sf. Ioan Botezãtorul, Înãlþarea Sfintei Cruci) ºi sãrbãtori
de toamnã (Sfântul Mihai, 29 septembrie, Ziua Morþilor, 1
noiembrie).
Jocul, organizat în duminicile anului ºi cu ocazia
sãrbãtorilor, oprit în perioadele de post, era în trecut o adevãratã
instituþie a satului. Repertoriul de „danþuri“ era bogat, cele mai
cunoscute fiind: „Doi paºi“, „Trii paºi“, „Învârtita“, „Câmpen’escu“,
„Bãtrânescu“, „Duba“.
În timpul jocului, participanþii descântau, adicã rosteau
un bogat repertoriu de „strigãturi“, unele fiind chiar improvizate
pe moment: „Bine mere, rãu jucãm,/ Nu-i ciudã cã ne-nvãþãm“,
„Badea numa cizme n-are/ ªî sã þâne gazdã mare/ Sã aibã ºi
cioareci noi/ Nici nu ar vorbi cu noi“, „Bat’e cizma pã tureac/ Cã
nu îi fãinî-n sac/ Bat’e cizma ºî mai sus/ Cã nu-i nici de
cucuruz“.
Interesant este ºi faptul cã, fiind o comunitate cu trei
etnii, cu români, sârbi ºi unguri, jocul era organizat în mai
multe locuri, fiecare etnie având jocul sãu. Se întîmpla ca
românii ºi sârbii sã-l aibã împreunã. În acest caz, jocurile
alternau, un ºir de jocuri, de danþuri, româneºti, un altul de
jocuri sârbeºti. Românii ºi sârbii îºi cunoºteau reciproc repertoriul
ºi îl interpretau impecabil unii pe al celorlalþi.
Ca instituþie tradiþionalã a satului, jocul a dispãrut.
Locul jocului a fost luat, chiar ºi în Cenad, în Micherechi,
Chitighaz ºi în toate localitãþile româneºti din Ungaria, de
baluri, cum ar fi Fãrºangul, iar vechile danþuri mai sunt
conservate în petrecerile de nuntã. Generaþia tânãrã învaþã
totuºi aceste jocuri, dar ele sunt interpretate demonstrativ, pe
scenã, în spectacole, fiind însuºite în ºcoli, în centre de culturã
ºi de artã popularã ºi cu instructori specializaþi. (4)
Primãria localitãþii Cenadul Unguresc organizeazã în
luna septembrie „Zilele satului“, o sãrbãtoare legatã de Sfântul

48
https://biblioteca-digitala.ro

Gerard, primul episcop romano-catolic de Cenad. La aceastã
sãrbãtoare participã toate etniile satului (maghiari, români,
romi ºi sârbi), dar ºi invitaþi din comune din România, iar
accentul se pune pe prezentarea specificitãþii ºi tradiþiilor tuturor
comunitãþilor etnice de aici, având astfel o „Seratã a
naþionalitãþilor“, care îmbinã dansurile populare ale acestor
etnii: sârbeºti, maghiare sau româneºti, ºi o searã dedicatã
gastronomiei. Interesant este faptul cã cenãdenii de origine
românã s-au considerat întotdeauna bãnãþeni, având tradiþiile,
dansurile sau chiar elemente din gastronomia tradiþionalã
bãnãþeanã, cum ar fi „rãtiºele“ sau „sãrmãluþele cu pãrãdaicã“.
(5)
În urma unor cercetãri de teren pe care le-am efectuat
în luna iunie a acestui an, am aflat câteva detalii interesante de
la informatoarele mele. Din pãcate, în ultimii ani, au mai rãmas
doar în jur de 30 de familii de români care locuiesc în continuare
în Cenadul Unguresc, foarte mulþi tineri alegând sã plece la
studii în alte localitãþi, rãmânând apoi „la oraº“. Însã la sãrbãtorile
satului mulþi dintre ei se întorc acasã, pãstrând astfel legãtura
cu locurile natale, cu tradiþiile ºi limba românã. ªcoala
româneascã din localitate a funcþionat pânã în 1962, atunci
când a ieºit la pensie învãþãtorul Ioan Rus, ea având grãdiniþã
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ºi clase primare cu predare în limba românã. Dupã acest an ea
s-a unit cu ºcoala maghiarã, limba românã fiind predatã în
continuare, dar ca materie opþionalã.
Foarte interesant este faptul cã în acest moment încã se
strâng româncele, alãturi de cele câteva sârboaice rãmase în
sat, într-un Club al femeilor, organizat sub oblãduirea
Autoguvernãrii Româneºti din Ungaria. Clubul femeilor are
întâlniri lunare dedicate gastronomiei tradiþionale româneºti,
doamnele aducând reþete moºtenite de la bunice ºi strãbunice
pentru a le gãti împreunã. Am aflat de la informatoarele mele
câteva reþete tradiþionale, specifice satului, cum ar fi „rãtiºele“,
„taºtele cu brânzã“, „nodatele“, „plãcinta-ntinsã“ sau „plãcinta
groasã“, „nucuþa“, dar ºi mâncãruri de post, cum ar fi „mãlaiul
cu dovleac“. Pe lângã întâlnirile dedicate gastronomiei tradiþionale,
în lunile de iarnã ele se întâlnesc la „ªezãtoare“, aceste
întâlniri fiind un bun prilej de conversaþie în limba românã,
care de multe ori nu mai este vorbitã activ în familie, multe
familii actuale fiind mixte, româno-maghiare sau româno-sârbe.
Toate aceste activitãþi pãstreazã ºi în prezent spiritul românesc
al satului, fãcându-i pe românii bãnãþeni rãmaºi în Cenadul
Unguresc sã se simtã ca o comunitate, ca parte din comunitatea
mai largã a românilor din Ungaria, dar ºi a celor din România.
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Nedeia

Identitate bãnãþeanã
Aspecte ale semioticii în
patrimoniul textil din Banat
Problema non-verbalitãþii, ca element principal
de comunicare umanã nu mai necesitã astãzi nici un fel
de demonstraþie.
Lumea simbolurilor în care trãieºte omul, precum
ºi imensa lume a culturii, ne dovedesc faptul cã aceste
limbaje sunt universale, creând o legãturã unicã a omului
cu lumea vie. Dacã limbajul ºtiinþific dovedeºte o
înþelepciune a minþii, cu siguranþã lumea non-verbalã
descoperã o înþelepciune a sufletului, relevând în om
aceastã superbã ºi caracteristicã dualitate.
Încã din zorii civilizaþiei pânã în era actualã, în
cultura occidentalã s-a recunoscut cã existã o conexiune
intrinsecã între corp, minte ºi culturã, iar procesul care
leagã între ele aceste trei dimensiuni ale existenþei
umane este semioza, producerea ºi interpretarea semnelor.
Raþiunea de a fi a semioticii, se poate spune cã este
aceea de a cerceta interconexiunea dintre viaþã ºi semiozã.
Ea este ºtiinþa care studiazã semnele sub toate
aspectele: formarea lor, clasificarea tipurilor de semne,
utilizarea semnelor în activitãþile umane. Semnul este
orice formã fizicã imaginatã sau exteriorizatã pentru a
þine locul unui obiect, al unui eveniment sau sentiment,
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numitã referent. În viaþa umanã semnele îndeplinesc
mai multe funcþii: acþioneazã ca tipare în lucruri,
acþioneazã ca ghiduri sau planuri predictive în vederea
unor acþiuni etc. Semnele pot fi recunoscute ca atare
deoarece au anumite proprietãþi sau structuri predictibile
ºi regulate.
În domeniul artei tradiþionale, semiologia înglobeazã
toate manifestãrile exprimate, atât pe cele din plan
spiritual cât ºi pe cele din plan material ºi le subordoneazã unor coduri imuabile, respectate de cãtre toþi
componenþii unui grup etnic. Totodatã, domeniul
semiologiei aduce în prim plan atât codurile comportamentale cât ºi mecanismele care fac posibilã
acroºarea elementelor componente în lanþuri simbolice,
apte sã dezvolte ºi sã comunice mesaje înþelese ºi acceptate
de cãtre comunitatea umanã. Omul nu poate fi disociat
de cultura pe care ºi-o fãureºte, aºa cum arta nu poate
exista fãrã om.
Dintotdeauna, omul a alcãtuit compoziþii grafice,
îndemnat fiind numai de anumite rãscoliri lãuntrice. El
a creat frumosul sub influenþa mediului apropiat lui,
dupã chipul ºi asemãnarea elementelor care l-au
sensibilizat, a creat aºa cum a gândit cã era bine, cã
„trebuia sã fie“. Semnele descinse din depãrtãri sacre
au fost adunate în compoziþii care comunicau mesaje,
care puteau fi „citite“. Aceste compoziþii, la rândul lor,
ca ºi semnele luate izolate, fãceau parte din însãºi
fiinþa celui care le-a plãmãdit dupã modele luate din
mediul lui. Numai aºa se explicã impulsul, acþiunea
involuntarã de a respecta reguli stricte, simetrice.1
În arta înfrumuseþãrii pieselor vestimentare ºi a
textilelor de interior, un rol de seamã l-a avut elementul
de creaþie, de prefacere, în vederea obþinerii lucrului
desãvârºit. Repetarea ºi alternanþa sunt douã noþiuni
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care vizeazã modul de amplasare a simbolurilor în spaþiul
textil, fie el „câmp, frizã sau tablã“.
Când vorbim de semne ºi simboluri în arta
tradiþionalã din Banat trebuie sã menþionãm câteva
semne care apar în mod predominant: s-ul, coarnele berbecului ºi
x-ul.
S-ul este simbolul care
uneºte ºi separã, în acelaºi timp,
în mod antagonic viaþa ºi moartea.
Coarnele berbecului sunt semnul virilitãþii,
prolificitãþii, al împerecherii, al sensului vieþii, al vieþii

în sine ºi a trãirii ei, în plan inter-individual exprimã
dorinþa-aspiraþia (împerecherii).
X-ul este chintesenþa reprezentãrii filosofiei dualiste
a simbolisticii româneºti: Lumea De Pe Acest Tãrâm,
semn al asigurãrii trãirii în viaþa de aici, X-Viaþa Veºnicã,
un element subtil ºi plin de semnificaþie.
La nivelul culturii tradiþionale, putem afirma cu
certitudine, faptul cã existã o „gramaticã“ ornamentalã
ºi una cromaticã. Cum funcþioneazãacestea, care le sunt
canoanele ºi ce mesaje transmit nu se mai ºtie cu
precizie. Acest fapt se datoreazã ºi situaþiei cã nici
generaþiile actuale din cadrul colectivitãþilor tradiþionale
nu mai cunosc ºi deci nu pot explica de ce se procedeazã
într-un anumit fel ºi nu altfel. În acest context, baza
explicativã se depãrteazã de configurarea ei simbolicã,
credinþele nu mai sunt susþinute ca o necesitate absolutã,
respectul faþã de tradiþie, luatã ca element definitoriu
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al identitãþii de grup, se dilueazã ºi astfel apar speculaþiile
în interpretare la care recurg din ce în ce mai des, fãrã
sã mai existe o argumentaþie realã care sã se conformeze
logicii acesteia.
Realizarea þesãturilor nu s-a fãcut oarecum sau
dupã gustul fiecãrei þesãtoare. La baza confecþionãrii
lor a stat tradiþia pe care au impus-o ºi au urmãrit-o
þesãtoarele mai în vârstã, chemate sã îndrume pe cele
tinere, în alegerea tehnicilor de lucru, în alegerea
modelelor. În acest mod, formele acceptate de comunitãþile
rurale au rezistat perioade îndelungi transformãrilor,
exprimând continuitatea.

drd. Claudiu GLÃVAN
Virgil Vasilescu, Semnele pãmântului, Ed. Arhietip-RS,
Bucureºti, 1996, p. 75
1

.
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Nedeia

Lada cu zestre
Caracteristicile omului frumos în
textele cântecelor populare
româneºti
„Frumos“ este cel mai des întâlnit epitet din lirica
folcloricã (Balazs, 2003) ºi desemneazã atât calitãþile fizice cât ºi
morale. Fãrã sã negãm acest aspect, considerãm cã acest
frumos, sau mai degrabã persoana la care se face referire în
diversele texte, este o categorie aparte. Omul frumos capãtã un
rol central în texte, în jurul lui creându-se un orizont de
interese din partea naratorului/eului. De altfel, omul frumos,
dupã cum vom vedea, nu reprezintã doar un ideal din punct de
vedere fizic, ci poartã cu sine o serie de alte caracteristici de
ordin moral, social ºi chiar magic.
Încã de la început trebuie sã specificãm cã termenul de
„frumos“, „om frumos“, are parte de o serie de sinonime
imperfecte care însã ajutã la crearea imaginii sale, astfel în
diversele sale ipostaze sintagma/cuvântul, în funcþie de regiune,
dar ºi genul cântecului, este înlocuit cu: mândru („ªi ce maicãai mai avut/De-aºa mândru te-o fãcut“ sau „În pãdure bate vântu/
Pe cãrare vine mândru“), om de treabã („Le-am spus [ochilor n.r.]
sã se uite-n iarbã/S-aºtepte omul de treabã/Le-am spus sã se uite-n
jos/S-aºtepte omul frumos“), om gospodar, harnic, om drag, plãcut
(„Þucu-i gura cui îi placu/Multã voie bunã-i facu/Þucu-i gura cui
mã place/Multã voie bunã-mi face“) sau cu apelative specifice
zonei: bade, nanã, lele, puicã, pui etc. Sigur unele dintre aceste
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substitute vorbesc ºi despre statutul social, dar ºi despre relaþia
dintre narator/actant/interpret ºi personajul la care se face
referire, uneori fiind vorba despre o relaþie de iubire în formare
(„Tare-mi place de mândru/Nu ºtiu eu placu-i ori nu/Tare-mi place
de badea/Nu ºtiu eu placu-i ori ba“), alteori de o relaþie adulterinã
(„Nu mai bate neicã-n poartã/Þi-am zis cã sunt mãritatã“ sau „Unde-i
nevasta frumoasã/ªi bãrbatu-i dus de-acasã“).
Construirea ºi caracterizarea frumosului
Se poate observa cã procedeul prin care se construieºte
imaginea frumosului este opoziþia. Pe deoparte frumosul, iar pe
cealaltã parte urâtul („Bun îi vinu ºi gustos/Dacã-l bei cu om
frumos/Dacã-l bei cu om urât/Se opreºte vinu-n gât“ sau „Ia-mã
bade de þi-s dragã/nu cota cã-i lumea largã/ ºi lua una urâtã ºi þi-a
pãrea lumea strâmtã“). Între cele douã categorii are loc ºi o luptã
permanentã („De cine mi-i dor ºi sete/Nici nu-l vãd/Nici nu mã
vede/Dar de cine mi-i urât/Azi de trei ori l-am vãzut /.../Fugi urâtule
din prag/Sã vinã cine mi-i drag“ sau „La omu care mi-i drag/Treabã
n-am, dar cale-mi fac/Dar la cel care-i urât/Treabã am ºi nu mã
duc“ sau „Ce-a lãsat, Domnul Cristos,/ Sã ia frumos.../Pã frumos,/
Sã trãiascã... Drãgãstos,/Bate-mã, Bate-mã Doamne cu paru,/Nu
mã bate, Nu mã bate/Cu amaru, Bate-mã, Bate-mã, Doamne cu
bâta, Nu mã bate, Cu urâta“). Lupta aceasta nu este una directã,
sau cel puþin înfruntarea directã este mai rarã, de cele mai
multe ori este vorba de o luptã imaginarã a eului/naratorului
pentru „frumosul“ ºi mai tot timpul în favoarea acestuia.
Sigur, frumosul nu este doar o chestiune abstractã,
intangibilã, în textele cântecelor subiectul cu aceastã calitate
este descris fizic, iar caracteristicile sale þin mai degrabã de gust
ºi de raritate ºi nu fac un portret unanim acceptat. Bãrbatul/
femeia sunt mai ales descriºi printr-un singur element ce þine
de zona capului. Cel mai des întâlnit element de descriere sunt
ochii: „Pentru ochi ca mura neagrã/Nu dormi o noapte-ntreagã“,
„Cum îi frunza iederii/Aºa-s ochii bãdiþii“ sau „Bãdiþã þuca-þi-aº
gura/ªi ochii negri ca mura“, ori „Ochii tãi mãsline negre“. De
remarcat este faptul cã ochii negri reprezintã un ideal de
frumuseþe fizicã, fiind des întâlnit în texte folclorice, mai rar se
întâmplã ca iubitul/a sã aibã ochi cãprui sau albaºtri, în ultimul
caz aceºtia sunt cel mai des comparaþi cu stelele. Accentul cade
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în special asupra ochilor deoarece aceºtia se fac „vinovaþi“ de
începerea noii relaþii „[Ochiilor-n.a.] Ce vedeþi nu mai uitaþi/Ce
iubiþi nu mai lãsaþi“ ori „Ochii mei ºi cu-a badii/Bine mai ºtiu vorobi/
Gura mea ºi-a badii tace/Voia ochilor se face“; bineînþeles ochii
reuºesc sã exprime pasiunile cele mai ascunse („ªi omu care
iubeºte/Numa cu ochii vorbeºte/Se cunoaºte cel cu dor/Pe uitatul
ochilor/Când se uitã pe sub gene/Ochii-i râd, inima-i cere“). Alte
elemente ale feþei care apar în descrierea fizicã a omului frumos
ºi implicit iubit sunt: sprâncenele/genele „Mândra mea sprâncene
multe/Ce le þii posomorâte“ sau „[Mândra] cu sprâncene îmbinate“,
„ªi când te-o privi prin gene/Parcã-i luna printre stele“. În descrierea
bãrbaþilor un element aproape permanent este mustaþa („Bãdiºor,
mustaþã neagrã/Du-mã-acasã de þi-s dragã“ sau „Badea cu mustaþa
neagrã/Se joarã cã nu-i-s dragã“ sau „Badea cu musteþe dese“), de
altfel acest element þine de virilitate ºi de potenþa bãrbatului (A.
Oiºteanu, 2016). Un alt element care face descrierea fizicã sunt
buzele ºi/sau gura. Persoana fiind descrisã ca având buze moi,
dulci, roºii ca fragii sau mirosind a flori sau a fructe, zahãr sau
miere („Dupã cel frumos m-aº duce,/Cã are guriþa dulce,/Dupã cel
frumos aº mere,/Cã are gurã de miere“ sau „Haida, haida de trei
ori/Cã-þi miroase gura-a flori/ªi buzele-a micºunele“), etc. Un alt
element este pãrul: „mândruþã cu pãr galbin/bãlai“ sau „[mândra/
badea] cu pãru fãcut inele“ sau „bãdiþã cu pãr sucit“ sau pãrul
în „plete înnodat“ - atunci când se face referire la pãrul femeilor,
înþelegem cã acestea sunt nemãritate ºi implicit caste, femeile
mãritate având pãrul acoperit (A. Oiºteanu, 2016).
Descrierile cele mai des întâlnite au la bazã o comparaþie,
iar elementul cu care se face asemãnare este de naturã vegetalã:
înalt ca bradu’, floare de bujor, garofiþã, trandafir, spic de grâu,
etc. De asemenea se fac comparaþii cu luna ºi soarele, uneori
fãrã sã se þinã seama dacã elementul comparat corespunde
elementului masculin sau feminin, astfel de comparaþii având
mai degrabã caracter plastic. Mai rare sunt comparaþiile cu
animale, cel mai des întâlnite animale în lirica popularã fiind
leul pentru a evoca voinicia feciorului, alte animale prezente în
texte fiind mioara, cãprioara, cerbul ca simboluri ale fidelitãþii,
(Balazs, 2003).
Din punct de vedere social, textele folclorice creeazã o
dihotomie a dimensiunii sociale, fãrã nici un fel de zone de gri
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sau alte nuanþe: bogaþi ºi sãraci, implicit, frumosul aparþine
categoriei sãracilor, iar urâtul bogaþilor „Dragã mi-i fata sãracã/
Tãt cu mâna ei se-mbracã/Dar fata bogatului/Tãt gin mâna satului“.
Lupta între frumos ºi urât, bogaþi ºi sãraci, ºi totodatã între
bine ºi rãu se continuã ºi în acest caz „Nu dã badea gura mea/
Nici pe toatã turma ta/Nu dã badea ochii mei/Pe cei patru boi ai
tãi“. Dincolo de starea socialã precarã, frumosul are alte înzestrãri:
este gospodar, este harnic ºi reuºeºte sã îºi depãºeascã starea
materialã („Sãrãcuþã o fost mândruþa/Strângea grâul cu cãtrânþa/
Gin puþin o adunat/ªi-acu îi de falã-n sat“), mai ales dupã unirea
celor doi „Om munci ne-om face casã/ªi-om duce viaþã frumoasã“,
în antitezã cu urâtul care dincolo de urâþenia fizicã, compensatã
prin bogãþie, este caracterizat ºi de lene ºi alte tare de caracter
„Trece Gheorghe la ºosea/La bogatã ce-mi vedea/Casã mare
înãlþatã/Ogradã nemãturatã/Straturile neîngrijite/ªi florile
veºtejite/Da‘ bogata la oglindã/ªi gunoiul pânã-ntindã“. De altfel
unele cântece se pot constitui în avertismente pentru cei care
vor sã se îmbogãþeascã peste noapte printr-o cãsnicie de
convenienþã: „Vezi leleþî cui te dai/Nu cãta argintului/ªi te da
urâtului“. Sigur existã ºi excepþii în care frumosul are caracteristici
negative „Cu frumosul m-am luat/.../Mamã lumea e la lucru/ªi el
doarme ca butucu/Lele tu þi l-ai luat/Ai zis cã-i frumos ºi-nalt“.
Unele texte ne vorbesc ºi despre originea omului frumos,
respectiv urât, procedeul opoziþiei rãmânând prezent mai ales în
acest caz. Frumosul ºi urâtul, nu sunt caracteristici fizice ci mai
degrabã morale ºi de atitudine. Atitudinea sa cât ºi a celorlalþi:
„Urâtu din ce-i fãcut? /Din omu care-i tãcut/Zice una ºi-apoi tace/
Vezi urâtu asa se face“ sau „Urâtu din ce se face?/Din omul care nuþi place“ sau „Urâtu din ce-i fãcut?/Din omu posomorât/Pune-o
buzã peste alta/ºi-uite cã-i urâtu gata“ în antitezã cu frumosul
care e „Fãcut din vorbã multã sau bunã“, dar „ºi mai zice ºi
zâmbeºte/Vezi frumosul se lipeºte“
Efectele magice ale frumosului
Considerãm cã omul frumos, dincolo de aspectul fizic
plãcut, hãrnicia ºi bunãtatea, are ºi alte calitãþi care trec dincolo
de fizic, moral ºi social („Cã otrava-i otrãvitã/Nu-i ca mândra
primenitã/Cã otrava-i otrãvoasã/Nu-i ca mândra de frumosã“) ºi
anume caracteristici magice. Prezenþa sa ºi mai ales gesturile
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omului frumos aduc dupã sine modificãri ale naturii. În textele
pe care le-am urmãrit modificãrile sunt de ordin meteorologic ºi
au efect fertilizator ºi de obicei sunt însoþite de un gest ritual,
aproape întodeauna dansul „Foaie verde mãr mustos/Drag mi-a
fost omu frumos/Intrã-n casã lumineazã/Iese-afarã -nseninezã/Când
stã-n casã e luminã/Iese afarã-i vreme bunã“ sau „Unde gioacã om
frumos/ªi ceru-i mai luminos“. Omul frumos este caracterizat în
antitezã cu omul urât, cel frumos are efecte pozitive asupra
naturii ºi societãþii, iar cel urât efecte negative: „Unde gioacã
om frumos/Creºte iarba-n loc de cos/Unde gioacã om urât/Piere
iarba de pe rât“ sau „Unde gioacã om frumos/ªi pãmântu-i bucuros/
Unde gioacã om urât/Pãmântu-i posomorât“ sau „Dar unde ºede
urâtul/Tot la uºã bate vântul./.../Dar unde ºede urâtul/Rãmâne
negru pãmântu“. Absenþa sau plecarea frumosului are un efect
la fel de puternic atât asupra naturii „De când puiu mi s-a dus,/
Negurã pe deal s-o pus“ dar ºi asupra actantului „ªi pe deal/ªi pe
vâlcele/ªi pe sprâncenele mele“ – sigur în acest caz este vorba,
mai degrabã, despre o hiperbolã. Tot un caracter magic întâlnim
ºi în versurile, care au ºi un ritm incantatoriu: „Face te-ai grâule
bun/Cum trec mândrele pe drum/Sã stai grâu la secerat/Ca
mândra la sãrutat/Sã stai grâu ºi la plivit/Ca mândruþa la iubit“,
actul magic, în acest caz, este unul explicit „Cât îi dealu de-a
lungu/Trece badea cu plugu’/Tot arând ºi semãnând/ªi din gurãaºa zicând“ ºi este legat de lucrãrile pãmântului, nu întâmplãtor
fertilizarea pãmântului este pusã în directã legãturã cu împreunarea
oamenilor, care în cântecul acesta ar putea fi chiar o imitare a
zeilor. De altfel legãtura împreunare-fertilizare a pãmântului
este prezentã mereu în miturile cosmogonice ale popoarelor ºi
mai ales în cele legate de agriculturã (M. Eliade, 2013). Tot un
act magic explicit este în urmãtorul text în care frumosul ºi
urâtul se înfruntã pentru inima fetei. În cazul urâtului fata
spune: „Calea numai spini sã-i fie/Ba i-am pus ºi mãtrãgunã/Ca sã
nu-l mai vãd o lunã“, în cazul frumosului fata i-a uscat hainele cu
busuioc „s-aibe-n dragoste noroc“, ambele plante fiind folosite în
practicile magice ale poporului român. Într-un alt text în care
actantul (el însuºi frumos) recurge la terþi care sã foloseascã
descântece pentru a-i aduce persoana iubitã din nou aproape
„Trage bobii spune tot/Sã vie puiu la loc/.../ Sã-i descânþi în zi de
marþi,/Joi sã-l ardã la ficaþi,/Vinerea sã-l oblojesc/Sâmbãta sã-l
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lecuiesc/ Duminica sã-l iubesc“. Sigur în aceste versuri avem de
a face cu un act magic explicit asupra frumosului, însã dacã
presupunem cã ºi actantul este din aceeaºi categorie, cãci
„frumosul la frumos trage“, acesta are puterea sã înlãture starea
de rãu cauzatã de vrãjitoriea pe care ea însãºi a conjurat-o.
Tot la capitolul caracteristici magice notãm ºi forþa
cuplului eroic, capabil sã salveze astrul rãpit de monºtrii marini:
„Bade luna astã searã/A cãzut din cer în ghiol/ªi-i dau ºtucile ocol“,
iar bãrbatul îi cere iubitei sale sã salveze luna împreunã „ªi pe
cer s-o aruncãm“. Un alt caz în care cuplului eroic sau eroului
îi cere sã salveze lumea este ilustrat de urmãtorul text: „Pasãre
de pe câmpie/Spune-i la badea sã vie/Cã s-or copt strugurii-n vie/
ªi-o venit o porumbiþã/Rupe struguri cu smãdiþã/ªi-o venit o cioarã
neagrã/Rupe strugurii cu creangã/ªi o venit ºi corbu/Duce vie cu
tãtu“. În cazul acesta integritatea lumii este afectatã prin
ameninþarea arborelui lumii reprezentat de viþa de vie. Din
pãcate textul nu spune care este deznodãmântul.
Frumuseþea absolutã - mireasa
Un caz aparte de frumos este mireasa. „Frumoasã ca o
mireasã“ sau „toate miresele sunt frumoase“ sunt doar douã din
proverbele ºi zicerile din popor. Înþelegem cã frumuseþea miresei
nu are aseamãnare ºi nici nu poate fi întinatã: „De frumoasã ce-i
frumoasã/Se face luminã-n casã/ªi de mândruþã ce-i mândrã/Se
face luminã-n tindã“. Sigur frumuseþea fizicã este un ideal „Decât
sã mãnânc mãmãligã cu unt/ªi sã mã uit în pãmânt/Mai bine pâne
cu sare/ªi sã mã uit la ea ca la soare“, însã tinerilor le era
recomandatã o frumuseþe medie (Marian, S. Fl., 1995), cãci „ce-i
frumos la toþi le place“. Dincolo de frumuseþea fizicã, însuºirile
miresei, sau mai degrabã ale viitoarei neveste, trebuiau sã fie:
onestitatea, statornicia, aceasta trebuia ea sã fie „sârguincioasã,
strângãtoare, grijulie, isteaþã, înþeleaptã ºi mai presus de toate
sãnãtoasã“. (Marian, S. Fl., 1995).
Frumuseþea miresei nu se construieºte prin antitezã, nu
existã mireasã frumoasã ºi mireasã urâtã, în unele texte, urâte
sunt doar soacrele deoarece soacra micã îºi dã fata din casã, iar
soacra mare este prezentatã cu defectele morale sau are mai
întotdeauna o atitudinea ostilã. Cele mai multe texte presupun
comparaþii „Mândrã ca o floricã“ sau „mândrã ca o pãuniþã“. Se
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pare cã natura miresei ºi tot ceea ce ea reprezintã concurã la
starea de beatitudine „Ce mai lunã luminoasã/Ce mai mireasã
frumoasã“. De altfel toate elementele decorative ºi toate gesturile
nu fac decât sã ilustreze frumuseþeþea acesteia („Mãiaran în
colþu mesii/Frumos plâng ochii miresii“). În cazul miresei apar
unele caracteristici fizice „mireasã cu ochii verzi“, dar mai ales
elemente ce þin de þinutã „mireasã mândru gãtatã“, „miresuþã cu
cununã“, „mireasã bãtutã-n flori“ deoarece mireasa este recunoscutã
ºi prin îmbrãcãmintea unicã ºi prin rolul pe care îl joacã în
complexul ritual de trecere spre un nou statut social, de altfel
cântecele, oraþiile ºi gesturile trebuie sã o pregãteascã pe
viitoarea nevastã pentru noul sãu rol în cadrul comunitãþii.
Regionalizarea frumosului
Presupunem cã mândria de a aparþine unei anumite
zone a existat ºi s-a manifestat ºi în alte vremuri, iar oamenii
au încercat sã demostreze cã fac parte dintr-o viþã aleasã,
transferând caracteristici magice („Unde joacã dobrogeni/Nu cresc
vara buruieni/Creºte grâul cât voinicu/ªi cât vrabia e spicu“), dar
ºi caracteristicile fizice ºi morale ale frumosului populaþiei
despre care se face vorbire: „Om ca bãnãþanu’ nu-i/Pe faþa
pãmântului/.../Bãnãtanu-i suflet bun/Pe nimeni nu lasã-n drum“.
Se poate observa, în ultima perioadã, cã diverºii interpreþi, mai
ales cei care îºi compun sau îºi cumpãra versurile doresc sã
demonstreze cu tot dinadinsul cã zona folcloricã din care provin
deþine monopolul frumosului, însã talentul poetic al unora dã
rateuri, uneori rezultatele fiind hilare „Unde joacã moldovenii/
Dedesupt pãmântul geme“, în mod evident textierul a uitat cã
între pãmânt ºi oameni existã o altfel de legãturã, nu una
brutalã, negativã ori violentã. Totodatã autorul textului trece cu
vederea aspectul ritual al dansului care ar trebui sã se lege de
fertilitate. Uneori are loc chiar o inflaþie de calitãþi rezultatul
fiind mai degrabã din zona grotescului, transformând individul
într-un superom al zonei etno-folclorice din care provine
interpretul: „Cine-i bãnãþean/Ãla-i om de omenie/De când lumea
aºa se ºtie/ Bãnãþean fãlos/Mândru ºi-arãtos/La muzicã-al
pãtimos,/Harnic ºi bogat cu suflet curat“ sau „Cine e oltean ca
mine/Are mult noroc în lume/.../Când te iubeºte olteanu/ Îþi merge
bine tot anu/Nu-þi mai e viaþa urâtã/Nici inima amaratã//Olteanu
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e om isteþ/Al naibii ºi iubãreþ/ªtie sã trãiascã-n lume/De dor cum
sã te aline“ ori „Ca moldoveanca nu-i nimeni/Are inimioara bunã/
Aprigã-i ºi bunã de gurã/Harnicã-i ziua la muncã/Când iubeºte nu
se-ncurcã“ sau „ardeleanu-i om cinstit/ªi harnic ºi liniºtit“. Aparent
nicio zonã nu a scãpat de astfel de „supraoameni“, de altfel se
poate observa o centrare pe eu în cazul acestor cântece. Dacã
în cântecele culese perspectiva narativã se schimba chiar de la
o strofã la alta, naratorul vorbind despre celãlalt, ceiluilalt îi
gãsea calitãþile necesare prin care acesta devenea frumos, astãzi
textierii/interpreþii nu doar cã vorbesc despre sine, ci se erijeazã,
din pãcate, în purtãtorii de cuvânt ai unei întregi zone etnofolclorice.
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Nedeia

Rãdãcini
ANSAMBLUL „SEMENICUL“
50 DE ANI
În data de 14 iunie 2019 a avut loc Aniversarea
Ansamblului „Semenicul“, unul din ansamblurile fanion ale
Banatului, care a dus în þarã ºi peste hotare valorile folclorului
românesc. Cei 50 de ani de existenþã culturalã au fost sãrbãtoriþi
în mod festiv în sala de ºedinþe a Consiliului Judeþean CaraºSeverin, în data de 14 iunie 2019 începând cu ora 10.45.
Momentul a fost urmat de o expoziþie, intitulatã sugestiv
„Ansamblul «Semenicul» de-a lungul timpului“.
Organizatorii – Consiliul Judeþean Caraº-Severin ºi Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin – au decernat, la ora 11.00, diplome foºtilor
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membri ai Ansamblului „Semenicul“ în acelaºi cadru sãrbãtoresc.
Au fost depãnate amintiri ale veteranilor, evocate de prof.
Octavian Peptenar ºi prof. Simion Sãmãilã. Firul amintirilor a
fost continuat cu vizionarea unui film intitulat „Semenicul de
ieri ºi de azi“ ºi a culminat la ora 17.00 la Palatul Cultural cu
un spectacol extraordinar „Astãzi am 50 de ani“. Artiºtii de ieri
ºi de azi au evoluat cu bucurie ºi dãruire, rememorând astfel
prin joc povestea frumoasã a Ansamblului „Semenicul“.
Programul spectacolului folcloric „ASTÃZI AM 50 DE
ANI“ s-a derulat la Palatul Cultural Reºiþa. Cuvântul de deschidere
a fost rostit de Manager prof. Ioan Benga, iar spectacolul a
cuprins momente de muzicã ºi dansuri care au demonstrat
publicului tradiþiile ºi valoarea de azi a ansamblului sãrbãtorit.
1.Suitã de orchestrã din Banat „Virtuozii Semenicului“
2019; 2.Suita de dansuri Ansamblul „Zestrea Gugulanilor“ din
Caransebeº; 3.Grup soliºti instrumentiºti: Mihai Ceocu-saxofon,
Adrian Constantin - saxofon, Dobre Ionel - trompetã, Daniel
Iova – saxofon; 4.Grup soliºti vocali: Gheorghe Ieremici, Florica
Franþ Gãletaru, Monica ªtiopoane, Andrei Mihai, Bebe Marinescu;
5.Suitã de dansuri veterani - Ansamblul „Semenicul“ – coregrafie,
Ion Ghiaur; 6.Grup soliºti vocali: Cãtãlina Pâºlea, Camelia
Ceocu, ªtefan Isac, Titian Puichiþã, Maria Garaº; 7.Solist vocal,
Petricã Moise, 8.Suitã de dansuri veterani - Ansamblul „Semenicul“;
9.Suitã orchestrã „Virtuozii Semenicului“ din toate zonele þãrii;
10. Grup soliºti vocali: Antonia Franþ, Pavel Zãvoianu, Daniela
Vãcãrescu; 11.Calup soliºti instrumentiºti: Marian Duþu – vioarã,
Toma Tudor saxofon, Trãilã Domilescu trompetã, Costel Florea
Piþigoi – saxofon; 12. Suitã de dansuri din Banatul de munte;
13.Solistã vocalã, Denisa Þanigoi; 14.Suitã de orchestra „Virtuozii
Semenicului“ 2018; 15.Suitã de brâuri bãrbãteºti Ansamblul
„Semenicul“; 16. Solist instrumentist, Petricã Viþa; 17.Suitã de
dansuri Ansamblul „Semenicul“; 18.Solistã vocalã, Ramona Viþa
Conducerea muzicalã: prof. Petricã Viþa, Prof. Ionel Bonþu,
Prof. Simion Sãmãilã
Coregrafia: Ion Ghiaur, Simion Dragalina ºi Dorin Cucuruz
Coordonator artistic: Titian Puichiþã

Manager CJCPCT Caraº-Severin: prof. Ioan Benga
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Nedeia

Mit ºi mitologie
MITOLOGIA LUNARÃ (I)
Abordând acest nou capitol al mitologiei româneºti,
dintru început se pune întrebarea dacã existã cu adevãrat
o mitologie lunarã în câmpul spiritualitãþii tradiþionale
româneºti. Se poate vorbi de un asemenea lucru dacã
dispunem de un set de mituri, în cazul de faþã cu
referinþe lunare, care sã justifice un sistem ritualic
oarecare, mai mult sau mai puþin manifest/supravieþuitor
într-o comunitate/civilizaþie datã, fie ea primitivã sau
sãteascã, aºa cum este cazul þãrii noastre.
O asemenea întrebare pare justificatã dacã apelãm
la o sursã bibliograficã de notorietate, precum cea a lui
Romulus Vulcãnescu, unde capitolul dedicat temei aici
tratate nu însumeazã decât 9 pagini, referinþele axându-se
îndeosebi pe celebra baladã a Soarelui ºi a Lunii (tratatã
de noi într-un alt capitol) ºi pe paredrul feminin al
astrului nocturn – Ileana Cosânzeana. Dar ceea ce ne
spune folclorul românesc despre aceastã temã mitologicã
se va dezvolta cu o altã ocazie.
Pe lângã faptul cã luna este un personaj mitologic,
ea este ºi un simbol. La Geerbrant-Chevalier, reprezentãrile filozofice, mitologice, artistice ºi literare
aparþinând diverselor culturi ºi civilizaþii sunt tratate
amplu, pe parcursul mai multor pagini, denotând cã
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avem de-a face cu un important simbol mito-poetic, cu
rãspândire universalã.
Simbolismul lunii este corelat cu acela al soarelui.
Caracterele sale fundamentale, douã la numãr, derivã
din manifestarea sa astronomicã pe cerul nocturn. Pe
de o parte nu are luminã proprie, reflectând-o pe aceea
a soarelui, iar pe de alta trece prin diferite faze,
schimbându-ºi forma. De aceea ea simbolizeazã principiul
feminin ºi periodicitatea ºi reînnoirea. Este atât un
simbol al ritmurilor biologice, fiind vorba de un astru
care creºte, descreºte ºi dispare, dar dispariþia sa nu
este definitivã. Veºnica sa reîntoarcere la formele iniþiale,
aceastã periodicitate infinitã, face din lunã astrul
ritmurilor vieþii, generând, pe de altã parte, acea
mitologie a eternei reîntoarceri, culminând cu aºa numita
teorie indianã a ciclurilor în care naºterea, creºterea,
descreºterea ºi dispariþia sunt extinse la nivel cosmic.
De asemenea, este ºi un simbol temporal, este
timpul viu pe care îl mãsoarã prin fazele ei succesive,
fiind un instrument de mãsurã universal, legând între
ele Luna, Apele, Ploaia, caracterul fecund al femeii, al
animalelor ºi al vegetaþiei. Este o poartã de trecere,
locul unde cei decedaþi trec de la viaþã la moarte ºi de
la moarte la viaþã, multe popoare considerând luna
chiar locul unei asemenea treceri. Iatã de ce multe
divinitãþi lunare sunt simultan htoniene ºi funerare,
precum Hecate, Persefona, Men, Hermes. Voiajul lunar
ºi ºederea pe lunã sunt, în multe sisteme mitologice,
rezervate doar eroilor, suveranilor, iniþiaþilor sau
magicienilor. De pildã, în hinduism este capãtul cãii
strãmoºilor (pitri-yana), iar cei ajunºi acolo nu sunt
eliberaþi de condiþia lor individualã (legea Karmei) ci
produc reînnoirea ciclicã, având o certã legãturã cu
rolul transformator al lui Shiva (conform triadei hinduse:
Brahma creatorul, Vishnu pãstrãtorul, Shiva distrugãtorul
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lumilor ºi prin aceasta iniþiind la nesfârºit mersul ciclurilor
cosmice) ºi a cãrui emblemã este cornul lunii.
Miºcarea ciclicã a lunii este pusã în mitologia
greco-romanã în legãturã cu Ianus, zeul cu douã feþe,
fiind astfel poartã a Cerului ºi a Infernului, fiecare
dintre porþi fiind regentate de Diana ºi Hecate, prima
fiind aspectul favorabil iar cea de-a doua cel înfricoºãtor
al astrului nocturn.
Pe tãrâm chinezesc, sãrbãtoarea lunii, a cãrei
expresie mitologicã este zeiþa Chang O, constituie una
din cele trei mari sãrbãtori anuale, când se aduc ofrande
din fructe ºi prãjituri, însoþite de o creangã de busuioc
roºu. Bãrbaþii nu participã la ceremonie, fiind cu
certitudine o sãrbãtoare a seceriºului, luna fiind aici un
simbol al rodniciei. Luna este apã, esenþa ei fiind Yin
ºi, în consecinþã, în legãturã directã cu feminitatea ºi
fecunditatea.
La estonieni, finlandezi ºi iakuþi, luna plinã
patroneazã cununiile fiind prin urmare ºi la aceºtia un
simbol al fecunditãþii. La samoiezi, un alt popor uroaltaic, luna este un semn nefast fiind ochiul cel rãu al
lui Num,chiar dacã era socotitã soþia soarelui.
La incaºi, luna dispunea de patru accepþii simbolice:
divinitate femininã, fãrã nici o legãturã cu soarele,
zeitate a femeilor, soarele fiind zeul bãrbaþilor, soþie a
soarelui, calitate în care a nãscut stelele ºi soþie
incestuoasã a soarelui, fratele ei, cele douã divinitãþi
fiind copiii lui Viracocha, zeul suprem al cerului.
Îndeplinea funcþia primordialã de reginã a cerului ºi de
strãmoaºã a descendenþilor imperiali incaºi, precum ºi
acelea secundare de reginã a vânturilor ºi de patroanã
a naºterilor.
Nu în toate culturile luna era legatã de regimul
nocturn al simbolismului. La semiþii sudici (arabi, etiopieni
etc.) este de sex bãrbãtesc, iar soarele este feminin,
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deoarece pentru aceste popoare ale deºertului, noaptea
este cea blândã ºi protectoare, favorizând cãlãtoriile.
În lumea islamicã existã douã calendare, unul
solar, þinând de nevoile agriculturii, ºi un altul lunar,
legat de religiozitate, luna reglementând actele canonice.
Este frecvent menþionatã în Coran, constituind unul
dintre semnele puterii lui Allah. Creatã de acesta, luna
îi aduce omagiul sãu ºi a fost datã oamenilor pentru a
le mãsura timpul prin semilunile sale. Un celebru gânditor
arab, Jalal Dân Rumi, este de pãrere cã Profetul îl
reflectã pe Dumnezeu, aºa cum luna reflectã lumina
soarelui. Mistul (anahoretul, credinciosul) care trãieºte
din lumina lui Dumnezeu, seamãnã cu luna dupã care
se ghideazã pelerinii noaptea.
În ceea ce priveºte petele de pe lunã, ºi ele au
suferit un proces de mitologizare, având conotaþii ºi
reprezentãri imagistice în funcþie de imaginaþia fiecãrui
popor. În Guatemala ºi Mexic petele reprezintã un iepure
(simbol al fecunditãþii animale) sau un jaguar. Peruanii
au desluºit în acestea trãsãturile unui chip omenesc,
analog popoarelor europene. Pentru iakuþii uro-altaice,
ele înfãþiºeazã o fetiþã cu o cobiliþã cu apã pe umeri.
Tãtarii altaice vãd în ele un canibal rãpit de pe pãmânt
de zei pentru ca omenirea sã fie cruþatã.
Izvor a nenumãrate mituri, legende ºi culte în
care unele zeiþe iau chipul lunii (Ishtar, Isis, Artemis,
Diana), luna este un simbol cosmic prezent în toate
epocile, din timpuri imemoriale ºi pânã în prezent.
Acest simbol se referã la divinitatea femeii ºi la puterea
roditoare a vieþii, exprimate de divinitãþile fecunditãþii
vegetale, animale ºi umane, incluse în marele cult al
marii mame (Magna Mater). Semnificând eterna ºi
universala curgere a lucrurilor, luna patroneazã regimul
nocturn al imaginarului uman, astrul nocturn denotând
influenþa maternã asupra individului, în calitatea ei de
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mamã-hranã, mamã-cãldurã, cu alte cuvinte regenteazã
legãtura maternã cu întregul univers afectiv al omului.
Ar fi multe de spus despre acest simbol universal,
venerat ºi temut totodatã, despre semnificaþiile sale
poetice ºi spirituale. Este un subiect vast, ºi unele
elemente ale mitologiei lunare din universal vor fi
prezentate în materialele ce vor urma, în conexiune cu
ceea ce avem pe tãrâmul mito-poetic românesc.

dr. Mircea TABAN
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Personaje supranaturale
feminine din Maramureº
Omul superstiþios se teme de orice: de uscat ºi de ape,
de vãzduh ºi de cer, de întuneric ºi luminã, de zgomot ºi liniºte,
el se teme chiar ºi de un vis. (Plutarh)
Sfântul Ioan Evanghelistul, se mulþumea sã le spunã
credincioºilor: Fiii mei, iubiþi-vã unii pe alþii. ªi cum i s-a reproºat
cã spune acelaºi lucru, el a rãspuns: Este povaþa lui Iisus Cristos;
dacã o respectãm, facem tot ce ne porunceºte Cel de Sus.
ªi cu toate acestea, superstiþia domneºte în sânul
creºtinismului, este cea care se alipeºte tuturor religiilor, domnia
ei este eternã, secolele se scurg fãrã s-o slãbeascã ºi timpul nu
distruge sceptrul ei. Cele patru cauze – teama, ignoranþa,
fanatismul ºi orgoliul – vin sã alimenteze superstiþia.
Mitologia ºi folclorul românesc încorporeazã numeroase
poveºti ºi legende ce au în centrul atenþiei fiinþe înzestrate cu
puteri supranaturale, adesea personificate ºi raportate la un
anumit defect al omului. Personajele mitice feminine sunt forþe
de provenienþã pãgânã, peste care s-au suprapus elemente
creºtine; bolile necunoscute, pãcatul, teama de necunoscut,
accidentele neobiºnuite, fenomenele ºi evenimentele care depãºesc
cursul firesc al lucrurilor, au fost atribuite demonilor, unor
fiinþe supranaturale, sau unor oameni care sunt în slujba
acestora.

Fata Pãdurii
Spirit mafelic, feminin, este considerat corespondentul
diavolului. Are însã o situaþie ambiguã în raport cu diavolul,
unii crezând ca aceasta este o reprezentare femininã a dracului.
Puterea ei se exercitã asupra celor mai slabi de înger ºi fuge de
semnele dumnezeieºti. De asemenea, Fata Pãdurii li se aratã
celor care pãcãtuiesc, celor aflaþi în singurãtate, în pãdure, la
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stânã, departe de casã, celor care-ºi evocã în noapte iubita sau
iubitul. De obicei, acþiunile ei vizeazã mai mult bãrbaþii, mai rar
femeile; singurãtatea o apropie mai mult de sexul opus. Când
un bãrbat îºi aºteaptã iubita, sau o cheamã prin semne prestabilite,
Fata Pãdurii, ia chipul fetei aºteptate, rãspunzând prin aceleaºi
egen ºi ieºindu-i feciorului în întâmpinare. Cel care a trecut
prin aceastã experienþã nefericitã este frãmântat, zdrobit, i se
suceºte gura, i se iau minþile. Cazurile în care Fata Pãdurii se
leagã de fete sunt mult mai rar întâlnite. Bãrbaþii, în special
ciobanii de la stâni, cuprinºi de dorul iubitei, devin victimele
acestui personaj, care îi plimbã, fãrã a le face un rãu vizibil. Pe
moment, aceºtia cad în mrejele Fetei Pãdurii, se lasã purtaþi de
aceasta, fãrã a realiza ce se petrece cu ei. Însã, dupã aceste
experienþe, bãrbaþii slãbesc ºi devin palizi, o dovadã a legãturii
lor cu spirite de altã naturã, decât cea umanã.
Ciobanul nu mai are certitudinea cã femeia cu care
întreþine relaþii sexuale în spaþiul natural este o fiinþã umanã.
El are nevoie de o confirmare a identitãþii femeii, ceea ce duce
la o recunoaºtere tardivã a erorii ºi la pedepsirea tânãrului.
Verificarea este posibilã, fiindcã Fata Pãdurii nu realizeazã o
metamorfozã perfectã. Douã sunt detaliile care permit identificarea
corectã: spinarea concavã a celei care se pretinde iubita bãrbatului
ºi copita de cal. De obicei, ciobanul face descoperirea târziu ºi
mai degrabã accidental, iar aflarea adevãrului provoacã mânia ºi
pedeapsa demonului demascat.1 Fata Pãdurii se leagã ºi de
oamenii liniºtiþi, cu care încearcã sã intre în vorbã ºi dacã i se
rãspunde, aceasta ia minþile celui cu care a intrat în conversaþie.
Fata Pãdurii apare uneori în ipostaza de femeie singurã, alteori
apare în ipostaza de mamã. Când joacã rolul femeii singure,
tinde sã fure copiii femeilor pãmântene, care dupã ce erau
regãsiþi, se îmbolnãveau ºi de regulã nu trãiau mai mult de 7
ani. În ipostaza de mama devotatã, aceasta îºi poartã copiii
înveliþi în pãrul ei lung. Îºi lasã copiii prin pãdure, ciobanii care
îi gãsesc ºi îi duc la stânã ºi sunt rãsplãtiþi, creºte producþia de
lapte a oilor. Copiii Fetei Pãdurii rezultã în urma relaþiilor
sexuale pe care le are aceasta, fie cu tinerii pãmânteni, fie cu
fiinþele demonice. Fata Pãdurii reprezintã un personaj supranatural,
o forþã teluricã a naturii, o marcã a divinitãþii capabile sã se
metamorfozeze în orice moment, fie luând chipul fiinþelor terestre
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râvnite de cei tineri, fie având înfãþiºãri terifiante. Uneori apare
metamorfozatã în pasãre, zburând ajutatã de pãrul lung, care-i
ajunge pânã la cãlcãie. Alteori este o femeie foarte înaltã, cu
spatele din scoarþã de copac, sau scobit ca o covatã, cu îmbrãcãminte
verde (prin urmare, de origine vegetalã), cu dinþii albi ºi foarte
lungi ºi ascuþiþi. Alþii spun cã ar fi de o frumuseþe rarã, stranie,
având obrazul foarte alb, uneori cel stâng este acoperit de pãr,
mâinile cu degete subþiri ºi lungi, talia subþire ºi înãlþimea
colosalã.
Alteori apare în portul popular al zonei în care îºi face
apariþia, îmbrãcatã cu gubã sau cu zadii izãneºti. În unele zone
apare ca o sãlbãticiune care nu a atins gradul de civilizaþie, fãrã
veºminte ºi desculþã, învãluitã în pãr. Vine ºi pleacã într-un
iureº, alteori îºi construieºte culcuº din flori pe lângã stâni.
Trebuie înjuratã cu câinii ºi porcii, ºi trebuie sã i se aminteascã
faptul cã bãrbatul vizat de aceasta are soþie ºi copii. Fata
Pãdurii se temea de pieptene. Ciobanii o ameninþau ca sã o
punã pe fugã: În, stãi, tu fatã, cã te-oi teptãna! Trebuie ameninþatã
ºi cu foarfeca, de care ea se teme, fiind reprezentatã cu pãr
lung, de care se ajutã ca de aripi.2 Foarfeca reprezintã un obiect
casnic asimilat crucii, ca simbol ambivalent, ce exprimã simultan
ideea vieþii ºi a morþii, este consideratã element apotropaic. Îºi
face misterioasa apariþie, la stâni, în ºezãtori, pe vãile apelor
spãlând rufe, pe drumuri lãturalnice, în pãduri.
Ielele, Frumuºelele, Vântoasele, Rusaliile, Rusalcele,
Milostivele, Dânsele
Tot ca un rezultat al comportamentului spiritelor malefice
este receptat vântul, în credinþele eoliene: Vânturile cele rele
sunt niºte vânturi însoþite de duhuri necurate, de cele mai
multe ori, de iele.(…) Se credea cã ar fi fetele vitrege ale mamei
vântului, stãpânite de duhuri necurate, care aduc relele peste
oameni, mai ales în ceasul rãu.3
Aceste reprezentãri ale vântului, sunt asemãnate Fetei
Pãdurii, doar cã ele se însoþesc în grupuri de 3, 7 sau 9. Aceste
personaje poartã diferite denumiri, deoarece credinþa popularã
subliniazã faptul cã zânele nu trebuie chemate pe nume, ci
numele trebuie înlocuit cu un alt termen convenþional, un
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eufemism, cunoscut de toþi. Se evit astfel, invocarea personajului
de temut. Aceste reprezentãri feminine fac rãu bãrbaþilor, sunt
iuþi, rãmâne în urmã doar rãul comis de acestea, doar lucrarea
lor cea rea. Ele au puteri supranaturale, îºi fac apariþia noaptea,
în locuri retrase, pustii, în pãduri, pe câmpii. Ele au putere doar
din primãvarã, pânã în toamnã. Sunt îmbrãcate sumar, mereu
vesele ºi zglobii, râd ºi sunt foarte seducãtoare. Sunt reprezentãri
feminine, des întâlnite în mitologia româneascã, cãrora nu li se
poate realiza un profil bine definit, deoarece reprezentãrile
acestora sunt numeroase. Se presupune cã ar avea calitãþile
unor Nimfe, Naiade, Sirene ºi Dryade, sunt fiinþe telurice,
eterice sau acvatice, apar la lumina lunii, învârtind hora, în
locuri retrase, în poieni, în aer, pe malurile apelor, la rãscruci.
Uneori au trup, alteori sunt finite imateriale, iluzorii, frumoase,
voluptoase ºi zburdalnice. Alteori se scaldã în izvoare, îmbrãcate
în alb, ademenind ciobanii tineri ºi voinici.
Pe Valea Izei, Frumuºelele sunt un fel de zâne de
primãvarã care joacã atunci când se fac vârteje de vânt. Dacã se
supãrã pe cineva, îl pot orbi pe cel ce le încurcã dansul, sau îl
pocesc, îi paralizeazã un membru al corpului. Dacã le lauzi, sunt
aducãtoare de noroc, îþi vorbesc ºi te binecuvânteazã.
Exista ºi credinþa cã acela care le vede învârtind hora,
este aspru pedepsit. Îndrãzneþul care le-a privit în timpul
dansului este atras într-un vârtej nebun, ielele danseazã în jurul
sãu, de trei ori, pânã acesta leºinã. Locul unde întind Ielele
jocul, rãmâne ars. Iarba creºte la loc, într-o culoare mai închisã
ºi este ocolitã de animalele ieºite la pãscut.4
Cei ce lucreazã de Rusalii, sunt ridicaþi de cãtre Rusalce
în vârtejuri ameþitoare ºi sunt smintiþi de cãtre acestea. Se
crede cã ele sunt fiicele lui Rusalim Împãrat ºi îi urãsc pe cei
care care au trecut la creºtinism.
Sunt spirite sau genii ale aerului, mici ca dimensiune,
încântãtoare, capricioase, plutitoare, vaporoase ºi periculoase.
Simbolizeazã forþele htoniene ºi nocturne care strârnesc spaime
de moarte mai cu seamã în rândul adolescenþilor. Simbolizeazã
forþele inconºtiente ale dorinþei, metamorfozate în imagini
seducãtoare, a cãror atracþie atotputernicã tinde sã inhibe controlul
de sine.5
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Patroanele sãptãmânii
S-a moºtenit în popor o tradiþie ancestralã grefatã pe
ignoranþã ºi pe teama de fenomele naturii, ºi anume, credinþa
în sãrbãtorile bãbeºti, care impune interdicþii în unele zile ale
sãptãmânii. Rezultând din sincretismul unor credinþe religioase
strãvechi, aceste sãrbãtori erau în afara celor propagate de
creºtinism ºi erau respectate cu stricteþe în special de cãtre
femeile leneºe, cãsãtorite sau de cãtre bãtrânele satului, care
depãnau diferite întâmplãri din zilele „cu prilej“, pentru a atrage
cât mai multe aderente. Se credea cã spiritele ce denumesc
zilele sãptãmânii erau forte de temut, mai ales pentru cei care
au fãcut ceva nepermis, în noaptea care precede ziua de sãrbãtoare,
ºi despre care se considerã cã aparþine spiritului zilei respective.
Marþi Seara, Marþolea
Cel mai de temut personaj este Marþolea, Marþi – Seara,
Marole, Marseara, pe care puþini susþin cã au vãzut-o, deoarece
umblã doar noaptea. Cei care relateazã despre ea, spun cã ar fi
o babã slutã ºi rãutãcioasã, sub forma unei clãi, cu faþã
prelungã, cu gubã de cuie ºi picioare de cal. Vine marþi la casele
oamenilor ºi verificã dacã i-a fost respectat obiceiul. Marþi seara
existau interdicþii, mai ales pentru femeile cãsãtorite: nu se
fierbea, nu se spãlau haine, nu se cocea pâine în cuptor, nu se
torcea, nu se depãna, nu era voie sã te piepteni, sã mãturi dupã
ora 7 seara, nu se ieºea seara din casã. Dacã Marþolea gãseºte
vreo uºã deschisã, intrã în casã, dacã uºa e zãvorâtã, încearcã
sã pãtrundã prin diferite tertipuri. Un bãtrân povestea cã o
vecinã fost chematã pânã afarã, de cineva ºi cã a doua zi, avea
urme de copite de cal pe spate ºi pe piept. Sau cã Marþolea îºi
fãcea apariþia ºi în ºezãtoare.6 O datã ce reuºea sã pãtrundã în
casã, se oferã sã ajute la treburile casnice, astfel, având ocazia
sã aplice pedepse, celor ce nu-i respectau ziua. Dacã spãlai
haine, venea sã te opãreascã, dacã fãceai pâine îþi ardea mâinile,
dacã torceai, te sufoca, dacã lucrai orice fel de lucru, îþi
înstrâmba gura. Nu se lãsau singuri copiii în leagãn, fãrã a li
se pune alãturi elemente cu rol apotropaic: usturoi, busuioc,
grâu ºi mãtura întoarsã. Se crede cã lãsat singur, copilul ar
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putea fi furat de cãtre Marþole. Marþolea îºi exercita puterea
asupra fiinþelor neputincioase: copii mici ºi femei lãhuze. Femeia
lãhuzã nu are voie sã scoatã timp de 40 de zile de la naºtere
– când i se citeºte molidva – apã de la fântânã, deoarece este
consideratã vulnerabilã ºi uºor ar putea cãdea sub influenþa
Marþolei. Ciupa în care a fost îmbãiat copilul, nu se aruncã
seara afarã, ca sã nu vinã Marþolea. Nu se întind scutecele
copilului afarã, dupã asfinþitul soarelui, ca sã nu le fure ºi sã le
spurce Marolea7.
În legendele despre Fata Pãdurii, confuzia cu Marþolea
este facilitatã de caracterul demonic al ambelor reprezentãri, cu
toate cã acþiunile lor sunt distincte ºi inconfundabile. (…) În
culegerea de texte folclorice Izvorul fermecat, Pamfil Bilþiu
include legende în care Marþolea preia trãsãturi definitorii ale
Fetei Pãdurii: Dacã ai umblat dupã o fatã ºi ai iubit-o, Marþolea þi
se suie în cârcã ºi câinii toþi o muºcau de picioare.8

Corina Isabella CSISZÁR
1 Constantin Eretescu, Fata Pãdurii ºi Omul Nopþii, Editura
Compania, Bucureºti, 2007, pag. 63.
2 Performer Ileana Drãgu, 73 ani, Onceºti, 2012.
3 Antoaneta Olteanu, ªcoala de solomonie, Editura Paideia,
Bucureºti, 2003, pag. 431.
4 Performer Ileana Drãguº, 73 ani, Onceºti, 2012.
5 Jean Chevalier, Alain Gherbrant, Dicþionar de simboluri,
volumul II, Editura Artemis, Bucureºti, 1995, pag 18.
6 Performer Ioan Drãgu, 84 ani, 1991, Onceºti.
7 Performer Maria Rednic, 69 ani, Onceºti, 2012.
8 Constantin Eretescu, Op. cit., pag. 52.
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Mircea Eliade, mit ºi simbol
Manifestãrile
„Mircea Eliade”
la Reºiþa
Pe 12 ºi 13
aprilie 2019 s-a
desfãºurat la Reºiþa
e d i þ i a a V- a a
Manifestãrilor culAfiºul ediþiei a V-a ºi cãrþile apãrute
tural-ºtiinþifice
pânã acum la Manifestãrile Eliade
„Mircea Eliade“,
subintitulatã Mircea Eliade, mit ºi simbol.
Întâlnirile sub semnul operei lui Mircea Eliade au creat
deja o tradiþie, fiind rezultatul unui parteneriat încheiat între
instituþii de învãþãmânt din România ºi Republica Moldova,
ºcoli ce poartã numele marelui savant. Ele au ca scop apropierea
elevilor de studiul ºtiinþific, familiarizarea cu personalitãþile
locale ºi cunoaºterea unor obiective culturale specifice fiecãrei
zone. Manifestãrile dedicate operei eliadeºti au fost iniþiate în
1995 de Liceul Academic Româno-Englez „Mircea Eliade“ din
Chiºinãu unde anul acesta, în martie, s-a desfãºurat cea de-a
XXII-a ediþie. Pe parcurs s-au alãturat ºi alte ºcoli din Sighiºoara,
Reºiþa, Nisporeni, Lupeni ºi Întorsura Buzãului. Prestigioase
instituþii ºi oameni de culturã au rãspuns de fiecare datã ºi s-au
implicat direct în organizarea acestor întâlniri: Mircea Handoca,
Eugen Simion, Daniel Cristea-Enache, Mircea Muthu, Mircea
Tomuº etc.
Noi, reºiþenii, am început aceastã colaborare în 2002, iar
în 2003 ne-am deplasat pentru prima datã cu o delegaþie de
elevi la Sighiºoara ºi Chiºinãu. În 2005 am organizat la Reºiþa
prima ediþie a Colocviilor „Mircea Eliade“ sub genericul Mircea
Eliade ºi modelul tinereþii (20-21 mai). Manifestarea culturalã s-a
bucurat de sprijinul Consiliul Municipal Reºiþa, al Societãþii de
ªtiinþe Filologice, al Direcþiei pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul
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Cultural-Naþional a Judeþului Caraº-Severin ºi al Centrului
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale CaraºSeverin. Invitaþi speciali au fost delegaþia Liceului Academic
Româno-Englez „Mircea Eliade“ din Chiºinãu ºi cea din Sighiºoara
de la Colegiul Naþional „Mircea Eliade“. Au mai fost de atunci
ºi alte ediþii la Reºiþa, în 2007 (Centenar Eliade), în 2011 (Mircea
Eliade ºi sensul culturii), în 2012 (Citindu-l pe Mircea Eliade). În
paralel ne-am reunit ºi la Sighiºoara ºi aproape anual la
Chiºinãu.
Anul acesta, la ediþia a V-a a Manifestãrilor culturalºtiinþifice „Mircea Eliade“ de la Reºiþa (Mircea Eliade, mit ºi
simbol) au rãspuns ca parteneri educaþionali: Colegiul Naþional
„Mircea Eliade“ din Reºiþa, Liceul Teoretic „Mircea Eliade“ din
Chiºinãu, Colegiul Naþional „Mircea Eliade“ din Sighiºoara, Liceul
Teoretic „Mircea Eliade“ din Lupeni, ºi Liceul Teoretic „Mircea
Eliade” din Întorsura Buzãului. La buna organizare a evenimentului
au contribuit: Inspectoratul ªcolar Judeþean Caraº-Severin, Casa
Corpului Didactic ºi Biblioteca Judeþeanã „Paul Iorgovici“ CaraºSeverin. Un mare merit l-au avut liceenii ºcolii gazdã ºi pãrinþii
lor care ºi-au oferit sprijinul la organizarea evenimentului, de la
întâmpinarea ºi cazarea invitaþilor, la realizarea ecusoanelor,
împãrþirea invitaþiilor, aranjarea sãlii, a florilor, primirea ºi
conducerea oaspeþilor, deplasarea la Forotic etc.
Pe 12 aprilie, în Amfiteatrul Colegiului Naþional „Mircea
Eliade“ din Reºiþa, au debutat lucrãrile ediþiei a V-a cu mesaje
de salut din partea invitaþilor ºi organizatorilor: Gheorghe Jurma,
critic literar, directorul Editurii Tim din Reºiþa, prof. dr. Adriana
Dudaº-Vasile, inspector de specialitate la Inspectoratul ªcolar
Judeþean Caraº-Severin, prof. Nicoleta Marcu, director la Casa
Corpului Didactic Caraº-Severin, Clara-Maria Constantin, director
al Bibliotecii Judeþene „Paul Iorgovici“ Caraº-Severin, prof. univ.
dr. Marcu Mihail Deleanu de la Societatea de ªtiinþe Filologice,
Filiala Caraº-Severin. Din partea ºcolilor care au demarat proiectul
au vorbit: prof. dr. Veronica Postolachi de la Liceul Teoretic
„Mircea Eliade“ din Chiºinãu, prof. Camelia Andra de la Liceul
Teoretic „Mircea Eliade“ din Lupeni, prof. Adela Schindler de la
Colegiul Naþional „Mircea Eliade“ din Reºiþa. prof. Petricã Pepa,
director adjunct al Colegiului Naþional „Mircea Eliade“ din
Reºiþa.
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Cele douã sesiuni de comunicãri ºtiinþifice au constitiuit
nucleul întâlnirilor ºi au adus în prim-plan personalitatea lui
Eliade, activitatea lui literarã ºi ºtiinþificã, publicistica sau
memorialistica. Lucrãrile elevilor s-au remarcat prin originalitate
ºi studiu minuþios, cele mai multe fiind susþinute liber. O piatrã
de încercare trecutã cu bine de toþi participanþii, elevi de la
ºcolile Eliade, dar ºi invitaþi de la alte licee din Reºiþa, Caransebeº
ºi Oþelu Roºu. De o înaltã þinutã au fost comunicãrile ºtiinþifice
susþinute de domnul Mircea Taban, doctor în etnologie ºi de
doamna prof. dr. Liliana Danciu, care tocmai a terminat un
doctorat despre Eliade.
Dintre momentele întâlnirii amintim: lansarea cãrþii Mircea
Eliade, mit ºi simbol, volum ce cuprinde lucrãrile de la ediþia a
IV-a a Colocviilor reºiþene „Mircea Eliade“, prezentarea cãrþii lui
Gheorghe Jurma, Mircea Eliade ºi modelul tinereþii, Editura Tim,
Reºiþa, 2005, emoþionantul recital poetic al elevilor de la Chiºinãu.
La finalul primei sesiuni de comuncãri au fost depuse flori la
bustul lui Mircea Eliade din incinta Colegiului Naþional „Mircea
Eliade“, dupã care, la Biblioteca „Ion Chichere” a ºcolii, a putut
fi vãzutã expoziþia de carte Mircea Eliade realizatã de doamna
bibliotecarã a ºcolii, Marioara Rusan. Aici invitaþii au zãbovit la
un ceai, prilej de concluzii la finalul primei zile, prieteneºti
dialoguri, sugestii, schimburi de impresii, proiecte pentru ediþiile
urmãtoare.
Ziua de 13 aprilie a început cu mesajul de salut al
doamnei conf. univ. dr. Dorina Chiº-Toia, de la Facultatea de
ªtiinþe Sociale a Universitãþii „Eftimie Murgu“ din Reºiþa ºi cu
îndemnul adresat elevilor de cãtre poetul ºi profesorul Petru
Bungãrzan. Invitaþia la lectura a cãrþii Mircea Eliade, personalitate
complexã a culturii româneºti, semnatã de Mircea Handoca, a
fost adresatã de elevii din clasa a XI-a B, ºtiinþele naturii de la
ºcoala-gazdã. Un inedit moment a fost cel creat de poetul
reºiþean Christian Bistriceanu, fost elev al Colegiului Naþional
„Mircea Eliade“ din Reºiþa, actualmente membru al cenaclului
literar „Semenicul“. Elevii au citit din poeziile sale, alþii, care îl
cunosc de la atelierul de scriere creativã pe care îl organizeazã,
au vobit despre textele lui, iar el, poetul, ne-a împãrtãºit despre
forþa cuvântului în societatea arhaicã, dar ºi în zilele noastre.
Vizionarea unui fragment din documentarul realizat de Paul
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Barbãneagrã cu marele savant în 1987, Mircea Eliade ºi
redescoperirea sacrului, a produs de asemenea un moment de
mare interes din partea publicului prezent. În a doua parte a
zilei de sâmbãtã a avut loc o deplasare în comuna Forotic ºi
vizitarea câtorva obiective culturale: Monumentul Eroilor cãzuþi
pe câmpurile de luptã în cele douã rãzboaie mondiale, ªcoala din
sat, Casa parohialã. Impresionantã s-a dovedit colecþia de obiecte
tradiþionale a familiei Dabici unde am fost primiþi cu deosebitã
cãldurã sufleteascã ºi cu o masã tradiþionalã. Ghid în aceastã
deplasare a fost domnul prof. univ. dr. Martin Olaru, care a
vorbit despre Petru Oallde, profesor ºi om de culturã originar de
aici, ºi a încercat sã contureze personalitatea zonei ºi specificul
unui sat din Banat.
Putem vorbi aºadar despre o frumoasã tradiþie care s-a
creat sub semnul studierii operei lui Mircea Eliade. Elevi din
licee diferite ce poartã numele lui Mircea Eliade se întâlnesc
anual la Chiºinãu, Reºiþa sau Sighiºoara. Un semn de speranþã
într-o lume care pare sã-ºi piardã tot mai mult reperele este
revenirea la lecturã ºi la actul cultural în genere. Vreau sã cred
cã aceste întâlniri traseazã pentru adolescenþii de azi un mod de
viaþã, contribuie la formarea lor ca oameni sub semnul seriozitãþii
intelectuale ºi nu în ultimul rând al prieteniei.

Adela LUNGU-SCHINDLER

Invitaþii în faþa bustului de la Colegiul Naþional „Mircea Eliade“
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EMINESCU
– mitul
naþional
O importantã
lucrare realizatã de
reºiþenii Gheorghe
Jurma ºi Erwin Josef
Þigla – Monumentele
Mihai
Eminescu ,
Editura Banatul montan, Reºiþa, 2018 – a
fost lansatã anul acesta
în mai multe centre din
þarã, începând cu
Botoºani, Bucureºti,
Timiºoara, Cluj-Napoca,
dar ºi, bineînþeles,
Reºiþa ºi Oraviþa, bucurându-se de aprecieri
peste tot, precum ºi de
bune ecouri de presã.
De altfel, de curând
albumul acesta a obþinut premiul Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti
din România pe anul
2018 la categoria cartea
de publicisticã.
Vo l u m u l f a c e
un prim inventar al
monumentelor eminesciene din România
ºi alte þãri europene ºi
chiar dacã nu e complet, el permite interesante concluzii atât
în ce priveºte harta geo-

graficã a amplasam e n t e l o r, c â t º i
istoria edificãrii
acestor monumente,
semnificaþiile lor la
momentul inaugurãrii
dar ºi astãzi, felul în
care ele au rãspândit
în public imaginea lui
Eminescu ºi au
conturat, alãturi de
tipar sau muzicã,
mitul Eminescu, dimensiunea geniului
naþional. Simplul fapt
cã toþi marii sculptori
români au visat sã
închege o statuie lui
Eminescu este prin
el însuºi relevant.
Eminescu este întruchiparea geniului,
a absolutului. În jurul
lui s-a brodat o
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mitologie beneficã
pentru cã genereazã constant noi
ºi noi sugestii,
câmpuri de acþiune, energii
constructive. În
fond, aceasta e
lecþia tuturor
miturilor care au
cãlãuzit istoria
poporului român
în epoci grele, dar
e la fel de valabilã ºi azi. Monumentele dedicate
lui
Eminescu
sunt nu numai
un omagiu, ci ºi
o solidarizare cu
viaþa ºi opera lui,
un simbol al tradiþiei eterne.
(N.)

Nedeia

Tradiþii, obiceiuri
Viaþa tradiþionalã pe Valea
Bistrei, în comuna Bãuþar
Pãstrându-ne graiul ºi portul popular, nu facem altceva
decât sã continuãm ºi sã îmbogãþim zestrea lãsatã moºtenire,
un patrimoniu spiritual valoros ce ne certificã adevãrata identitate
între alte popoare.
În realitate ceea ce trebuie sã ne preocupe nu este
folclorul în acest sens restrâns, ci cultura folcloricã1 care e mult
mai vastã ºi mai complexã decât manifestãrile lui artistice.
Preocuparea pentru conservarea ºi perpetuarea acestei
culturi folclorice, de care aºa cum spunea Ion Creangã, „se leagã
tot trecutul unui popor, cu datinile strãbune…, proverbele, legendele
ºi cântecele populare, cele pline de dulceaþã“ este o datorie a noastrã
a tuturor.
Nãscutã la Bãuþar, ca fiicã a satului, îndrãgostitã de
aceastã frumoasã ºi binecuvântatã Vale a Bistrei, profesez ca
dascãl ºi consider cã este o datorie sã cunosc viaþa tradiþionalã,
obiceiurile ºi tradiþiile pe care bãtrânii noºtri le-au moºtenit, iar
apoi le-au pãstrat cu sfinþenie pentru a le transmite ºi ei la
rândul lor, nepoþilor ºi strãnepoþilor.
Încã de mic copil, luând contact cu viaþa tradiþionalã, am
avut posibilitatea de a cunoaºte tradiþia, credinþele ºi datinile
din satul meu natal. Copilã fiind, eram atrasã de aceste obiceiuri
ºi datini legate de sãrbãtorile de iarnã, de practicile fãcute la
Anul nou, la Boboteazã, la Rusalii, la Sângeorz, precum ºi de
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credinþele populare pãstrate de la cei mai în vârstã. Am urmãrit
în viaþa de zi cu zi, calendarul popular, dupã care oamenii îºi
ghidau cândva întreaga existenþã. Mai târziu când am ajuns la
catedrã, mi-am dorit sã pot trezi în sufletele copiilor acele
emoþii care mi-au marcat copilãria, sã-i fac sã cunoascã tradiþia
ºi obiceiurile practicate pe acest pãmânt unde s-au nãscut, sã
simtã cã veºnicia neamului românesc s-a nãscut la sat.
În aceastã lucrare voi ilustra câteva aspecte legate de
Sãrbãtorile ciclului pascal.
Sãptãmâna dinaintea Postului Mare se cheamã Sãptãmâna
plãcintelor pentru cã în aceastã sãptãmânã oamenii îndãtineazã
a mânca numai frupt alb, precum lapte, brânzã, ouã, plãcinte cu
brânzã, dar înainte de a începe aceastã sãptãmânã, în vinerea
aicelor, se mãnâncã de carne.
Lãsatul postului, despre care mi-am propus sã vorbesc în
cele ce urmeazã, se deosebeºte printr-o serie de practici. În ziua
cea de pe urmã zi de frupt, a Câºlegilor de iarnã, adicã ziua
dinainte de începerea Pãresimilor sau a Postului Mare se
obiºnuieºte a se þine petreceri cu mâncare abundentã, iar din
prima zi de post sunt fierte ºi spãlate toate vasele din casã „Pã
vremea mea le fierbeam în leºie.“2 Astãzi obiceiul nu mai este
practicat.
POSTUL NEGRU
Aºa este numit, Post negru, pentru cã nu mãnâncã nici
nu beau absolut nimic pânã seara târziu, în zilele de miercuri
ºi vineri, cei care îl þin.
Mijlocul Postului Paºtelui, sau Mezãle pãresãle e numit
aºa la Bucova ºi Bãuþar, deoarece cade întotdeauna la mijlocul
postului, într-o zi de miercuri. E numit Postul Mare, pentru cã
este cel mai mare post de peste an ce constã din 48 de zile.
Astfel cã de la Lãsatul Secului, din ziua când se lasã postul se
numãrã 24 de zile înainte ºi aflãm într-o zi de miercuri miezul
Postului.
Femeile din Bucova se abþin de la lucru în aceastã zi
pentru pãstrarea sãnãtãþii, dar ºi pentru cã, dupã spusa lor „nu
mai isprãveºti niciodatã lucrul început în aceastã zi“, te-apuci ºi
de-un lucru ºi de altul ºi nu mai termini niciunul.
Pentru a întãri aceste aserþiuni, femeile istorisesc câte-
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o întâmplare. Aceste întâmplãri sunt legate de lucru în casã, de
tors, de urzit, de þesut.
„Mama s-o apucat, de dimineaþã, sã nãvãgeascã la urzoni ºi
i s-or încâlcit iþele de n-o putut face nimic. Bunu’ i-o spus cã nu poate
lucra nimic, cã în astã zi nimic nu se leagã: „Târ-nainte, târ-napoi.
Târ cu fundu de rãzboi! îi zicea bunu’ în glumã“.3
Un alt obicei este acela de a se numãra ouãle câte au
fost adunate pentru sãrbãtorile pascale: „Ascundea mama ouãle,
sã nu le gãsim, dar pentru cã era post nu ascundea doar ouãle ºi
laptele îl urca în pod, ºi acolo se urca sã numere ouãle“.4
Multe gospodine din Bãuþar obiºnuiesc a numãra ouãle,
nu numai ca sã vadã câte au adunat ºi dacã au de-ajuns pentru
Paºti, ci ºi pentru „a se porni la ouat gãinile“. Altele, din Bucova,
spun cã le numãrã ºi le pun deoparte pentru cã nu-s bune de
clocit, ouãle din a doua parte a postului „sã pun sub clocã ca sã
scoatã pui“.
Tot în Postul Paºtelui sunt uzitate o serie de tradiþii
populare pe lângã semnificaþia pe care o au sãrbãtorile religioase,
precum Strigatul peste sat.
FLORIILE
Sâmbãta Floriilor se numeºte Sâmbãta lui Lazãr, iar în
comuna Bãuþar precum în toate pãrþile se serbeazã morþii, e
ziua morþilor, când merge toatã lumea în cimitire: „mergem la
morþii noºtri, în progage sã dãm ge pomanã“.5
În aceastã zi femeile coc plãcinte, pancove ºi prãjituri dar
nu spalã rufe pentru cã „dacã speli dai leºie, ori sodã, la morþî“.6
Bãtrânii cred cã în aceastã zi toþi morþii aºteaptã sã vinã
mãcar o rudã, dintre cei rãmaºi în viaþã „sã-i numeascã de
pomanã ºi sã-i aprindã o luminã la cruce“.
Chiar dacã cei bãtrâni au credinþe adânci, în ceea ce
priveºte viaþa dupã moarte ºi ritualurile legate de aceasta, ºi cei
tineri, în special copiii merg în Sâmbãta Floriilor la morminþ ºi
se bucurã de dulciurile cãpãtate de pomanã, luând astfel ºi ei
parte la aceastã sãrbãtoare.
Trebuie sã precizez cã la noi aceastã zi este cea mai
importantã sãrbãtoare dedicatã morþilor astfel cã înainte de
aceastã zi fiecare familie merge la morminþ ºi îngrijeºte locul,
sapã, vãruieºte, sãdeºte flori. La Bãuþar se mai iese în Progage
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ºi a doua zi de Paºti, cu ouã roºii ºi prãjiturã, tot în semn de
respect pentru toþi care au decedat din familie.
În Sâmbãta Floriilor fetele planteazã flori, crezând ºi
zicând cã toate vor înflori ºi le va merge bine.
Se mai numeºte ºi Sâmbãta lui Lazãr pentru cã Lazãr,
dupã cum spun legendele, era un om sãrac ºi bolnav în aceastã
zi se dã de pomanã ºi se ajutã toþi aceea care sunt nevoiaºi ºi
bolnavi, „dacã Dumnezeu îþi dã þie, ºi tu ai, ºi tu la rândul tãu trãbã
sã dai, cã aºa-i bine ºi Dumnezeu îþi dã þie însutit înapoi!.“7.
Fluriile sau Duminica Floriilor este cea de pe urmã
duminicã din Postul Mare.
În aceastã zi se duc la toate bisericile sãlcii, pentru a se
sfinþi, ºi din aceastã zi încep toate florile ºi toþi pomii sã
înfloreascã. Salcia dusã la bisericã, se sfinþeºte apoi este împãrþitã
enoriaºilor, la sfârºitul slujbei, pentru a fi dusã acasã. Salcia
sfinþitã în ziua de Florii nu se aruncã, sunt atinºi copiii întocmai
sã creascã ºi sã-nfloreascã ca mâþiºoarele, se ating toate animalele,
sau se pune în grãdinã pentru a da roade pãmântul.
Pentru cã este ziua florilor, fetele culeg tot felul de flori,
dar mai cu seamã mâþiºoare ºi merg la bisericã.
Sub cuvântul mâþiºor, pl. mâþiºori, mâþiºoarã, pl. mâþiºoare
ºi motãnaº, pl. motãnaºi înþeleg românii floarea salciei 8.
Mâþiºoarele sfinþite se pãstreazã de leac pentru tot anul
sau se dã vitelor sã le mãnânce ca sã fie ferite de rele.
JOIA MARE
Joimarii, sau Joimãriþele, aºa este cunoscutã de cãtre
bucoveni ºi bãuþãreni ultima zi de joi din Postul Mare, dinaintea
Paºtilor.
Pe lângã focurile din Joimari se mai practicã în comuna
Bãuþar ºi un ritual închinat strãmoºilor neamului, adicã un ritual
prin care „dai de pomanã tuturor morþilor din familie“. Toate
obiectele: cãnile, ºolurile împodobite cu flori: brebenei, lat.
Geranium macrorhizum, ºi umplute cu poame, adicã prune uscate
din care se face compot, nelipsite fiind lumânãrile aprinse, pe
lângã cuvintele „Sã-i fie pomanã! Dumnezeu sã primeascã! Doamne
binecuvânteazã!“ susþin o practicã esenþialmente beneficã.
Putem remarca astfel cã focurile din Joimari subliniazã
ideea focului dãtãtor de luminã, iar nu de fum: „Sublinierea
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acestei valorizãri consecvent luminoase, benefice a obiceiului este
absolut esenþialã“.9
Tot acum se credea cã de la Joimari pânã la Rusalii,
cerul ºi iadul sunt deschise, iar sufletele morþilor pot veni acasã
„spre a petrece în familie“.10
Astfel cã în Joia Mare, se fac parastase la bisericã
pentru cei rãposaþi, pomenindu-se astfel toþi morþii, la slujba de
dimineaþã, iar seara se adunã o mulþime de lume pentru a
asculta cu evlavie citirea celor 12 Evanghelii. În timpul citirii
acestora, oamenii se roagã de sãnãtate, spun cã slujba e bunã de
boalã cu credinþa cã se vor însãnãtoºi.
Sfârºitul câºlegilor sau a postului este marcat la Bãuþar,
aºa cum am precizat, de un obicei cunoscut sub denumirea de
joimari (Strigatul peste sat – cunoscut ºi în alte zone folclorice).
Acesta este o formã de demascare, în colectivitate, a fenomenelor
negative pe care le-a cunoscut localitatea în rãstimpul dintre o
manifestare de acest gen ºi urmãtoarea. Practicarea obiceiului
este un drept exclusiv al flãcãilor care, cu aceastã ocazie, fac
judecata fetelor îndeosebi, deºi aria satirei poate cuprinde orice
moment pe care grupul de flãcãi l-a înregistrat ca negativ, ca
abatere de la legile morale ale colectivitãþii. Flãcãii se organizeazã
în douã cete (dupã afinitãþi) ºi urcã pe douã dealuri apropiate.
La lãsarea întunericului, cetele fac focul ºi aprind douã roþi (de
lemn sau cauciuc, învelite în paie) cãrora le dau drumul la vale
pentru a vesti „cã începe strigarea“. La poalele dealurilor se
adunã grupurile de fete (ºi chiar femei mãritate sau vârstnice)
pentru a da ascultare strigãrii dintre cetele de flãcãi. Prezentãm
mai jos, fãrã a da nume – din motive lesne de înþeles – câteva
dintre strigãrile înregistrate de-a lungul anilor; formula aure,
maure se pãstreazã ºi, credem, ea funcþioneazã astãzi în virtutea
mnemosonoritãþii pe care o are.
„Aure, maure, mã...
- Ce þi-i þie, mã...
- Ce þi-i þie, nu mi-i mie, mã...
- Fata lu’Ion din pãrãu, mã...
- Ce-i cu ea, mã...
- Nu se maimãritã, mã...
- Pãi de ce, mã...
- Fiindcã-i puturoasã ºi toatã ziua-i pe drum, mã...
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mã...
mã...

-

ªi se þine fiºcalã de feciori, mã...
ªi ce sã facem cu ea, mã...
ªi s-o strigãm în joimari, mã...
S-o cace Joimãriþa…, mã!11

-

Aure, maure, mã...
Ce þi-i þie, mã...
Ce þi-i þie nu mi-e mie, mã...
Fata lui Pãtru de sub geal, mã...
Ce-i cu ea, mã...
Nu º-o gãtat cãmeºa, mã...
Pãi de ce, mã...
Nu are vreme, mã...
Pãi de ce, mã...
Fiindcã-ºi cumpãrã, mã, n-are vreme sã º-o facã...
ªi ce-i cu ea, mã...
Zice cã-i în ºcoalã, mã, ºi mai bine poartã nãdragi,

- ªi ce sã-i facem, mã...
- Sã-i facem un pod de aramã, mã, de la ... pânã la ...,

- ªi s-o strigãm în joimari, mã...
Textele pot continua astfel la nesfârºit, spre hazul ºi
necazul celor vizate; obiceiul a fost preluat ºi cu formã de
spectacol de cãtre Ansamblul „Ciobãnaºul“ din comunã.
Joia aceasta este ultima zi când femeile dar mai cu
seamã fetele îºi terminau hainele noi, fala de Paºti. Pe cea care
nu ºi-a terminat de cusut cãmeºa, Joimãriþa sau Joimarii o
batjocoreau ºi o mustrau pentru cã a fost leneºã. Aºa se explicã
obiceiul ce se practicã în comuna Bãuþar, focurile din preseara
de Joi, când feciorii „strigã în Joimari fetele harnice, leneºe sau cei
care-ºi sunt dragi“. În vremuri de demult când fetele îºi coseau
singure hainele, nu le cumpãrau din magazine, munceau din
greu sã le termine pânã la Joimari, ca sã nu fie strigate,
ironizate, dovedind astfel cã sunt harnice ºi gata de mãritat
imediat dupã Paºte.
La focuri participau doar bãieþii, dar astãzi merg ºi fetele
pentru cã „vremurile s-au schimbat, azi nu se mai cos cãmeºile, le
cumpãrã din magazin. Pe vremea mea, muierile îmbrãcau bãrbaþii

86
https://biblioteca-digitala.ro

din cap pânã-n picioare ºi ne-mbrãcam ºi pe noi, mai cu seamã, la
sãrbãtori. Lucram ºi noaptea sã gãtãm cãmeºile pânã la Joimari.“.12
Astãzi se strigã-n Joimari acei tineri care urmeazã a se
logodi sau cãsãtori în acel an, care-ºi sunt dragi, aºa se explicã
într-un fel ºi prezenþa fetelor la aceste focuri, când se strigã
peste sat.
Vinerea Paºtilor se numeºte în comuna Bãuþar Vinerea
Patimilor sau Vinerea Neagrã. Ea se numeºte Vinerea Patimilor
pentru cã este ziua în care Dumnezeu a pãtimit ºi s-a rãstignit
pe cruce pentru rãscumpãrarea pãcatului strãmoºesc, iar Vinerea
Neagrã pentru cã se þine post negru, adicã „tot natu’ încearcã sã
se tragã de la orice mâncare sau bãuturã pentru ca Dumnezeu sã-l
fereascã de toate bolile, sã-i meargã bine tot anul dar mai ales sã-l
ajute la nãcaz“.13
„În aceastã zi, atât bãrbaþii, cât ºi femeile nu lucreazã, e zi de
rugãciune ºi spovedanie pentru cei mai mulþi din comuna Bãuþar.
Femeile, în aceastã zi, doar vopsesc ouãle în coajã de ceapã ºi le
orneazã cu frunze de diferite forme ºi mãrimi, înainte de a le fierbe,
tocmai ca dupã îndepãrtarea frunzelor sã rãmânã frumoase, cu
model.“.14
În seara aceleiaºi zile, îmbrãcaþi în negru, în doliu se
merge la bisericã, se privegheazã mormântul Domnului ºi e
datinã a se înconjura, ºi-n aceastã seara, precum ºi în noaptea
de Înviere, de trei ori, biserica.
PAªTILE
Aceastã sãrbãtoare a Paºtilor reprezintã cea mai însemnatã
ºi mai mare sãrbãtoare de peste an, e ziua învierii Domnului,
salutul creºtinesc fiind din aceastã zi ºi pânã la Înãlþarea
Domnului „Hristos a-nviat!“ la care se rãspunde cu evlavie
„Adevãrat c-a-nviat!“
Voi începe prin a prezenta mai întâi descrierea mâncãrurilor
specifice acestei zile, care se pregãtesc sâmbãta. Mâncarea de
miel este specificã locuitorilor din comuna Bãuþar, astfel cã
drobul, zama de miel, friptura în dubã ºi colacul cu caº, alãturi de
ouãle roºii, sunt mâncarea tradiþionalã pentru aceastã mare
sãrbãtoare.
Dacã în alte pãrþi ale þãrii, Bucovina ºi Moldova este
specificã pasca la Bãuþar avem plãcinta cu caº ºi drobul de miel,
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preparat din intestinele (maþele) mielului.Înroºitul ouãlor se
face în frunzã de ceapã. Pentru a avea ouã împestriþate copiii
puneau ouã în furnicar ºi le lãsau un timp acolo.
În ziua de Paºti, dupã credinþa celor mai bãtrâni „nu este
bine sã dormi“ astfel cã toþii de la mic la mare mergeau la
Vârcelniþã. Vârcelniþa este un buºtean de un metru de gros,
înfipt în pãmânt foarte adânc, iar deasupra se pune o bârnã de
fag îngãuritã la mijloc, cu loc de ºezut la capete, prinsã în acest
butuc de 1 m de înalt ºi foarte gros, sã se poatã miºca, respectiv
învârti. Cei care se aºezau la cele douã capete ale bârnei erau
învârtiþi de cei aflaþi pe margine.
Aceste vârcelniþe se aflau de obicei într-o poianã unde
erau fãcute scaune ºi mese de lemn, sau efectiv butuci, iar
oamenii spuneau poveºti ori jucau diferite jocuri. „Meream la
vârcelniþã ºi-atâta þipau fetele de fricã când le învârteau ºi nu se mai
puteau da jos! Ne jucam „De-a cetatea“ aºa cã toatã ziua ne-o
petreceam pe luncã La Turigoni. A doua zi de Paºti era petrecere la
Cãmin sau la biert.“.15
ªi astãzi copiii, mai ales primãvara ºi-au fãcut vârcelniþã
ºi se adunã toþi în jurul ei cu râsete ºi voie bunã.
La Ispas e mare sãrbãtoare, salutul credincioºilor se
schimbã în „Hrsitos s-a-nãlþat!“. Este bine sã mergi la bisericã.
Aceastã sãrbãtoare are o semnificaþie la fel de însemnatã ca cea a
zile de Paºti!.16 Aceastã sãrbãtoare mãsoarã produsele obþinute de
la animale, de la oi în general, printr-o presupunere cã „La Ispas
un gruº de caº/La Rusale o mialã mare“
Voi prezenta câteva imagini dintr-un obicei, care se
practica în aceastã perioadã, este vorba de Tomna oilor pusã în
scenã în anul 1978, în cadrul Ansamblului „Ciobãnaºul“.

prof. Ramona BOGDAN
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Idem ªapte eseuri despre strigoi, Timiºoara, Marineasa, 1998
Idem Anul Nou ca sãrbãtoare compensatorie, în Datini, 1999

Note
1
Henri H Stahl – Eseuri critice, Despre cultura popularã
româneascã, Bucureºti, 1983, p. 230
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7
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„Sãrãorul” ºi „claca”,
obiceiuri care mai rezistã
În vremea copilãriei mele, adicã în satul Socolari
din comuna Ciclova Românã, (aºezat la interferenþa
zonei deluroase cu cea de ºes a Vãii Caraºului), dupã
ce „cristaºii“ din lanurile cultivate cu grâu erau
transportaþi în locul stabilit, denumit „arie“, urma ca
într-o bunã zi sã fie adusã batoza. Adicã maºina de
treierat care venea întotdeauna pe drumul Ilidiei, trasã
de un tractor cu ºenile, condus nu prin intermediul
volanului, ci a douã leviere zdravene, acþionate de un
mecanic îmbrãcat într-o salopetã pãtatã de uleiuri. ªi
cum stãteam la capãtul satului, împreunã cu alþi „ortaci“
de vârsta mea pândeam momentul ºi îi ieºeam în
întâmpinare, însoþind-o þanþoºi pânã la „locul de parcare“.
De fapt nici nu era greu pentru cã, atât tractorul cât ºi
batoza, aceasta din urmã cu niºte roþi mari, metalice,
se auzeau „hurducãind“ de departe. ªi într-o varã nu
micã mi-a fost mirarea sã vãd pe marginea drumului
grãmezi de balastru ºi chiar de nisip în vârful cãrora
trona câte o piatrã mai mare pe care scria cu vopsea un
numãr.
„Grãmezile – îmi spunea taica Cola, bunicul meu
dinspre tatã –, au fost aduse de «trãgãtori», adicã de
familiile ce aveau mijloace de transport cu tracþiune
animalã, urmând ca ele sã fie împrãºtiate în gropile
drumului de cele care nu aveau astfel de atelaje“. Mi
s-a mai explicat cã cifrele de pe acele pietre mai vizibile
reprezentau numãrul de case ale celor dintâi. Cu alte
cuvinte, sãtenii participau la „sãrãor“, cuvânt nu lipsit,
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în opinia mea, de oarecare sonoritate poeticã, devenise
un fel de cutumã, iniþiativa administraþiei locale de pe
vremuri, fiind denumitã mai apoi „muncã voluntarã“,
„muncã patrioticã“ (neremuneratã), iar în zilele noastre,
capitaliste – „muncã în folosul comunitãþii“. Spre
stupefacþia mea, aceasta din urmã este plãtitã cu o
sumã de bani, potrivit unei legi mai vechi, adoptatã cu
siguranþã de parlament înaintea unei campanii electorale.
ªi nimeni nu a mai avut curajul sã o abroge. ªi-acum,
o parantezã.
Despre cuvântul „sãrãor“, atât de drag mie, am
stat de vorbã recent, minute în ºir, cu eruditul lingvist
ºi ilustrul traducãtor al operei lui Friedrich Nietzsche,
prof. Simion Dãnilã, din Belinþ, cu care m-am împrietenit
la cele câteva ediþii ale „Nopþilor de sânziene“, de la
Marga. ªi-mi spunea domnul profesor Dãnilã, între altele,
cã expresia e de origine turceascã ºi este prezentã în
Banat sub diferite forme ºi înseamnã pe scurt „a lucra
degeaba, fãrã bani“, fapt consemnat ºi de cunoscuþii
cercetãtori Sofronie Liuba ºi Aureliu Iana, din Mãidan.
Despre „clacã“, provenitã din bulgarul „tlaca“, acea
întrajutorare de bunãvoie din unele sate bãnãþene, s-a
mai scris în revista noastrã ºi ea se practica, în satul
meu, la transportul de fân din livezile mai depãrtate
din preajma lacului Bei, ori la cãratul de piatrã pentru
construcþia de case. Tocmai de aceea, în rândurile ce
urmeazã voi vorbi despre un altfel de clacã, practicatã
într-un sat din Ardeal, unde predominã populaþia de
etnie maghiarã. „Într-o zi colega noastrã, care muncea
la Oficiul Judeþean de Poºtã Caraº-Severin, îmi povestea
soþia, colega noastrã, unguroaicã, cu care ne înþelegeam
foarte bine, ne-a anunþat cã «în concediul din vara asta
ne vom înãlþa casa de la sat». La auzul acestei veºti noi
am rãmas pur ºi simplu surprinse ºi am întrebat-o: cum,
tu în douã sãptãmâni îþi ridici o casã din temelii ºi
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pânã la acoperiº? Exact, ne-a spus ea cu seninãtate,
pentru cã la noi vine sã lucreze tot satul ºi unguri ºi
români. E ãsta un obicei vechi pe care aºa l-am pomenit»“.
Apoi, observând cã ºi-a lãsat colegele ca la dentist a început sã le explice amãnunþit cum rezolvã cea
mai spinoasã problemã, cea cu mesele zilnice, spunându-le
cã de ele se ocupã femeile care aduc, la o casã învecinatã,
cam tot ce le prisoseºte ºi ce trebuie (uneori chiar
bani), pentru a le oferi meºterilor mese consistente,
inclusiv rãchie sau palincã. Tot ele fãceau pe bucãtãresele.
Se muncea într-o veselie pentru cã meºterii (care nu se
încurcau unii pe alþii) se organizau ºi lucrau ca ºi cum
ºi-ar fi înãlþat propriile case.
Cu vreo câteva luni în urmã aud cã doamna K,
(fatã frumoasã, cam tãcutã, dar cu priviri fulgerãtoare,
pline de mister), dupã ce s-a pensionat, a vândut
apartamentul din Reºiþa ºi a plecat cu toatã familia
„acasã“, adicã în satul unde, probabil, se nãscuse.
Dacã aº concluziona afirmând cã în toate timpurile
„unirea a fãcut puterea“, aº spune o banalitate. Dar e
mare bucurie pentru mine sã constat cã „sãrãorul“ ºi
„claca“, adicã acel sâmbure de generozitate ºi umanitate
s-a pãstrat încã viu în sufletul omului de la sat ºi s-ar
traduce prin arhicunoscuta poruncã biblicã: cea cu iubirea
faþã de aproape.
martie 2019

Nicolae IRIMIA
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Zeul Arbore
Descoperind pe internet o carte cu titlul Zeul Arbore,
m-am grãbit sã fac rost de ea, adicã sã o cumpãr, crezînd cã ar
fi o lucrare de mitologie, folclor, istorie ºi artã. Pînã la urmã s-a
dovedit cã e „pe-aproape“, cãci volumul de peste 600 de pagini
(Cezar Straton, Zeul Arbore, Grupul editorial Crai nou, Muºatinii,
Bucovina viitoare, 2004) se împlineºte ca o enciclopedie foarte
interesantã a Arborelui, „fiinþã unicã, polivalentã, simultan familiarã
ºi strãinã“. Autorul face incursiuni diverse în istorie, ºtiinþã, artã,
mediu, economie etc., începînd inevitabil ºi frumos cu miturile.
Primele capitole se intituleazã: Arborele, zeul ce a trezit la
viaþã pãmîntul ºi Arborele, axa lumii (Mitologia pãdurii).
Conform precizãrii autorului „Cultul codrilor este bazat, în primul
rînd, pe funcþia generalã, esenþialã a arborelui în viaþa materialã a
omului ºi, apoi, pe funcþia specialã, dominantã, a arborelui în
viaþa spiritualã a comunitãþii.“ Sã ne amintim de arborele cosmic,
de arborii sacri (vezi brad, stejar, mãr) sau aborele ceresc,
închipuit „în centrul lumii concrete ºi avînd menirea de a susþine
bolta cereascã“ sau arborele vieþii (semn al fertilitãþii terestre ºi
cosmice) ori arbori mitologici din diverse epoci istorice. Circa 130
de pagini dezvãluie variate faþete ale acestei fascinante lumi a
arborilor, bogatele urme lãsate în mituri, poveºti, artã, literaturã.
„În timp ce, treptat, pãdurea se îndepãrta de orizontul cotidian al
omului, fiind tot mai rarã în peisajul apropiat, ea îºi fãcea simþitã
prezenþa în mituri, legende ºi poveºti, lãsînd o pecete distinctã
asupra culturii umane ºi imaginarului colectiv.“ De altfel, spre
final, pe la pagina 500, arborele devine fiinþa completã. De
aceea citãm ca încheiere un pasaj care ne leagã de altã carte pe
care autorul ne propune s-o citim: „Întreaga gîndire europeanã se
organizeazã, se structureazã ºi capãtã înþeles în jurul ideii ºi
prezenþei arborelui. Afirmaþia aparþine filosofului Robert Dumas,
care ne invitã într-o carte recentã, ce nu poate fi ignoratã în
demersul nostru (Tratat despre arbore. Eseu asupra filosofiei
occidentale, Ed. Actes Sud, 2002), într-o (plinã de delicii intelectuale)
plimbare de-a lungul potecilor artei, literaturii ºi ºtiinþelor.“ Ca o
concluzie: o frumoasã ºi binefãcãtoare cãlãtorie în lumea culturii.
(gh. jurma)
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Nedeia

Oameni ºi locuri
LUCRUL LA PÃDURE
Privit din perspectivã istoricã, lucrul la pãdure s-a practicat
la Marga încã din perioada romanã.
Atestarea transportului buºtenilor pe cursul apei pârâului
Nermeº am gãsit-o în existenþa în acest habitat a unui „colegium
u[t]ric(u)lariorum“ (a constructorilor de cimpoaie, fabricanþi de
burdufe, plutaºi etc.) a cãrui protector a fost zeiþa Nemesis –
Androsteia.1
Cum s-or fi legat lemnele „în plute“ sau li s-o fi dat
drumul pe apã bucatã cu bucatã, nu putem ºti.
„Stânjãnarii“ erau cei care tãiau lemnele de foc, iar
lucrãtorii de pãdure fasonau materialul de construcþie.
În Marga au fost mai mulþi „manipulanþ“2: Buciuman
Arsenie, Nicolae Beg, Ion Lepãduº „Goganu“, Domnosie Preda
– „ªuºtãroaníe“, Gheorghe Tãmaº „Micloniu“, º.a.
Aici au trãit destui tãietori de lemne care aveau de lucru
în pãdurea comunalã, destui ºi care practicau aceastã ocupaþie
secundarã în afara acestui habitat.
Cel mai aproape, mergeau în Munþii Poiana Rusca la:
Cracu Lung, Pleºu, Tâlva, La Morminþ, La Pãrãu Morii, La
Pãrãu cu Raº’, La ªapc’e Izvoarã, La Padeº º.a.
Au muncit ºi în: Armeniº, Retezat, Baru Mare, Lupeni,
Petroºani, Uricani, Nãdrag, Tismana, Poiana Mãrului, Valea
Ohãbii, Piatra Neamþ.
Munceau ºi cu caii, care aveau, care nu, cu mâinile.
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Buciuman Arsenie a lucrat cu oamenii din Marga la
Berzasca ºi Drencova (jud. Caraº-Severin) începând cu anul
1971. Pânã atunci a exploatat lemnul de la Ruschiþa.
Tatãl lui Ion Lepãduº a fost ºef de brigadã iar fiul,
manipulant. Ei au angajat sectoare la: Câmpu’ lui Neag, Lupeni
ºi Uricani (jud. Hunedoara).
Domnosie Preda – „ªuºtãroanie“ ºi-a desfãºurat activitatea,
la noi, pe „Stârna“, „La Cãþãlui“.
În vremea lui Nicolae Beg, se tãia lemn de foc pe
Stârna, material care se transporta la Uzinele Ferdinand (Oþelu
Roºu), pentru cuptoare.
Sectorul de exploatare a lui Gheorghe Tãmaº „Micloniu“
a fost în pãdurile din împrejurimi.
O exploatare fruntaºã, unde au muncit mai mulþi
„stânjãnari“ din Marga a fost cea de la Uricani (jud. Hunedoara).
Manipulant era Ioan Lãpãduº „Goganu“, consãteanul nostru.
Avea ºapte perechi de cai ºi aproximativ optzeci de muncitori.
Pentru iernatul a 14 cai avea nevoie de 50 de care de fân pe
care le fãcea cu angajaþii sãi în grãdinile ºi pe dealurile
mãrganilor.3
Pe dealurile de la Berzasca (jud. Caraº-Severin) a pus
„stãpânire“ un alt întreprinzãtor din Marga, Arsenie Buciuman,
supranumit „Milionaru“.
În fine, Gheorghe Tãmaº „Micloniu“4, asemenea celorlalþi,
îmbuibaþi de bani îºi permiteau sã organizeze, mari petreceri cu
muzicã, alcool ºi femei, atitudine taxatã de normele morale ale
acestei obºti sãteºti.
Aºadar, altãdatã ca ºi acum, aurul verde al codrilor
noºtri a fost acaparat de niºte ne-oameni, aºa cum glãsuia
Grigore Vieru, regretatul poet basarabean: „Cine dã cu piatra-n
pom /Ãla nu se face om!“
Între tãietorii de lemne „permanenþi“ din Marga, amintim
câþiva: Mihai Adam – „Þãzna“, Mihai Agliceri – „Mãi, Neni!“,
Mihuþ Beg, Viorel Bendeº – „a lu’ Cocoriºa“, Afilon Boran, Ianãº
Cãciulescu, Artimie Mihuþ „Ludu“, Micu Mihuþ „Þârloni“, Iova
Novac – „Pãureanu“, Gheorghe Pascotã – „Chiºoarta“, Vasile
Pascu – „Iartã-mã-ce rog“, Metodie Preda – „Támbaru“, Matei
Poliþa – „Praisu“, Petru Preda – „Barnã“, Cornel Simescu –
„Râlu“, Ion Matei – „a lu’Veronica“, Trandafir Matei – „Moþu“,
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Mihai Mihuþ „ªoanta“, Ioniþã Tuºtean – „Bobalã“, Iova Vãran –
„Iova Mama“ º.a.
Mai mulþi au fost sezonieri.
Muncitorii dormeau în „colibi“ ori „barãºi“ în paturi
comune fãcute din scânduri pe care, sã fie aºternutul moale,
puneau cetinã de brad ºi deasupra o hainã lungã, un „duruþ“.5
Alimente îºi aduceau de acasã. Mai cumpãrau ºi de la
magazinul forestier (SAM).
La unele exploatãri îºi fãcea fiecare de mâncare. În
altele întregul grup avea un „coc“ (bucãtar) care rãmânea sã
fiarbã oalele aºezate în vatra focului.
La ora prânzului „cocu“ sau „cabanistul“ (uneori
„cabanistã“), adicã bucãtarul aflat la gura jgheabului cu mâinile
fãcute pâlnie la gurã îi striga pe lucrãtori la masã: „Ho, hi
pulentaaa“, iar seara: „Huiaaa!“6
La fasonat lucrau trei inºi: unul tãia pomul la bazã,
fãcea o „tafpã“ sã nu crape lemnul în cãdere ºi doi taie lemnul
cu „firizu’“ (ferãstrãul), astãzi cu drujba.
Dar, înainte de tãiere, defriºau puieþii din jur, curãþau
terenul de pietre, crengi uscate etc.
Dacã pânza ferãstrãului se blocheazã se foloseºte o „panã“
(ic) de fier în acest sens.
Urma apoi curãþarea crengilor de pe tulpina copacilor, la
foioase sau a cepilor la rãºinoase. Bradul se curãþa mai uºor,
fagul mai „asâlã“.7
Lungimea buºteanului la foioase se secþioneazã cel mult
la 6 m. Dacã trunchiul este gros 60-70 cm. diametrul, se taie la
3 m. lungime.
Bradul se secþioneazã la 8 m. lungime.
Crengile se adunã grãmadã într-o parte sã nu-i încurce
pe lucrãtori la transport. Astãzi rãmân pe loc, de-a valma.
Transportul pânã la rampa de încãrcare se face cu caii.
Doi cai puteau tracta odatã 1 m3 – 1 m38 ºi jumãtate în funcþie
de teren ºi de forþa de tracþiune.
Ca sã poatã luneca mai uºor, buºtenii se „ºpronþuie“, se
ascut la capãtul conectat la „tritã“ ºi în care se înfigea o panã
de fier prevãzutã cu o „dzalã“.
Conectarea la „tritã“ se fãcea cu o aºa zisã „mustaþã“:
„Mustaþa“ þinea zalele în veriga de la „tânjalã“.
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De „tânjalã“ se legau 2-3 rânduri de buºteni printr-un
„danþ“.9
Mai nou se folosesc în exploatare, drujbele, tafurile ºi
trailerele.
Cum se ridicau buºtenii din cãruþã pe rampã? Se puneau
douã „bãlãnz“ (doi pari groºi) pe roþile atelajului ºi pe marginea
rampei. Lemnul se descarcã prin rostogolire cu ajutorul þapinei,
ori cu, „mâþa“.
Uneltele necesare lucrãtorilor de pãdure au fost: toporul,
„firizul“ (ferãstrãul), „maiul“ ... pana, lanþul, „þâpiniu“ (þapina) ºi
caii.
Caii cu care se tractau buºtenii erau particulari, ai
oamenilor. Proprietarul pleca însoþit de cai la pãdure, luni
dimineaþa ºi stãtea acolo 2-3 sãptãmâni, o lunã chiar. Mergea cu
cãruþa plinã de fân. Noaptea dãdea drumul cailor la iarbã ºi
dimineaþa le da fân ºi „momealã“ (porumb cam un litru de
boabe).
Pânã prin anul 1958 lemnul se transporta cu cãruþele,
apoi cu maºinile de la rampa10 din pãdure la locul de valorificare.
O altã modalitate de transport a lemnului din pãdure fie
de foc, fie de construcþii se fãcea „cu trenu mic“, cu locomotiva
cu aburi ºi „rãcoonþele“ (vagonetele).11
„ªtrecu’ãl vechi“ (linia feratã) a fost construit pe Câmpul
Bãuþarului, de la Obârºia Mândzului, la Vama Marga.
Mai demult, povestesc bãtrânii „ºtrecu“ (ºinele) erau din
lemn iar platformele (vagoanele) erau tractate de cai, nu de
locomotivã.
Bradul dupã tãiere se ducea la „firiz“ (gater) pentru
prelucrare. La Marga funcþionau doar douã gatere particulare:
al lui Vidu Agliceriu „Firizariu“ ºi a italianului Bruno Azzola.12
Primul instalat pe pârâul Nermeº, celãlalt pe Bistra.
Prin 1960 s-a construit ºi „firizu“ lui Pãtruþ Brata.
Din brad se confecþionau: scânduri „foasãni“ (dulapi),
„lãciedz“ (stinghii), bârne, grinzi ºi corni.
Gaterele noastre lucrau nu numai pentru locuitorii comunei
Marga ci ºi pentru alþi cetãþeni din aºezãrile din jur.
Pentru zona satelor din Valea Superioarã a Bistrei funcþiona
Ocolul Silvic Rusca Montanã. Pentru cele din partea inferioarã
cel de la Ohaba Bistra.
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Din vârf de munte ori de deal, buºtenii ajungeau în vale
pe „scocuri“, „roluri“ sau jgheaburi. Acestea erau construite din
„cuºcãie“ (scânduri) de fag, lungi de aproximativ 3 m. În secþiune
jgheabul avea forma de trapez isoscel.
Baza era dintr-o singurã scândurã iar pãrþile laterale
confecþionate din cel puþin douã scânduri. Jgheabul era susþinut
de niºte „capre“ din lemn rotund.
Ca sã lunece buºteanul, scândurile se ungeau cu parafinã
sau pe apã adusã dintr-o sursã amenajatã ad-hoc.
De-a lungul jgheabului stãteau câþiva lucrãtori. Dacã
„þãpliga“ se oprea se striga „báu“. Cei din susul râului în semn
cã au înþeles mesajul rãspund: „Hooo, ha!“. Dupã rezolvarea
blocajului ºi pentru continuarea lucrului se comandã: „Cárgããã!“
Jgheaburile nu erau fixe ci „mutãtoare“ odatã cu
schimbarea locului de exploatare.
O variantã de jgheab era cel confecþionat din „þãpligã“.
Se construia iarna. Între „þãpliz“ pe ger mare. Se arunca apã ca
sã îngheþe, sã se „boboceascã“. Dar de acest mod nu s-a fãcut
prea mult uz.
Jgheabul din loc în loc se bifurcã. Noii ramificaþii construite
i se spune „goangã“.
Respondentul13 a ºtiut sã precizeze cã jgheaburile au fost
construite doar pentru transportul, în vale, a lemnului de foc.
Erau oameni specializaþi pentru construirea jgheaburilor
aºa cum au fost: Petru Beg – „Brata“, Gheorghe Pascotã –
„Cãprariu“, Nicolae Pascotã – „Chichi“ ºi Domnosie Preda – „a
lu’ ªuºtãroanie“.
Dupã tãiere rãmânea „º’otacu“ sau „rãcedzu“ (cioata), din
care uneori creºteau lãstari.
Perioada optimã de tãiere la foioase începe cu 1 septembrie,
la brad tot timpul anului.Lemnul tãiat în pãdure era folosit în
sat pentru: încãlzit (foioasele) ºi pentru construcþii (rãºinoasele)
de cãtre: dulgheri, rotari, ºindrilari, dogari º.a.
Legea Comunitãþii de Avere din anul 1787 a confirmat
dreptul asupra procurãrii lemnului de foc ºi de construcþie din
pãdure, pãºunatului ºi produselor forestiere (fructe de pãdure,
ciuperci, plante medicinale).
În copilãrie de nenumãrate ori am vãzut bãtrâne cu
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haine peticite cãrând „cu croájna“ (spatele) ori cu „sárº’na“ sau
„zbârzãicã“, (o sanie mai mare) un simbol al sãrãciei dupã cum
glãsuieºte proverbul: „În ocolu unie vedz caprã, sbârzãicã ºî „cãruþ“
sã nu cie baz’cã acolo ’i sãrãºie oarbã!“
Oamenii sãraci aduceau crengi uscate pentru foc cu
„celiga“, o sanie micã pe care se legau de un singur capãt,
celãlalt se târa pe zãpadã, adicã prin semitârâre.
Date referitoare la angajarea lucrãtorilor de aici la lucrãrile
de exploatare a pãdurilor existã începând cu anul 1848.14
Primii „codreni“ (pãdurari) cunoscuþi au fost: Avram
Adam, Ioan Voin, Jurma Ioan, ...., Gedeon Poliþã, Simion David
„a Dãvidonilor“ ºi Füreru Dãvid cãruia i-a urmat pe la 1890,
Dimitrie Sompan(u)15 ºi Ioan Opruþ.16
Munca la pãdure, întotdeauna a fost deosebit de grea.
Profesorul Ioan Poliþã în monografia sa aminteºte câteva accidente
suferite de lucrãtorii din Marga: Trandafir Poliþã ºi Andrei
Tãmaº (1923), David Mihuþ (1933), Mihuþ Preda (1934) º.a.
Mai grav, s-au înregistrat ºi decese: Avram Jurma (1870),
Ion Novac (1842) ºi Alexe Olaru (1895).17
Stânjãnarii desfãºurau o muncã foarte grea, obositoare.
Cu toate acestea unii se þineau de ºotii: unul i-a pus fãinã de
carii în mâncare pentru a-i provoca diaree; altul a strecurat în
traista ortacului o þeastã de cal mort s-o ducã acasã. Dupã cinã,
pânã târziu în noapte spuneau snoave, poveºti în jurul focului.
În pãdure, în sat, lemnul de foc se transporta în cãruþã
fãrã „loitre“ (pãrþile laterale) cu þãpi. „Inima“ (oiºtea) atelajului
se lungeºte cât este nevoie ºi, ca sã nu se rupã „dricu“ (element
component) se pune un lemn la mijloc, sub cãruþã. Din locurile
de exploatare, în pantã, unde carele ºi „coºiile“18 n-aveau acces,
lemnul era tractat cu caii în josul vãii, adecã se „corhãnea“.
Cum se confecþiona cãrbunele de lemn, la Marga?
„Bocºa“ se face pe pãmânt drept sub formã de cerc.
„Þãplijilie“ se aºeazã în 3-4 rânduri sub formã de con cu o
intrare ºi ieºire. Se acoperã apoi cu un strat de frunze ºi unul
de pãmânt. I se dã foc sã ardã aºa, mocnit timp de zece zile.
Lemnele pentru „bocºele“ de cãrbuni din locul numit
„Vetrele lu’ Roºianu“ refuzate la export ºi Toma Moise (ºef de
echipã) din Gura Vãii veneau pe „rol“ (jgheab). Fiecãrui proprietar
îi venea „þãpliga“19 pe câte o „goangã“.
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Mai sus de „Vetrele lui Roºianu“ erau alte vetre: la
„Poroºâþa“, la „Fãtãºiuna“. Erau în total aproape 15 vetre. La o
vatrã lucrau 3-4 oameni.
Cãrbunele era transportat cu „corfele“ (care sau cãruþe)
prevãzute cu lãzi din împletituri de nuiele, la Cãlan de unde
aduceau fier pentru confecþionarea uneltelor agricole.
Tãierile ilegale, aºa-zisele „voºtrafuri“ au fost, existã ºi
vor mai fi câtã vreme se va doini:
„Pãdure, soro Pãdure ...“.
În concluzie, mãrganii au fost mari furnizori de lemn de
foc ºi de construcþii, nu numai pentru locuitorii Vãii Bistrei.
Exploatarea pãdurii a reprezentat pentru ei ºi familiile lor o
sursã auxiliarã de câºtig.

Prof. univ. dr. Dumitru JOMPAN
1
D. Tudor, Oraºe, târguri ºi sate în Dacia Romanã, Bucureºti,
Editura ªtiinþificã, 1968. Transportul butenilor pe pârâul Nerme cu o
albie îngustã ºi un debit mic, ar fi fost posibilã numai prin construirea
de stavile, zãgazuri etc.
2
„manipulant“ – întreprinzãtor în exploatarea lemnului.
3
„Goganu avie bani sã-i iei cu lopata“ (Resp. Pt. Mh., „Bucovanu“,
Marga, 26.06.2018.
4
Idem.
5
„duru“ – hainã lungã bãrbãteascã confecionatã din dimie.
6
Altfel spus „polenta“ (mãmãliga-i gata!). Cuvântul de origine
italianã este o confirmare a implicãrii specialiºtilor italieni în
exploatarea pãdurilor noastre.
7
„asâlã“ – greu.
8
La brad, cei care aveau cai puternici, „de pãdure“, puteau
trage ºi 2 m3 de trunchiuri.
9
„Dánãlé“, 2-3 alcãtuiesc un „tâlnãu“.
10
Locul unde se depozitau butenii.
11
Fiecare „platformã“ avea frâne de mânã, una în fþaã, alta
în spate, acþionate de frânari. Un trenuleþ putea sã aibe 6-7-8 platforme.
12
Mihai Agliceriu „Pipi“ ascuþea pânzele celor douã gatere.
13
Resp.: Cr. Sm., „Râlu“, 79 a., Marga, 30.06.2018.
14
Ioan Poliþã, Monografia comunei Marga, Cluj-Napoca (mss),
1974, p. 98, 148, 151.
15
Sigur numele adevãrat a fost Dimitrie Jompan ºi nu Dimitrie
Sompan (v. *** Calendarul românului, Caransebeº, II (1890), p. 158).
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Ioan Poliþã, Marga de Banat, Trento, Tipografia Editrice
Temi, 2012, p. 73.
17
Idem, ib.
18
„coie“ – cãruþã.
19
„þãplija“ – bucatã tãiatã din buºtean prin despicare.
16
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Despre pãmântul care „cautã
rãu“
Zilele trecute, un coleg care se întorsese dintr-o excursie
fãcutã în Moldova, îmi povestea cã a fost plãcut surprins sã
descopere în aceastã zonã a þãrii, oamenii lucrând pãmântul.
Colegul, profesor de istorie, compara aceastã stare de lucruri cu
ceea ce se întâmplã în Banat, unde suprafeþe întinse de pãmânt
arabil rãmân nelucrate.
Mi-am amintit cã într-un sat din Banatul de munte am
auzit expresia „pãmântul cautã rãu!“ Mai auzisem înainte cã un
anumit om „cautã rãu“, dar pânã atunci n-o întâlnisem asociatã
substantivului pãmânt. Omul care „cãuta rãu“ era omul necãjit.
Durerea acestuia, provenitã ca urmare a unei pierderi grele (de
obicei cineva drag din familie), îi era vizibilã. Nu numai ochiul
iscoditor sau pizmaº, o sesiza, ea era evidentã pentru oricine îºi
oprea privirile asupra unui astfel de chip. Deci semnificaþia
verbului „a cãuta“ este aceea de „a arãta“.
Cum a ajuns expresia sã fie transferatã metaforic dinspre
om înspre pãmânt? Se ºtie cã pentru þãran pãmântul era însãºi
viaþa. Pãmântul îi dãdea cele necesare traiului zilnic, iar omul
îl îngrijea din toatã inima, îi era devotat. Când într-o familie se
stingea un bãrbat în floarea vârstei, oamenii spuneau: „parcã ºi
pãmântul lui cautã rãu“.
Un personaj emblematic pentru satul în care mi-am
petrecut copilãria era Ticu, moº Toma, cum îi spuneau sãtenii,
un þãran înþelept, harnic, echilibrat. Se scula dimineaþa la ora
patru, îºi îngrijea animalele de casã, pleca apoi cu vacile la câmp
ºi pe la ora zece se întorcea, îmbuca ceva, apoi pleca sã coseascã
sau sã strângã fânul. Se întorcea pe la ora patru dupã-amizã,
gusta ceva, apoi scotea din nou animalele la pãscut. Seara se
culca odatã cu gãinile, pe la ora nouã. A fost primul meu
„profesor“ de istorie, pentru cã, vãzându-mi interesul pentru
lucruri care þineau de poveºtile bãtrâneºti, într-o zi m-a dus sã-mi
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arate unde se aflã satul „ãl bãtrân“. ªtia locul exact unde se
aflase centrul satului, Biserica ºi chiar cimitirul. Îmi povestea cã
satul a fost ars de turci ºi oamenii au avut de suferit, apoi s-au
hotãrât sã coboare ºi sã întemeieze satul nou pe marginea râului.
Avea o memorie uimitoare, ºtia amãnunte care altora le
scãpau ºi avea, ca un þãran autentic ce era, cultul pãmântului.
Deºi avusese ghinionul ca ginerele lui sã moarã foarte tânãr ºi
sã-i lase în grijã doi nepoþi, Ticu a muncit enorm ca sã le þinã
acestora ºi loc de tatã. Apoi i-a murit ºi fiica, destul de tânãrã
ºi ea. L-am vãzut copleºit de durere, dar nu învins. Odatã mi-a
spus cã prea sunt fãcute pe lumea asta toate cu rost ca sã nu
existe un Dumnezeu care sã le poarte de grijã. Privise cu
atenþie pãmântul, animalele, oamenii, îºi cercetase sufletul ºi
reuºise sã-ºi gãseascã liniºtea. A muncit pânã în apropierea
morþii, la vârsta de 94 de ani. Pãmântul lui nu se cunoºtea cã
nu e muncit de braþe tinere. Nimeni n-ar fi spus, vãzându-i
grãdinile, cã familia nu mai e întreagã. Când Ticu a plecat toate
s-au schimbat.
Treceam cu bunica prin zãvoi, dupã ce veniserã apele ºi
surpaserã o parte din marginea grãdinii dinspre apã. „Fãrã moº
Toma ºi pãmântu’ cautã rãu“, mi-a spus trist bunica. În timp,
grãdina frumoasã de altãdatã s-a pãrãginit. Nu mai sunt mâinile
harnice care s-o lucreze. Tristeþea s-a transferat pãmântului
care „îi ca omu’ cu obrazu’ nebãrbierit“.
Dacã cercetezi astãzi satele bãnãþene, ai surpriza sã
descoperi cã mult pãmânt „cautã rãu“. Bãtrânii care îl lucrau
s-au stins, iar copiii ºi nepoþii lor au luat calea strãinãtãþii
pentru un ban în plus.
Pãmântul va continua sã plângã ºi „sã caute rãu“ pânã
când oamenii zilelor noastre îi vor redescoperi valoarea.

Maria IVÃNIª-FRENÞIU
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Seceriºul în copilãria mea
În satul unde am copilãrit pânã în clasa a V-a, nu fost
Gospodãrie Agricolã Colectivã. Adicã CAP. S-a încercat mai întâi
sã se experimenteze o formã de exploatare a pãmântului în
comun numitã „întovãrãºire“ dar, spre bucuria consãtenilor,
acþiunea a fost abandonatã dupã doar un an. Fãrã îndoialã însã
cã, alãturi de celelalte lucrãri din câmp (praºila a doua a
porumbului, cositul fânului, întreþinerea viilor ºi a „bucatelor“
din grãdini etc.), seceriºul grâului era cel mai important eveniment
al verii. El debuta, la cele mai multe familii, cu mersul la codru,
pentru a aduce scoarþa de tei, folositã la legatul snopilor. Dacã
se întâmpla ca aceasta sã fie procuratã ceva mai înainte de
recoltat, atunci când coroana pomului avea încã o cantitate
suficientã de sevã, cele câteva straturi subþiri, desprinse cu
mare grijã, se fãceau „colaci“ ºi se þineau la locuri umbroase ºi
neaerisite care, cu o zi sau douã înainte de legarea snopilor, se
introduceau într-un butoi cu apã.
Când începea seceratul cosaºul îºi ataºa la coasã un fel
de cârlig special ce „abãtea“ spicele în partea stângã, în aºa fel
încât sã poatã fi „copiþite“/ adunate cu vârful secerii ca sã facã
un snop nici prea mare nici prea mic, dupã care venea un alt
membru al familiei, cu un mãnunchi de fâºii „aranjate“ la brâu,
ºi îl lega. Apoi snopii erau adunaþi ºi, din loc în loc, se realizau
acei „cristaºi“ în formã de cruce, cu spicele în interior, ca mai
apoi sã fie încãrcaþi în cãruþe sau în care ºi transportaþi la
„arie“, spaþiul unde urma sã se desfãºoare treieratul propriu-zis.
Sigur, erau una sau douã familii ce aveau propriile batoze, cea
din grãdina lui Iacob Grecu fiind adãpostitã, multã vreme, lângã
un zid, chiar vizavi de curtea ºcolii. Dar erau ºi batoze ceva mai
mici, care se mai pot vedea ºi acum, conservate, în câteva sate
de pe Valea Sicheviþei, alta fiind fotografiatã de mine în zona
satului Cruºovãþ, de pe Valea Timiºului.
Vizionând, recent, pentru a patra sau a cincea oarã
filmul „Moromeþii“, cu Victor Rebenciuc în rolul principal, am
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rãmas la fel de umilit ºi de buimãcit când am vãzut cum îºi
recoltau þãranii sãraci grâul în partea de sud a þãrii. Parcã eram
în altã lume...
Aria de care vorbeam mai sus era amenajatã, ani buni,
pe un teren lung, la ieºirea din sat, în partea stângã a drumului
ce duce înspre localitatea Potoc, iar jâredzâle, adicã „ºirele“ erau
amenajate pe douã sau trei rânduri în aºa fel încât printre ele
sã poatã fi mutatã în voie batoza. Cei care aveau grâu mai puþin
îl rânduiau ca pe fân, într-un „plast“ (claie) având, în mare,
forma unui ou. Operaþia de avansare a utilajului nu era simplã
pentru cã mai întâi câþiva oameni mai „în putere“ trebuiau sã
detaºeze cureaua de transmisie, dupã care urma ca tractorul sã
se deplaseze în cealaltã parte a batozei pentru a o amplasa la
urmãtoarea jâreadã ºi apoi sã se reia operaþinea în sens invers,
inclusiv repunerea curelei în starea iniþialã. Uneori, se întâmpla
ca ea sã cedeze din cauza vechimii ºi atunci „cârpitul“ putea sã
dureze o zi sau chiar mai mult. Cred cã era confecþionatã din
mai multe straturi de piele de bou ºi parcã o vãd ºi acum lucind
în bãtaia soarelui. Ca sã nu mai vorbim de vreo reprizã mai
lungã de ploaie ce întrerupea munca mai multe zile la rând. În
plus, responsabilul ariei obliga pe fiecare deþinãtor de jâreadã sã
aibã la bazã un butoi plin cu cel puþin o sutã de litri de apã,
care sã poatã fi folositã în caz incendiu.
Cu alte cuvinte, noi, copiii stãteam mai mult în arie ca
sã ne þinem la curent pãrinþii cu toate aceste schimbãri. ªi mai
fãceam „bãi“ în paiele aurii de grâu treierat (ºi ele clãdite tot în
jâredzi!) ºi chiar în butoaiele cu apã caldã, dupã care o completam
pe cea vãrsatã.
ªi-acum câteva cuvinte despre cei care munceau efectiv
la batozã. Cel care urca snopii pe maºinãrie cu o furcã cu coadã
lungã era un membru de-al familiei care treiera. Apoi aceºtia
erau primiþi de „dezlegãtor“, omul care îi primea ºi-i tãia funiile
ºi-i transfera altuia, de la gura flãmândã a batozei, care îi
„rãsfira“ ca pe un fel de acordeon, având mare grijã sã nu se
„înnece“ ciudata devoratoare de spice. Cel care alimenta cu
snopi de grîu batoza era, aproape în fiecare an, Pãtru Cioc, un
om sãrac ce locuia dimpreunã cu soþia într-o casã micã, de la
margine de sat, peste drum de cea a lui Iacob Tãlou. Uica Pãtru
purta întotdeauna niºte ochelari speciali, ce nu dãdeau voie
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prafului sã-i atace ochii. Alþi patru oameni, cu doi pari decojiþi,
lungi de vreo zece metri ºi suficient de rezistenþi, transportau
cãpiþele de paie ce se formau sub gura de evacuare, pânã în
locul stabilit pentru înãlþarea jâredzii de paie. În partea opusã,
una sau douã femei vegheau la sacii de sub buncãr, unde
curgeau ºuvoaiele de grâu auriu, operaþiunea finalã fiind
transportul lor la cântar unde, la o masã, trona colectorul de
dãri, cu nelipsitul sãu registru soios. De unde mulþi plecau
dezamãgiþi, pentru cã statul avea grijã de fiecare datã sã-ºi ia
partea.
În sfârºit, nu lipsit de importanþã era ºi cãratul paielor
acasã, lângã clãniile/clãile cu „iernatic“ (de obicei fân) unde se
stivuiau din nou, pentru cã ele constituiau aºternutul de bazã al
vitelor pânã când dãdea colþul ierbii din viitorul an agricol. Apoi
au apãrut combinele de diferite dimensiuni ºi, mai nou, combinele
cu calculator, dirijate în lanurile grâu prin... satelit. Din pãcate,
dupã mai bine 60 de ani, eu ºi consãtenii de vârsta mea, care
au mai rãmas în viaþã, consumãm – la Socolari ºi la Ciclova
Românã – pâine plãmâditã din cocã congelatã, adusã din UE,
care þi se acreºte în plasã, de la magazin pânã acasã. Sã ne fie
de bine!
martie 2019

Nicolae IRIMIA
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24 iunie
24 iunie este în calendarul popular sãrbãtoarea Sînzienelor. În calendarul creºtin
este naºterea Sfîntului Ioan
Botezãtorul. În legãturã cu
aceastã zi, masoneria modernã
îºi scrie istoria, începînd din
1717, cînd, la Londra, ia fiinþã
prima Mare Lojã, prin hotãrîrea
a patru loji de a reforma
legislativ instituþia masonicã:
alegerile au avut loc la 24 iunie
la sãrbãtoarea Sfîntului Ioan
Botezãtorul, patronul lor.
Introducînd aceste date,
nu ne vom abandona totuºi unor
istorii deschise multor lumini
ºi umbre, chiar dacã palpitante,
ci ne vom apleca asupra unui
text sadovenian purtînd acest
titlu simplu ºi exact: 24 iunie
(apãrut în 1938, în volumul
Ochi de urs). Ca în orice altã
ocazie, ºi aici precizãrile temporale au semnificaþii, cãci nimic
nu e întîmplãtor în textele lui
Mihail Sadoveanu. Cum exprimã
clar titlul, centrul temporal este
solstiþiul de varã: „Era jocul
luminii ºi al bucuriei de a trãi
de la mijlocul lui iunie, cînd
soarele a ajuns la cursa lui cea

mai înaltã pe cer.“ E „soarele
de sînziene“.
Povestirea lui Sadoveanu
se încadreazã ciclului larg al
povestirilor de vînãtoare ºi
pescuit. De data aceasta de
pescuit în bãlþile Dunãrii, în
preajma unei aºezãri de rudari,
cu întîmplãri ºi vorbiri care îi
prilejuiesc scriitorului veritabile
dizertaþii filologice, dupã ce
observã cã „era o vorbire
deosebit de coloratã, în care la
fiecare trei cuvinte se asociau
sudãlmi stranii ºi douã ori trei
vocabule dintre cele mai
ruºinoase.“ Meditaþiile scriitorului leagã vorbirea de mediu,
pe bunã dreptate: „Eram atent
ºi mirat. În Moldova, în munte
ºi în Ardeal, niciodatã nu mi-a
fost dat sã surprind o elocinþã
asemãnãtoare. Oamenii din locurile înalte pãstreazã o discreþie
remarcabilã în raporturile lor
verbale; fraza lor e înfloritã
altfel, în armonie cu linia
munþilor, cu limpezimea apei
ºi a cerului. Aici în bãlþi Dunãrea amestecã toate aluviunile;
la þãrmul ei au viermuit
neamurile; sub soarele ei

Gheorghe JURMA
(Continuare în pag. 155)

108
https://biblioteca-digitala.ro

Nedeia

Actualitatea tradiþiei
Despre cultura tradiþionalã în
ºcoala de azi
La întâlnirile realizate de revista noastrã (lansãri ale
revistei, Colocviile „Nedeia“) ni s-a semnalat nu rareori cã
suntem anacronici, cã tradiþiile nu mai au de-a face cu societatea
în care trãim, cã revista „Nedeia“ va rãmâne în curând o formã
fãrã fond în lipsa obiectului-þintã, tradiþiile din Banat. În februarie,
2018, când am lansat numãrul 10 al revistei, doamna Liubiþa
Raichici, director la Direcþia de Culturã, Culte ºi Patrimoniu
Cultural Naþional a judeþului Caraº-Severin ne-a felicitat pentru
munca depusã, dar a semnalat cã nu se mai vorbeºte despre
tradiþie nici în familie, nici în ºcoala româneascã, iar celor
tineri, aflaþi în formare, nu li se mai transmit valorile tradiþionale.
Se produce prin urmare o rupturã, fapt inadmisibil ce trebuie
cumva reparat. E un semnal de alarmã pe care nu-l putem
ignora, dar dorim sã facem ºi niºte precizãri în paginile de faþã.
Revista „Nedeia“ a apãrut cu scopul declarat de a promova
o parte din valorile tradiþionale, de a gãsi în societatea de azi
forme dintre cele mai diverse de manifestare a ei, chiar de
reinventare a tradiþiei, tot mai prezente în zilele noastre.
Convingerea noastrã e cã nu putem exista în afara tradiþiei, ea
ne modeleazã modul de gândire, prezentul ºi viitorul, ea reprezintã
„matricea stilisticã“, cum ar spune Blaga, în care ne formãm ºi
evoluãm. Ne dã specificitate ºi ne fereºte de pericolul uniformizant
al globalizãrii.
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Definirea ºi conturarea identitãþii naþionale a românilor
nu e o problemã nouã. Generaþia interbelicã, Mircea Eliade, ca
unul dintre exemplele concrete, semnala faptul cã nu avem un
specific naþional bine trasat, cã nu ºtim ce ne defineºte ca popor,
ba chiar ne e ruºine sã fim români. Citind azi articolele lui
Eliade din interbelic, le regãsim extrem de actuale. Lucrurile nu
s-au schimbat prea mult ºi de aceea credem cã revista „Nedeia“
are ºi acest rol, de a ne contura identitatea, de a ne arãta cine
suntem. Pentru cã da, dacã nu ne cunoaºtem ºi nu ne identificãm
tradiþia, nu vom ºti niciodatã cine suntem, nu vom avea respect
de sine ºi cu atât mai puþin vom fi respectaþi de alte popoare.
Prin urmare, începând cu acest numãr încercãm cu paºi
mici, sã facem cunoscute cititorilor câteva din proiectele ºcolare
care promoveazã cultura tradiþionalã din Banat, ºcoala fiind
unul din elementele care transmite informaþia de la o generaþie
la alta. Ca profesor remarc faptul cã la ora actualã se desfãºoarã
multe asemenea proiecte în ºcoli. Vom prezenta în cadrul
acestei noi rubrici doar câteva dintre ele, fãrã sã avem ambiþia
cã sunt toate. Fiind o rubricã nouã, adresãm pe aceastã cale
cititorilor îndemnul sã ne semnaleze dacã au cunoºtinþã ºi de
alte asemenea manifestãri, pentru a le putea cuprinde în paginile
revistei.
Un alt îndemn merge înspre oamenii din instituþiile de
culturã care ar putea sprijini mai mult ºcoala în proiecte care
se referã la cultura tradiþionalã. Aºadar, îi rog sã se apropie de
elevi, sã vinã în ºcoli, sã stea în faþa copiilor ºi sã-i trateze cu
interes. Repet: sã vinã în ºcoli, nu doar sã-i aºtepte pe elevi la
activitãþi ca invitaþi sau ca o parte consistentã care sã mãreascã
numãrul celor din salã. Sã vinã la orele de curs, sã stea alãturi
de profesor în activitãþi scurte, de 50 de minute cât dureazã o
orã de la clasã, sã se implice în activitãþi interactive.
Activitãþile desfãºurate în ºcoli sunt în general considerate
prea mici ºi lipsite de importanþã, nu se gãseºte timp suficient
pentru ele ºi nu beneficiazã de atenþia necesarã. Ca urmare
dascãlii îºi continuã singuri drumul, în lipsa unor pãreri avizate
ce ar putea veni tocmai dinspre cei care lucreazã în instituþiile
abilitate sã se ocupe de factorul cultural. Dialogul între ºcoalã
ºi oamenii de culturã lipseºte uneori cu desãvãrºire.
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Concluzia noastrã e cã în ºcoala de azi existã o mare
preocupare, pentru cunoaºterea, valorificarea ºi conservarea
tradiþiilor. Unele proiecte sunt mai reuºite, altele nu, unele
sunt mai specializate, altele „dupã ureche“, unele se fac poate în
forþã, dar e foarte important cã ele existã. Ceea ce lipseºte e
dialogul cu instituþiile de culturã, proiectele riscând sã rãmânã
cunoscute doar la nivelul ºcolilor, al presei ºi eventual foarte
promovate pe reþelele de socializare ºi pe paginile online ale
ºcolilor.
Iatã, în rândurile ce urmeazã câteva din proiectele ºcolare
care vizeazã direct cultura tradiþionalã din Banat ºi care s-au
derulat nu demult în ºcoli din Reºiþa:
³
Comori locale în Context European este un proiect
Erasmus+, parteneriat strategic, 2018-2020. Proiectul, desfãºurat
la Colegiul Naþional „Mircea Eliade“ din Reºiþa adunã ca parteneri
elevi ºi profesori din România, Polonia, Turcia ºi Italia. Întâlnirile
vizeazã deplasarea delegaþiilor de elevi în þãrile partenere,
descoperirea ºi prezentrea pe viu a produselor cercetãrii. Obiectivele comune sunt descoperirea ºi promovarea patrimoniului
material ºi imaterial, a „comorilor“ culturale specifice fiecãrei
þãri participante. Este vizatã astfel chiar partea de tradiþii, cea
care configureazã specificitatea fiecãrui loc. Obiceiurile locale,
istoria locului ºi a oamenilor, meºteºugurile tradiþionale, arta
popularã, bucãtãria tradiþionalã, speciile unicat sunt posibile
puncte de atac spre care se pot îndrepta elevii în încercarea lor
de a descoperi tradiþia localã.
În cadrul întâlnirilor realizate pânã acum în cele patru
þãri: România, Polonia, Turcia ºi Italia – elevii de la Eliade s-au
aplecat, dupã priceperea lor, asupra tradiþiilor româneºti ºi
bãnãþene. Unii dintre ei au alcãtuit videoclipuri în care au
prezentat cântecele, dansurile ºi portul din Banat, reþete culinare
tradiþionale, jocuri de copii, tradiþii legate de marile evenimente
din viaþa omului. Indirect, participanþii la proiect asigurã o mai
bunã protecþie unor elemente culturale ºi promoveazã înþelegerea
semnificaþiei lor. Pe de altã parte e promovatã multiculturalitatea,
înþelegerea ºi respectarea diferenþelor dintre culturi. În cadrul
proiectului au fost vizitate câteva obiective turistice care evidenþiazã
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patrimoniul tradiþional local: Gãrâna, Clisura Dunãrii, Bãile
Herculane, Castelul Huniazilor, Dealul Fosilifer de la Delineºti,
Peºtera Comarnic.
Proiectul continuã, iar o parte din produsele realizate de
participanþii din cele patru þãri pot fi urmãrite pe Facebook, pe
grupul: Local Treasures in European Contex.
³
Echipa „Time“ de la la Colegiul Naþional „Mircea Eliade“
din Reºiþa s-a înscris ºi a participat, în perioada octombriedecembrie 2018, la Concursul Naþional Lider European, organizat
de Reprezentanþa Comisiei Europene din România ºi Ministerul
Educaþiei Naþionale, cu propunerea de proiect: Tinereþe,
identitate, moºtenire, Europa. La faza naþionalã, au obþinut
Premiul I. Reveniti la Reºita, au promovat proiectul în massmedia localã, la Radio Reºiþa, la Banat TV. De asemenea,
informaþii despre proiect au apãrut pe Radio România Internaþional,
pe site-ul Comisiei Europene ºi al Centrului de Informare
Europe Direct Timiºoara.
Prin activitãþile acestui proiect elevii participanþi, îndrumaþi
îndeaproape de profesori, au promovat patrimoniul cultural
bãnãþean, ca parte integrantã a patrimoniului european, având
în vedere apropierea sufleteascã de românii din Serbia, þarãcandidat oficial pentru a intra în marea familie europeanã.
Multiculturalismul este o valoare importantã a Uniunii Europene
ºi înseamnã cooperare, convieþuire, creºterea calitãþii vieþii.
Scopul activitãþii este formarea unei atitudini de preþuire
a tradiþiilor româneºti, de identificare ºi valorificare a patrimoniul
cultural românesc ºi în particular a celui bãnãþean. Activitãþile
desfãºurate au fost complexe, iar dintre ele amintim câteva:
Identificarea a 12 obiective din Banatul istoric ºi a trei tradiþii
comune, Jocul din Banat, De Mãrþiºor, Din Lada de zestre,
Tradiþii de nuntã în Banat, Pinul Negru de Banat, Despre
Banatul istoric ºi rolul Dunãrii.
³
De unsprezece ani, ªcoala Gimnazialã Nr. 7 Reºiþa organizeazã Festivalul-Concurs Drag mi-i graiul bãnãþan. Este o
manifestare interjudeþeanã, prin care organizatorii au ales sã
sãrbãtoreascã Ziua Europei, acþiunea derulându-se în fiecare an
în data de 9 Mai. Festivalul este dedicat preºcolarilor ºi elevilor
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din ciclul primar ºi din cel gimnazial ºi are trei secþiuni:
recitare de poezii în grai bãnãþean, interpretare de melodii
populare din Banat ºi dans popular. În acest an, pe scena
Festivalului, care s-a desfãºurat la Liceul de Arte „Sabin Pãuþa“
Reºiþa, au urcat peste o sutã de copii din judeþele Caraº-Severin,
Timiº ºi Arad. Evaluarea s-a fãcut pe categorii de vârstã
(preºcolari, elevi clasele pregãtitoare, I ºi a II-a, elevi clasele a
III-a ºi a IV-a ºi elevi ciclul gimnazial).
Drag mi-i graiul bãnãþan se aflã în Calendarul Activitãþilor
Educative Regionale ºi Interjudeþene emis de Ministerul Educaþiei
Naþionale, Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 (poziþia
786) ºi se deruleazã în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Caraº-Severin, Casa Corpului Didactic Caraº-Severin,
Casa Orãºeneascã de Culturã Bocºa, Asociaþia Învãþãtorilor
Caraº-Severineni, Liceul de Arte „Sabin Pãuþa“ Reºiþa.
Scopul manifestãrii, care a ajuns una de tradiþie în
rândul acþiunilor de gen din judeþ, este acesta de a sãrbãtori
Ziua Europei promovând valorile autentice româneºti. Totodatã,
organizatorii ºi-au propus sã ofere copiilor talentaþi oportunitatea
de a se evidenþia, de a fi promovaþi ºi a a primi o confirmare
a calitãþilor lor, precum ºi un feed-back din partea unui juriu de
specialitate. Acþiunea este ºi un schimb de experienþã pentru
copiii ºi pentru cadrele didactice pasionate de tradiþiile populare
româneºti ºi care înþeleg importanþa conservãrii ºi promovãrii
graiului bãnãþean.
³
Înapoi la origini, aflat la ediþia a V-a, este un proiect
interjudeþean educaþional ºi de dezvoltare culturalã iniþiat de
Colegiul Naþional „Elena Ghiba Birta“ Arad, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Arad, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra“ Arad,
iar ºcolile implicate sunt din judeþele: Arad, Bihor, Timiº,
Hunedoara, Alba, Caraº-Severin. Obiectivele generale sunt:
promovarea culturii locale din diferite zone ale þãrii noastre,
întoarcerea atenþiei tinerilor spre rãdãcinile istorice ale creaþiei
populare, a folclorului, într-o lume multiculturalã, predispusã
unei redefiniri culturale cu influenþe puternice ale globalizãrii.
Concursul, la care a participat o echipã formatã din zece
elevi de la Colegiul Naþional „Mircea Eliade“ din Reºiþa, constã
în prezentarea din partea fiecãrui grup de elevi a unui material
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Echipa proiectului Înapoi la origini, Arad, 2019
care sã cuprindã o prezentare detaliatã a unei zone etnofolclorice. Probele de concurs obligatorii sunt: prezentarea istoricogeograficã, în PowerPoint, a localitãþii/zonei/regiunii alese, a
costumului popular – pãrþile componente, un moment folcloric
specific zonei alese (cântec/dans popular), un preparat culinar
specific – prezentare a unei reþete, mostre. Echipele participante
pot fi acompaniate de instrumentiºti, echipa de concurs putând
fi sprijinitã de cãtre elevi din alte ºcoli care fac parte dintr-o
formaþie artisticã.
Cei zece elevi de la Eliade au prezentat Zona Banatului
Montan, un dans popular din aceastã parte a Banatului (la acest
punct au fost ajutaþi de Ansamblul Folcloric „Bârzava“ din
Reºiþa (doi dintre elevii participanþi la proiect fiind membri în
acest ansamblu), costumul popular feminin ºi masculin din
Banatul de Munte, iar ca preparat culinar au ales Colac cu
brânzã, o reþetã descoperitã în satul Forotic ºi foarte rãspânditã
în întreaga zonã a Banatului de Munte.

Adela LUNGU-SCHINDLER
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Nedeia

Profil
Folcloristul, etnograful ºi
pasionatul de culturã popularã
VASILE CREÞU
Vasile Tudor Creþu s-a nãscut, la
16.03.1938, în „satul Macoviºte, raionul
Oraviþa, regiunea Banat“. Între 1951-1956,
familia – consideratã de „chiaburi“ – este
deportatã în Bãrãgan. La întoarcere el ºi-a
cãutat un rost în Anina, aici era un loc
unde nu se cãuta la dosar decât în cazuri
deosebite.
Un tânãr înalt, bine clãdit, calm ºi aºezat, putea fi uºor
remarcat pe aleile ºi bãncile din centrul Aninei. Era din satul
Macoviºte, la vreo 4 km de Slatina Nera, puþin mai în vârstã ca
mine. A lucrat ca strungar la Fabrica de ªuruburi din oraº, a
fost angajat la spitalul din oraº, a urmat liceul la seral – poate
doar unele clase, e posibil sã fi început ceva în Bãrãgan – apoi
a fost administrator la un mic cãmin muncitoresc al Fabricii de
ªuruburi, cãmin situat în cartierul Brainer/Bräuner (astãzi clãdirea
nu mai existã).
Ne-am cunoscut în Centru. Amândoi am simþit cã suntem
apropiaþi ca fire ºi ca mod de gândire, aºa s-a realizat între noi
o prietenie adevãratã. Ne cãutam deseori ºi eram bucuroºi când
ne întâlneam sã mai povestim. Am participat la cenaclul literar
iniþiat de profesorul Alexandru Ghitera. Apoi Vasile a devenit
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mentorul ºi gazda acestuia. Cenaclul se þinea la mansarda
cãminului administrat de el. Aici era o încãpere cam micã ºi cu
tavanul înclinat, la mansarda acestuia, plinã cu pãturi ºi lenjerie.
Noi stãteam pe grãmezile cu pãturi, citeam ºi comentam creaþiile
literare proprii. Puneam mânã de la mânã ºi unul mergea La
Insulã, un birt vizavi de garã, de unde aducea o vadrã de bere,
pe care o puneam la mijloc ºi beam din ea cu niºte ceºti. Dacã
Vasile lua salariul, care era cam de 300 lei pe lunã, dãdea el
vadra de bere. ªi profesorul Al. Ghitera proceda la fel. Nu era
nici o programare, ne întâlneam în centru ºi o puneam de un
cenaclu.

În foto: Casa natalã ºi
Vasile CREÞU cu consãteni din
Macoviºte.
Când eram în clasa a
IX-a m-am cam lãmurit cã
muza poeziei nici mãcar nu s-a
apropiat de mine, matematica
începuse sã-mi dea satisfacþii
mai multe, aºa cã am renunþat
treptat la poezie. Mergeam
totuºi la cenaclu ca sã stau cu
Vasile. El încerca proza. Am
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încercat ºi eu proza. Am scris o povestire intitulatã Coasa; era
inspiratã din viaþa bunicului meu, un þãran harnic care se
chinuia cu coasa, pânã sã se înscrie la colectiv. I-am arãtat-o lui
Vasile, nu am citit-o la cenaclu. Dupã mai mult timp Vasile mia spus cã pornind de la povestirea mea a scris una asemãnãtoare.
Mi-a arãtat-o. Era o operã literarã adevãratã, de la mine
pãstrase doar ideea ºi ultima propoziþie. I-am spus cã trebuie sã
încerce sã o publice. A avut reþineri fiind favorabilã colectivizãrii,
ce o sã spunã cei din sat dacã aflã, dar a trimis-o totuºi ºi aºa
a debutat în Scrisul Bãnãþean (aici a debutat cu povestirea Tata
în nr. 1 din 1959, apoi în nr. 12 din acelaºi an a fost publicatã
Într-o noapte). Deci debutul sãu este legat de Anina ºi de
perioada când urma liceul la seral aici.
Eu am plecat la facultate la Institutul Politehnic Timiºoara
în 1959, iar Vasile Creþu, dupã un an ºi terminarea liceului, a
ajuns profesor în satul Berliºte, de lângã Oraviþa. De aici mi-a
scris o scrisoare, care din fericire am pãstrat-o. Scrisoare din
care ºi redau mai jos câteva fragmente pentru a înþelege corect
sufletul sãu.
20-X-1960
Bunul meu prieten,
Þi-am tot promis cã-þi voi scrie ºi în sfârºit … uite cã am
pornit. Mã întreb, de ce îþi scriu acum ºi nu þi-am scris mai înainte.
Explicaþia e urmãtoarea: am ajuns într-un sat noroios, în plinã pustã,
sat cu oameni veseli ºi oarecum nepãsãtori, oameni care îºi vãd liniºtiþi
de treburi ºi de nimic altceva. Ei, acest sat e Berliºtea (poate cã nici
n-ai fost vreodatã pe meleagurile astea). Tragedia e cã tocmai în
aceste momente m-am gândit la tine ºi poate cã trebuia mult mai
devreme… totuºi, simt nevoie mai pronunþat ca oricând de sufletul
tãu curat ºi sincer. De aceia, te rog cu tot ce am eu bun în mine,
scrie-mi.
Sã ºtii cã m-au zguduit decepþii care mi-au ciuntãvit
groaznic sufletul. Atât de mult aº fi vrut sã fiu ºi eu în Timiºoara, sã
fim împreunã… Dar vezi, cu anumiþi indivizi soarta este întotdeauna
potrivnicã. …. Singura satisfacþie îmi sunt copiiimei. M-am legat de
ei, de inima ºi sufletul lor ºi mã zbat din rãsputeri sã nu se dezlege
aceastã legãturã. ªtii prietene, fiecare dintre noi trebuie sã fie al
cuiva, sã se dãruie cuiva. ªi asta eu o fac cu copiii.
Ieri, dupã ore, am chemat la meditaþie clasa VII-a. În loc sã
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pregãtesc cu ei lecþia de zi (ei aºa se aºteptau), am început sã le
povestesc despre Labiº. La început au fost puþin neatenþi dar în cele
din urmã am reuºit sã-i cuceresc, sã-i stãpînesc pur ºi simplu. ªi
asta nu datoritã mie ci datoritã versurilor marelui OM. Îþi dai tu
seama ce-am fãcut eu? Hai, nu zâmbi ironic !! Nu zâmbi pentrucã
într-adevãr am reuºit un lucru mare. Am reuºit ca sã fac 25 de
suflete sã-l iubeascã pe Labiº, sã-l simtã lângã ei, deºi îmi pare foarte
rãu cã nu-l înþeleg în întregime din cauza vârstei lor fragede (cãci ºi
noi suntem departe de a-l înþelege!). ….
Iacobe, cel puþin fii tu optimist. Încrede-te în viaþã (ºi prin
viaþã înþeleg adevãrata trãire) cãci e atât de limitatã, de
neîngãduitoare cu oamenii. Tu trebuie sã faci ceva în viaþã. Sã-þi
justifici existenþa ºi nu mã îndoiesc în privinþa asta. Ochii tãi prea
buni mi-au spus mult. Dacã aº ºti cã mã înºel ºi nu-i adevãrat te-aº
ucide.
Al tãu V. Creþu

Ne-am întâlnit la Timiºoara fãrã sã ne aºteptãm, când
eu eram prin anul trei de facultate. Dupã bucuria revederii mia zis sã stãm undeva cã are sã-mi spunã multe. Aºa am aflat
cã era student la Universitate, la Limba Românã. În acea
perioadã cei cu dosar ca al lui nu erau primiþi nici mãcar la
admitere, sau erau ulterior excluºi când se afla. Mi-a explicat
cum s-a întâmplat: la Berliºte a cunoscut o învãþãtoare sau
profesoarã, au fost apropiaþi, ea a promovat rapid pe linie de
partid, ulterior ºi eu am cunoscut-o ca secretar la Comitetul
Municipal Reºiþa, apoi Judeþean Caraº-Severin. Când s-au întocmit
propunerile pentru decoraþiile acordate cu ocazia terminãrii
colectivizãrii agriculturii l-a trecut ºi pe el pe listã. Cu
aceastã decoraþie la dosar nimeni nu a mai scormonit nimic, iar
pregãtirea ºi talentul sãu literar au fost remarcate ºi apreciate.
Ca student, Vasile Creþu s-a remarcat prin publicarea în
„Scrisul bãnãþean“, a fost premiat de revista „Viaþa studenþeascã“
pentru prozã, la absolvire a fost reþinut în învãþãmântul superior.
A hotãrât sã renunþe la prozã pentrua nu fi captivul unei ideologii
cu care nu era de acord. S-a profilat pe studiul folclorului, a fost
promotor al acestei discipline la Universitatea din Timiºoara. A
susþinut un doctorat valoros ºi a realizat un numãr foarte mare
de înregistrãri la sate, apoi a publicat douã cãrþi de referinþã în
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domeniu: Etosul
folcloric – sistem
deschis
(1980) ºi Existenþa ca întemeiere, perspectivã etnologicã
(1988).
A organizat spectacole la
teatrul din Timiºoara, la unele a
adus ºi corul din
Slatina Nera.
O boalã
necruþãtoare l-a rãpit când era la apogeul
puterii de creaþie ºi avea adunat un
vast material inedit despre folclorul din
Banat.
Trece „din lumea cu dor/ în cea
fãrã“, la 5 februarie 1989, la Timiºoara
ºi este înmormântat în satul natal.
Cãminul Cultural din Macoviºte
îi poartã numele, dar fãrã nici o
activitate. În drum
spre Slatina Nera
mã opresc uneori sã
îi spun câteva
gânduri la locul sãu
de veci.
...întâlnirea
ºi mai ales prietenia
cu Vasile, pentru
mine a rãmas ca un
eveniment
important din viaþa
mea pe care nu îl pot uita.

Iacob I. VOIA
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Ana ºi Traian - dublã aniversare
a cântecului
Anul acesta, la începutul lui Cuptor, îi sãrbãtorim, la
împlinirea unei vârste rotunde, pe doi dintre cei mai cunoscuþi
interpreþi de muzicã popularã bãnãþeanã. Este vorba de distinsa
„Doamnã a cântecului bãnãþean“, Ana Pacatiuº, care are zi de
hotar 2 august - ºi „mereu tânãrul doinitor“ Traian Jurchela,
care îºi socoteºte anii adunaþi în fiecare zi de 5 august. Acesta
este motivul pentru care, le facem plecãciune acestor doi maeºtri
ai cântecului popular, care timp de mai multe decenii ne-au
încântat, nu numai cu cãldura glasului, ci ºi cu respectul pentru
melosul nealterat ºi al unor texte care au reuºit sã ocoleascã
banalitãþile impuse de dragul rimei ºi al unui facil succes.
Ana Pacatiuº, cea nãscutã la Iablaniþa, în Caraº-Severin,
a fost atrasã de cântec din copilãrie, ceea ce i-a determinat pe
pãrinþii ºi pe dascãlii ei din primii ani de ºcoalã sã o îndrume
spre muzicã ºi mai târziu sã urmeze Liceul de muzicã din
Timiºoara. Chiar în acei ani talentul ei incontestabil a fost
descoperit de cunoscutul dirijor Nicolae Perescu ºi a fost angajatã
ca solistã la Orchestra profesionistã de muzicã popularã „Doina
Banatului“ din Caransebeº. Din anul 1970, Ana Pacatiuº a venit
la Timiºoara, la Ansamblul „Banatul“, unde a rãmas timp de 3
ani, dupã care a continuat în corul Operei din Timiºoara, fãrã
sã renunþe la cântecul popular. Din acei ani a preluat ºi catedra
de canto popular, la ªcoala de Arte din Timiºoara, unde a
transmis multor generaþii de elevi tainele interpretãrii, frumuseþea
neasemuitã a folclorului autentic, pentru care este înzestratã cu
o realã vocaþie. De la sine înþeles cã s-a dedicat acelui cântec pe
care l-a învãþat acasã, la Iablaniþa, l-a cules de la sãteni ºi de
la sora ei, Lucia Popa, învãþãtoare în sat, care a rãmas legatã
de glia strãmoºeascã, iar apoi i-a dat interpretarea proprie, ce
avea sã-i aducã faimã ºi ei ºi cântecului bãnãþean. De fapt a fost
preocupatã în permanenþã de a descoperi direct de la sursã
(satele bãnãþene) piesele pe care le înnobileazã apoi cu interpretãrile
sale unice. Suficient sã ne reamintim doar câteva din refrenele
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unor cântece din zona sa de naºtere: „La izvor, la izvorele“,
„Bunã seara, dragii mei“, „Dorul badei mã ajunge“ º.a.
Lui Traian Jurchela, cel nãscut tot în Caraº-Severin,
dar la Ilidia, lângã Oraviþa, pasiunea pentru muzica popularã i
se trage tot din anii de ºcoalã, din clasa a IV-a, când a apãrut
prima datã pe scenã. Dar adevãratul debut s-a petrecut abia în
1971, sub bagheta maestrului Nicolae Perescu. Deºi se stabilise
la Oraviþa, unde a lucrat mulþi ani ca metodist la Casa de
Culturã, a colaborat mai întâi cu ansamblul „Semenicul“ din
Reºiþa, apoi cu majoritatea orchestrelor profesioniste din þarã,
împreunã cu care a efectuat turnee în întreaga Europã. Ca ºi
alþi colegi valoroºi din generaþia sa, a imprimat, începând din
1983, numeroase LP-uri ºi casete de muzicã popularã, numai cã
în discografia sa apar, separat, ºi romanþe. De fapt romanþa este
genul muzical pe care l-a abordat în ultimii ani de carierã ºi
s-a dovedit la fel de bun interpret ca în genul care l-a consacrat.
Mai trebuie precizat cã, deºi vocea sa se preteazã atât la doine
cât ºi la romanþe, în permanenþã face distincþie în interpretarea
celor douã genuri muzicale. Dar indiferent de genul cântecului,
a fost mereu preocupat sã le selecteze doar pe acelea care
reflectã cel mai bine înþelepciunea þãranului român, de-a exprima
prin cântec diferitele sale stãri sufleteºti. Edificator în acest
sens este faptul cã a fost primul solist vocal care a interpretat
celebra doinã „Omul bun ºi pomul copt“, care, ulterior, prin
modificarea liniei melodice ºi în interpretarea lui Mircea Rusu,
a ajuns ºlagãr. Din vastul sãu repertoriu mai amintesc cântecele:
„Cât îi Caraºu de mare“, „La fântâna pãrãsitã“, „Mã mint anii ºi
se duc“ º.a. De menþionat cã Traian Jurchela, în cântecele sale,
a pãstrat nealterat stilul zonei ºi linia melodicã curat româneascã,
fãrã sã facã nici un rabat de la calitate, lucruri apreciate
deopotrivã de specialiºti ºi publicul larg.
Chiar dacã acestor adevãraþi ambasadori ai cântecului
popular bãnãþean le-au fost recunoscute calitãþile deosebite, prin
acordarea unor titluri ºi distincþii, se cuvine ca din când în când
sã vadã ºi prin cuvântul scris cã nu i-am uitat. Vã mulþumim
pentru clipele frumoase pe care ni le-aþi dat ºi ni le daþi încã ºi
cu ocazia aniversãrilor vã dorim încã „Mulþi ºi fericiþi ani“.

Titus CRIªCIU
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„Bunicuþele“ ºi
Portul popular din Uzdin
Portul uzdinean, de care se ocupã Asociaþia Femeilor
„Bunicuþele“, are o autenticitate aparte; acest lucru se datoreazã
faptului cã localitatea Uzdin nu a fost în contact direct cu nici
o localitate cu populaþie româneascã, satul Uzdin fiind înconjurat
de localitãþi cu populaþie care aparþine altor etnii (sârbi, maghiari,
slovaci). Asociaþia Femeilor „Bunicuþele“ s-a format în anul 2003,
Ana Boieru venind cu ideea de promovare a portului românesc,
ea fiind ºi preºedinta asociaþiei. Ana s-a nãscut în anul 1948. În
satul natal a terminat ºcoala generalã, apoi a terminat cu
succes ºi medicina. În acelaºi domeniu a lucrat angajatã timp de
35 de ani la Cãminul Sanitar din Covaciþa. În prezent este
pensionarã ºi se ocupã de promovarea portului românesc din
Uzdin. Asociaþia „Bunicuþele“ este formatã din 20 de femei.
Bunicuþele se întâlnesc la Clubul Pensionarilor din Uzdin,
acolo au încãperea lor ºi o expoziþie permanentã. Prima manifestare
la care au participat a fost în anul 2008 ºi s-a numit Mândru-i
portul Românesc, de atunci ºi pânã în prezent au participat la
foarte multe manifestãri, în toate satele româneºti din Voivodina,
în mai multe oraºe din România ºi Croaþia. Pentru a fi pãstrate
tradiþiile ºi promovarea portului popular, Asociaþia Femeilor
„Bunicuþele“ desfãºoarã o activitate bogatã. Portul tradiþional
uzdinean este autentic, autenticitatea lui dãinuie de ani de zile
iar doamna Ana ne va spune câte ceva despre piesele de bazã
ale portului: Gãteala capului este unul dintre reperele
diferenþiatoare ale portului tradiþional femeiesc. Nevestei i se
pieptãna pãrul, se împletea ºi se strângea la spate pe un suport
numit conci. Peste conci se aºeza o bonetã numitã învãlitoare,
iar partea din spate se împodobea cu flori artificiale. Pe pãrþile
laterale învãlitorii i se ataºeazã câte un „pup“ (bandã de mãtase
înfãºuratã în formã de floare). Femeile care încetau sã poarte
învãluitoare, purtau cârpã cu ciucuri. Pe lângã învelitoare de
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cap, costumul femeiesc se compune din urmãtoarele piese:
cãmaºã (ciupag), poale, cãtrinþã, opregul, brâu ºi brãcicã. Trebuie
menþionat cã ciupagul încreþit în jurul gâtului purtat la Uzdin
se completeazã cu douã piese: fodori ºi mânecari. Costumul de
ceremonie al nevestelor tinere includea douã oprege, iar dupã
nuntã, opregul din faþã este înlocuit cu o cãtrinþã. Aspectul
ornamental ºi cromatic al fetelor mari era similar cu cel al
tinerelor cãsãtorite, excepþie o fãcea doar acoperitorile de cap.
Cãtrinþele purtate în faþã sunt late, acoperã ºoldurile, fiind
formate din douã foi de þesãturã cusute pe mijloc. Cele din spate
au lãþimea unei foi de þesãturã. Piesele costumului de iarnã nu
se deosebesc de cele purtate vara doar sunt completate cu
veºminte cãlduroase cum este ºperþul (o hainã scurtã cu mâneci)
folari (cârpã mare tricotatã din lânã) bundiþã, ºtrimfi (ciorapi
împletiþi din lânã) papuci sau pantofi ºi ghete în timp de iarnã.
Pe vremuri în Uzdin oamenii erau îmbrãcaþi doar în haine
tradiþionale, fetele de exemplu aveau de micuþe port tradiþional,
acest port se schimba odatã cu înaintarea în vârstã, atât la
model cât ºi la culoare. Cel mai vechi port al „Bunicuþelor“ este
din anul 1900. Ana de mai zice cã, la un port tradiþional lucrat
manual are nevoie de cel puþin ºase luni. În aceste ºase luni de
muncã intensã se depune efort, bucurie ºi emoþie. Fiind una
dintre preocupãrile importante ale „Bunicuþelor“ femeile acestei
asociaþii se dedicã întru totul atât muncii în echipã cât ºi
promovãrii portului popular. ªi încheiem cu un sfat din partea
doamnei Ana: „Portul tradiþional, muzica popularã ºi tradiþiile
românilor trebuie pãstrate cât mai autentice ºi transmise din
generaþie în generaþie.“

Adriana PETROI
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Dupã o lecturã
Recitindu-l pe Sadoveanu, m-am oprit la diferite aspecte
ale timpului întrucît acesta asigurã un fundament simbolic
naraþiunii sadoveniene; nimic nu e întîmplãtor, fiecare zi pomenitã
într-o povestire, fiecare sãrbãtoare capãtã semnificaþii complexe,
pornind de la calendarul popular. Am revãzut Demonul tinereþii
fiindcã mi se pãrea, în memoria mea cam nesigurã, cã acolo
exista data de 29 sau 30 august. Nu e. În acest roman întîmplãrile
încep în ajunul sãrbãtorii Sf. Pantelimon, sfînt important în
calendarul creºtin ºi de care se leagã ºi unele tradiþii. Pe
internet: Se zice cã în ziua de Sf. Pantelimon, cerbul iese din apã ºi
aceasta începe sã se rãceascã, frunza teiului se întoarce pe dos, semn
cã vara se duce ºi lasã în locul ei iarna. In aceastã zi se mãnâncã
porumb ºi dovlecei pentru a fi mai viguroºi în timpul iernii. In ziua
de Sf. Pantelimon se împart multe fructe, pentru ca poamele sã nu
fie viermãnoase anul urmãtor. În cazul sadovenian citat, apare
imediat un personaj Pintilie, care e legat de sãrbãtoare ºi el
însuºi se caracterizeazã ca un cãlãtor, ca un fugar mai exact.
Cîntã toaca la Vovidenie. Mîni e Sfîntul Pantelimon – ºi de mîni
vara se cãlãtoreºte. Sf. Pantelion este în 27 iulie. Desigur timpul
naraþiunii se întoarce ºi în urmã cu ani, la povestea studentului
Naum ajuns acum Natanail. Dar e important acest moment de
varã, de sfîrºit de iulie, luna racului, a lui cuptor etc. Despre
Natanail cãlugãrul: – Toate le-a lãsat, bre omule, ºi s-a tras la
schivnicie, din pricina unui diavol. – Aºa ai auzit? din pricina unui
diavol? – Se-nþelege; altfel cum? – Eu am auzit cã din pricina unei
muieri. – Apoi eu ce spun? din pricina unui diavol. Am sugerat
cuiva sã se ocupe de acest roman în studiul pe care-l preconiza
pornind de la Arghezi pe teme de ascezã, credinþã, tãgadã, vezi
ºi Gala Galaction, pe lîngã Ochii Maicii Domnului, romanul
arghezian, unde e o crizã misticã. Dar revenind: e important sã
descoperim legãturile subtile între text ºi tradiþiile populare
bine cunoscute de Sadoveanu, pentru a înþelege filozofia operei,
cãci existã o asemenea viziune a armoniei cosmice, între om ºi
naturã, între om ºi cosmos. Baltagul e un exemplu din cele
mai bune. Anotimpurile, Sf. Andrei, cap de iarnã, Sf. Dumitru
sau Arhanghelii ori mai tîrziu primãvara, Baba Dochia, Sf.
Gheorghe ºi Învierea etc. Cum zice scriitorul cred cã în mai
multe locuri: E o lume-n trecut ºi-nlãuntrul nostru...

Gheorghe JURMA
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Nedeia

Cuina bãnãþeanã
Unirea-n bucate
Am fost uimit sã aflu cã, în Banat, existã nu mai puþin
de… 37 de etnii. Înainte de a reprezenta un deziderat al
guvernelor, popoarelor ºi al statelor europene, interculturalitatea
era, pentru bãnãþeni, o stare de fapt. Un prieten care purta, la
începutul anilor ‘80, o minunatã cãciulã din blanã de nutrie
(foarte la modã pe atunci, ºi foarte scumpã), mi-a rãspuns, la
întrebarea mea cã, de fapt, el a vãzut aceastã cãciulã, umblând.
Cu alte cuvinte, tatãl sãu crescând aceste animale, a avut ocazia
sã îi vadã cãciula în starea ei… vie. Cam aºa stau lucrurile ºi
cu noi, bãnãþenii. La fel ca ºi Domnul Jourdain al lui Molière,
noi am aflat acum, de curând, cã practicam interculturalitatea
de multã vreme, fãrã ca mãcar sã ºtim.
Un copil de români nãscut (odinioarã) în Timiºoara ºtia
cinci limbi: germanã, maghiarã, sârbã, þigãneºte ºi evreieºte.
Limbi prinse din zbor, de pe maidan, din joaca de pe strãzile
unui oraº cosmopolit de când s-a nãscut. În copilãria mea, din
comuna Bozovici (Valea Almãjului), am avut mulþi prieteni buni,
cu care mã vãd ºi azi, mai ales români, dar ºi germani ºi pemi
(cehi din Boemia). Cel mai bun prieten al meu a fost însã un
þigan, Vasilicã, cu care colindam dealurile, uliþele satului ºi
alãturi de care intram, fãrã sã îmi fie teamã, în Þigãnia Mare,
din Golibreg.
Astfel cã, vrem nu vrem, trebuie sã spunem cã, de pildã,
spiritul german a influenþat puternic satele bãnãþene. Uliþele
drepte, casele mari, din piatrã, cu ºanþ de scurgere ºi arhitecturã
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proprie, bine structuratã etc. sunt tot atâtea peceþi ale unei
civilizaþii care ne-a influenþat decisiv.
Acestea sunt
elementele vizibile ale
unei stãri de fapt.
Existã însã o sumã
de astfel de influenþe
subterane, greu de
pus într-o ecuaþie, dar
care fac parte din
cotidian ºi care, cel
puþin pentru spaþiul
bãnãþean de culturã,
se datoreazã influenþelor altor etnii.
De altfel, despre conaþionalii noºtri se spun urmãtoarele
cuvinte: Cu bãnãþeanul, dacã nu ai ºpaisul plin, nu faci nimic.
Cuvântul ºpais, în fapt, provine din limba germanã, ºi înseamnã
cãmarã de alimente (Speiselkammer). Acolo se þin (se þineau,
înainte de inventarea supermarketurilor) alimentele pentru
iarnã, murãturile, conservele, cârnaþii, slãnina, ºoncul. O casã
bãnãþeanã fãrã ºpais este o contradicþie în termeni.
Nici nu e de mirare, în atari
condiþii, cã multiculturalitatea
Banatului a fost remarcatã de toþi
cei interesaþi de fenomen: Trecând
munþii – frontiera dintre rãsãrit ºi
apus, dintre ortodoxism ºi catolicism
(sau reformism) dintre (spun câþiva
specialiºti) sãrãcie ºi îndestulare –
cãlãtorul va descoperi nu numai un
þinut îmbelºugat ºi elegant, cosmopolit ºi cu splendide tradiþii, ci ºi
o bucãtãrie opulentã, asemãnãtoare celei transilvane, cu unele
particularitãþi sosuri ºi ciorbe îndulcite, fripturi savante ºi pilafuri
drese cu verzituri ºi papricã (Radu Anton Roman, 2001).
Atunci când vorbim despre alimentele menite sã asigure
hrana întregii familii peste iarnã trebuie sã ne gândim, automat,
la porc, ºi la produsele abþinute prin sacrificarea acestuia.
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Dacã felul în care se pregãteºte porcul în Banat ºi
în Ardeal este unic în România, aceasta se datoreazã germanilor,
ºvabi sau saºi. De la ei au învãþat românii sã pregãteascã
maþele pentru prepararea cârnaþilor, nu numai prin spãlare, ci
ºi prin raderea lor cu cuþitul (gest care continuã, în acest fel,
sacrificiul ritual). De la ei avem conservarea cãrnii prin sãrare
ºi afumare, astfel încât produsele sã ajungã pânã în anul
urmãtor.
De la
g e r m a n i
avem lebãrwuºtii (acel
unic pateu de
ficat), precum
ºi wurºtii, în
g e n e r a l
(cremvurºtii,
de pildã). Tot
de la ei am
p r i m i t
ºniþelul, dar
ºi celebra
krautzsuppe.
De la nemþi
avem alternanþa de
dulce, acru ºi sãrat,
astfel încât un
bãnãþean care nu
mãnâncã compot la
felul doi ar da de
bãnuit. Tot nemþii
ne-au
adus
în
bucãtãrie sosurile
(dulci, dulci-acriºoare),
ca ºi ºtrudelul.
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Ei ne-au binecuvântat, de altfel, ºi cu berea, ºi tot ei au
adus în civilizaþia româneascã ºi ºpriþul (e drept, mai puþin
prezent în Banat).
De la maghiari Banatul a luat condimentele tari,
mâncãrurile piperate ºi mai ales, topite în piparcã iute. Aºa se
face cã gulaºul dar, mai ales, papricaºul (tot un fel de gulaº)
nici nu mai sunt resimþite ca niºte mâncãruri ungureºti ci, pur
ºi simplu… bãnãþene.

Boiaua foarte iute este ingredientul absolut necesar pentru
orice fel de mâncare, dupã cum la fel de adevãrat este faptul cã
orice mâncare începe… cu ceapã prãjitã în ulei. Ei, maghiarii,
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ne-au dat cârnaþii extrem de condimentaþi (csabai), dar ºi pe cei
din carne de cal.
Un bãnãþean get-beget nu va cere niciodatã în magazin
caltaboº, ci maioº, secretul de fabricaþie aparþinând etnicilor
maghiari.
În
loc de referate, la
cursurile
mele eu
solicit
studenþilor reþete
de acasã.
Pentru cã
la Universitatea de ªtiinþe Agricole din Timiºoara vin studenþi din
toate colþurile þãrii, într-un an am avut ºi un student din
Odorheiul Secuiesc. El mi-a dat o reþetã (pe care, numai citind-o
am simþit cã îmi iau foc toate cele) moºtenitã de la tatãl ºi de
la bunicul sãu, cu rugãmintea sã nu o dezvãlui nimãnui. Deºi,
în general, aceste reþete constituie baza cãrþilor mele de etnologie
culinarã, i-am promis solemn cã nu o voi face.
În ceea ce priveºte dulciurile, ei au adus în spaþiul
nostru cultural aluaturile fierte, a cãror reginã (rege) este,
fireºte, celebra gãluºcã (gomboczi), mai ales cu prune dar, la o
adicã, ºi cu caise, ori cu magiun etc.
Nu putem omite, la acest punct, cu nici un chip, nici
celebra palincã (mai puþin prezentã în Banat) ardeleanã, ea
începând însã sã fie fabricatã chiar ºi de cãtre bãnãþenii cei mai
ortodocºi, ºi care îºi preparã, mai nou, pentru zilele reci de
iarnã ce va sã vinã macãr câþiva zeci de litri de palincã (cea de
pere este împãrãteasa).
Sârbii ne-au adus duleþii de colac (adicã dovleacul pentru
prãjiturã), pentru români o delicatesã a postului, dar un dulce
de sãrbãtoare pentru fraþii slavi.
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Ei sunt meºterii ºi stãpânitorii absoluþi ai copturilor,
din care se fac colacii de sãrbãtoare, ºi nu numai. Ei ne-au
învãþat sã frigem mielul haiduceºte, ºi sã îl umplem cu orez,
stafide ºi alte mirodenii, care desfatã simþurile ºi bucurã
sãrbãtoarea.

În ceea ce îi priveºte pe conaþionalii noºtri romi, atunci
când venea vorba despre ei aveam în faþã imaginea ceaunului
pus pe foc în mijlocul ºatrei, la margine de sat.
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Romii iubesc tot ce este fript: gãinã, curcan, porc,
servite, în general, fãrã mare ceremonie. Un element esenþial
este faptul cã la ei toate felurile de mâncare se pun pe masã
deodatã, nu pe rând, ºi fiecare serveºte ce îi pofteºte inima.
Fireºte cã toate aceste
consideraþii sunt de facturã
metodologicã ºi analiticã, deoarece
nici un bãnãþean nu va putea
spune cu certitudine de unde ºi
de la cine îi vin aceste adevãrate
minuni culinare. Ele se constituie,
pânã la urmã, într-un tot unitar,
inconfundabil, ºi anume bucãtãria bãnãþeanã.

Gheorghe
SECHEªAN
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Bucãtãria bãnãþeanã
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Nedeia

Convieþuiri
Un muzicant
ºi un om de cuvânt
Despre etnia romã, am rugat unul dintre colaboratorii ºi
prietenii noºtri sã scrie, profesorul Adrian Constantin.
„În ceea ce priveºte obiceiurile ºi datinile etniei rome, în
judeþul Caraº-Severin, acestea nu s-au pãstrat. Judeþul nostru
fiind un „conglomerat“, un „mozaic“ de etnii, cei mai mulþi fiind
romi, în proporþie de 2,67% , dintr-un total de 21 de etnii. Romii
au „împrumutat“ din obiceiuri ºi tradiþii, participând activ la
manifestãrile populaþiei majoritare a localitãþii unde s-au aºezat;
de-a lungul timpului pierzându-ºi propriile obiceiuri ºi tradiþii.“
Am dorit deopotrivã sã prezentãm contribuþia reprezentanþilor etniei rome în context cultural macro. Astfel, vã
readucem în atenþie personalitatea tatãlui lui Adrian Constantin,
Ioan Constantin, ºtiut de toþi drept „nea Costicã Cireaºã“.
„Când am început sã cânt, primii mei paºi în muzicã, la
15 ani, l-am cunoscut pe «nea Costicã», zis Cireaºã dar noi îi
spuneam «nea Costicã». Am avut ocazia sã cânt cu el la
Ansamblul «Reºiþeana». A fost un om extraordinar, deosebit
caracter, un bun pedagog, în meseria de instrumentist, foarte
bun. La 16 ani am fost cu Ansamblul «Reºiþeana», în turneu, în
Olanda. A fost o experienþã de neuitat. Un bun co-repetitor cu
o memorie extraordinarã, la toate ansamblurile unde a fost corepetitor a fost apreciat. Omul prietenos, cald, omenos, bun
coleg, nu am cum sã îl uit. Odihnã veºnicã!“ (Petricã Viþa)
ªi eu l-am cunoscut, l-am apreciat foarte mult, am
colaborat excelent la Terra Sat Reºiþa la emisiunile de muzicã
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popularã. I-am cunoscut familia, oameni de mare omenie,
dumnealui, aºa cum mãrturiseºte ºi Adrian, un om de cuvânt,
ne-am bazat pe calitatea dânsului atât profesionalã cât ºi umanã.

Angelica HERAC

CONSTANTIN IOAN, zis „CIREªU“
Nãscut în data de 01.08.1948, în
localitatea Vãrãdia, judeþul Caraº-Severin,
într-o familie de romi muzicanþi, fiind a
treia generaþie de instrumentiºti, a început
sã deprindã din tainele muzicii ajutat fiind
de bunic ºi de tatã, mai întâi cântând la
vioarã. A absolvit ºcoala generalã de 8 clase
în localitatea natalã, dupã care a venit la
Reºiþa la ºcoala profesionalã, sã înveþe
meserie. Tot în acest timp a urmat cursurile ªcolii Populare de
Arte, clasa saxofon.
Fiind un om talentat, a fost îndrumat spre cariera
artisticã devenind membru a mai multor formaþii artistice ale
vremii din Reºiþa: Ansamblul „Reºiþeana“, Ansamblul „Semenicul“,
Ansamblul Municipiului Reºiþa, diferite ansambluri ale
întreprinderilor din oraº.
A fost co-repetitor mulþi ani la Ansamblul „Reºiþeana“,
formaþie cu care a efectuat multiple turnee în arã, dar mai ales
peste hotare: Olanda, Danemarca, Turcia, Iugoslavia, Ungaria,
Germania, Suedia. Tot co-repetitor a fost ºi la Ansamblul
„Semenicul“, ansamblu cu care de asemenea a participat la
numeroase turnee, ca de exemplu: Franþa, Spania, Danemarca,
Albania, China etc.
S-a stins din viaþã la vârsta de 65 de ani, rãpus de o
boalã necruþãtoare.
A fost un om, cum se spune „familist“, ºi-a iubit soþia ºi
cei doi copii, în egalã mãsurã, a fost mândru când amândoi copiii
au devenit licenþiaþi. De asemenea s-a bucurat nespus de mult
când am mers alãturi de el la manifestãrile culturale ale
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ansamblurilor la care a activat, precum ºi la alte activitãþi
artistice. În comunitate, în colectivitate, peste tot unde a umblat,
a fost apreciat ca ºi artist, ca ºi om pe care te puteai baza la
nevoie, a fost un om de cuvânt.
Sã nu uit, porecla de „Cireºu/Cireaºã“ vine de la faptul
cã tata colinda prin satele dimprejurul Vãrãdiei natale, cu
bunicul lui, cu cãruþa, cu cireºe. ªi copiii, când îl vedeau ziceau
„Vine Ion? Care Ion? Ion, cu cireºe, Ion Cireaºã“... ºi aºa a
rãmas.

prof. Adrian CONSTANTIN

Despre Ion Constantin-Cireaºã…
Pentru cã familia mea din partea lu’ tata se trage de la
Potoc, având multe neamuri, am fost chemat la o nuntã, în anul
1980, la Macoviºte. Eu, pe timpurile alea am cântat aºa, pe la
fanfara de la Coºtei, aºa cam ca toþi din sat. Nu am înþeles
dublu-stacatura. Fiind acolo, am observat cântatul, altfel decât
la noi. Acolo la nuntã au cântat: Ion Constantin-Cireaºã, Gigi
Tãbãcaru, Ionel Bonþu, Miciu cu acordeonul, de la Câlnic ºi
Pavel Jurcã.
A fost ºi Viþa Petricã, aºa ca începãtor atunci. Fiind din
Iugoslavia, tatameu a zis cãtre Cireaºã sã vin la el la ore sã mã
înveþe mai frumos sã cânt. A trecut un an ºi ei au fost cu
formaþia Sandu Florea în Iugoslavia la un spectacol. Atunci am
stabilit ca eu sã vin în vara aceea la Reºiþa la el la ore de sax.
Aºa a ºi fost. Am venit la Reºiþa ºi am stat douã sãptãmâni la
Viþa acasã ºi am mers împreunã la Cireaºã la ore de sax. Aºa
am cunoscut melosul clar, bãnãþean. Cireaºã a fost un om
deosebit. Om deosebit de alþi muzicanþi. Blând, timid, bun de
suflet. Au trecut anii ºi nu ne-am mai vãzut mulþi ani. Dupã
Revoluþia voastrã, au început spectacole la noi în þarã de la voi.
Iarãºi ne-am reîntâlnit ºi am avut o colaborare foarte intensã.
A fost cu mine la multe nunþi ºi petreceri la noi. Am fost
prieteni de familie, mergeam unii la alþii cu orice ocazie.
Cireaºã nu cã a fost profesorul, adicã îndrumãtorul meu
ci ºi la mai mulþi, din câte ºtiu eu. Nu existã pagini pe net cât
aº putea eu sã scriu despe el. Cu toatã familia lui ne-am
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împrietenit, au fost la noi ºi am fost la ei. ªi cu Adi sunt ca un
frate, ºi acum suntem în legaturã strânsã.
Ion Constantin-Cireaºã, un om deosebit, cu caracter
nepereche. Numa pot mulþumi lui Dumnezeu cã a fãcut ca sã
ne cunoaºtem.
Am fost ºi când a murit la înmormântare, aºa a plouat,
lacrimi…
Un prieten, un dascãl, un OM, Cireaºã.
Datoritã lui Cireaºã am ajuns sã cunosc la viaþa mea pe
cei mai buni muzicanþi suflãtori din Banatul nostru.
Despre Cireaºã pot sã scriu 10 ani neîntrerupt. Asta o
fost o micã aducere aminte, datoritã vouã, Angelica. Sã nu se
uite nicicând cine a fost Ion Constantin-Cireaºã.
Datoritã lui eu am adus dublu stacatura în Banatul
Sârbesc. Primul am fost care a cântat cu stacatura ca la
România, adicã ca în Banat. ªi acum mai sunt în contact cu fiul
lui, Adi, cum spuneam. Mai merg din când în când la Reºiþa
ºi-mi aduc aminte de zilele frumoase ale tinereþii.
Mulþi dintre ai care le-a dat pita (pâinea) în mânã l-au
uitat. Probabil, Cireaºã îi iartã cãci a ierta nu înseamnã a ºi
zuita (uita), însã a zuita este de neiertat. Ultima propoziþie sã
o scrieþi, vãrog.
Salutãri, dacã mai aveþi nevoie de ceva de la noi, aici
sunt.

Ilia VINU, saxofonist din Vârºeþ
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Legenda Sfântului Sava
În mentalul sârbilor din Clisurã ºi Poliadia existã multe
legende referitoare la istoria unor mânãstiri.
Cea mai cunoscutã legendã, cea mai bine întipãritã în
mentalul sârbilor din aceste locuri este cea care dateazã de la
înfiinþarea mânãstirilor Baziaº ºi Zlatiþa. Potrivit acestor
legende,cele douã mânãstiri au fost întemeiate de Sfântul Sava
Neanici, fiul marelui jupân Stevan Nemanja.
Sfântul Sava auzind de la profesorii din Bizanþ pe care
i-a adus tatãl sãu cã ºi la nord de Dunãre trãiesc sârbi, s-a
gandit sã vina în ajutor în ce priveºte religia ºi cultura. Astfel,
luând câþiva cãlugãri cu ei pornind spre nord a ajuns în
localitatea Ram (Serbia de azi), unde împreunã cu acei cãlugãri
a vrut sã traverseze Dunãrea într-o barcã.
Dar când s-au aflat pe barcã, dintr-o datã s-a dezlãnþuit
o furtunã provocatã de vântul kosava. Cu toþii s-au simþit
într-un mare pericol ºi au ridicat mâinile spre cer rugându-l pe
D-zeu sã-i scoatã din valurile uriaºe. Pentru o clipã vântul s-a
oprit ºi ei au ajuns la mal teferi.
Imediat ce au coborât pe mal vântul s-a înteþit din nou,
ºi Sfântul Sava auzindu-l a rostit cuvântul Baszias ce înseamnã
,,chiar urli“. Sfântul Sava împreunã cu cãlugãrii au îngenunchiat
ºi au mulþumit lui D-zeu cã au scãpat teferi ºi au ajuns cu bine
la mal. Pe locul unde a îngenunchiat Sfântul Sava a hotãrât sã
ridice o mânãstire.
Pãstorii din împrejurimi care au auzit cuvintele Sfântului
i-au dat numele mânãstirii ridicate de Sfântul Sava, Baszias ºi
de acolo a luat numele ºi localitatea care s-a constituit în jurul
mânãstirii.
Nu departe de Basiaz, Sfântul Sava a mai ridicat douã
mânãstiri: cea de la Zlatiþa care a dobândit numle de la pârãul
Zlatnipotok care conþinea nisip aurifer ºi mânãstirea Kusici.
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Aceste mânãstiri în concepþia Sfântului Sava au constituit
o trinitate sfântã ºi trei focare de culturã care aveau rolul de a
întãri credinþa ortodoxã pe aceste meleaguri.
Legenda are legaturã cu biografia Sfântului Sava. Unul
din biografii sãi pe nume Domenþian a consemnat cã în anul
1220 a existat pericolul iminent de izbucnire a unui rãzboi.
Sfântul Sava în calitatea sa de arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe
Sârbe, titlul dobândit de la împãratul bizantin Constantin si în
calitatea sa de frate al regelui sârb, Stevan Prvovenciani s-a dus
într-o misiune diplomaticã la regele maghiar Andrei al II-lea. Pe
lângã tratativele de pace, Sfântul Sava l-a rugat pe regele
maghiar ca, acolo, la nord de Dunãre unde trãiesc sârbi sa-i
permitã sã ridice mânãstiri. Dupã cum a consemnat biograful
Domenþian, s-a sfãtuit regele cu sfetnicii sãi ca rugãmintea
Sfântului Sava s-o împlineascã.
Ca urmare a acestui sfat, sârbii care trãiau la nord de
Dunãre au putut sã-si ridice biserici ºi mânãstiri.

Mara GORUN

Biserica Mãnãstirii Baziaº
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Rostul vorbei
Târºul
Târº este un cuvânt des folosit în vorbirea curentã din
Valea Almãjului ºi cãruia i-am i-am gãsit trei înþelesuri:
- târºul, un copac pipernicit, nedezvoltat, situat mai ales
pe dealuri ºi vârfuri de munte.
- târºul, ca ºi mãturã mare alcãtuitã din nuiele provenite
mai ales din mesteacãn, dar nu numai. Cu aceste mãturi se face
curat în faþa casei, prin curte ori în ocolul unor animale (oi,
capre). Este lung de aproximativ un metru ºi legat de la mijloc
spre coadã tot cu nuiele. Are eficienþã mare la mãturat fiind
folosit ºi pe teren accidentat. În unele sate almãjene (cum ar fi
Eftimie Murgu) este numit târu. Nuielele pot fi legate ºi pe o
coadã de lemn, dar nespecific zonei.
- târºul mai denumeºte ºi parul sau aracul pe care se
caþãrã fasolea urcãtoare. Trebuie sã aibã în jur de 2 m, bine
înfipt în pãmânt, destul de solid ca sã reziste când se fac
pãstãile.
Aºa cum ºtim, la sate, oamenii au, pe lângã numele din
buletin un al doilea nume, o poreclã, prin care mai repede este
identificat. La mine în sat ºi târºul a dat supranume unui
locuitor de aici, Nicolae (Lae) Târºu. Ca sã vã rãmânã în minte
elementul expus aici am sã vã spun o întâmplare cu acest
consãtean al meu, despre care el habar nu are.
Eram proaspãt medic ginecolog la Bozovici. Într-o noapte,
pe la ora 3, pe când dormeam la casa pãrinteascã din ªopotu
Vechi, vine mama, mã trezeºte ºi-mi spune cã e bolnavã vaca ºi
vrea sã-mi cearã pãrerea dacã poate fi salvatã. Cu ochii cârpiþi
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de somn o ºi constat cã stã culcatã ºi respirã foarte greu. Caut
în diagnosticele mele umane ceva asemãnãtor, nu gãseam ºi îi
spun cã trebuie sacrificatã, ca sã rãmânem mãcar cu ceva din
ea.
Zis ºi fãcut, merg repede la casa lui Lae Tîrºu situatã la
vreo 600 m de noi ºi bat sãnãtos la geam ºi poartã. Nici o
miºcare ºi dupã vreo 10-15 minute mã las pãgubaº. Probabil cã
nu era venit de la Bozovici unde profesa ca mãcelar.
Puþin dezamãgit iau maºina ºi merg într-un sat vecin
unde exista medic veterinar. Dupã jumãtate de orã de bãtãi în
uºã apare intrigat personajul, ba chiar supãrat. Dupã ce-mi
declin identitatea ºi profesia este cuprins de sentimente mai
bune ºi dupã ce aflã simptomele, vacii îmi spune zâmbind: „Are
hipoglicemie. Dacã-i administrez calciu pe venã, în zece minute
se ridicã în picioare“.
Aºa a ºi fost, dimineaþa i-a injectat calciu, vaca s-a
ridicat ºi a început sã rumege. Toatã lumea bucuroasã doar eu
cu o umbrã de tristeþe. Colegul observã ºi mã întreabã ce am.
Îi spun cã sunt dezamãgit de mine ºi cã mi-am pierdut încrederea
în capacitãþile mele medicale care erau sã-mi sacrifice animalul.
Ca sã mã liniºteascã mi-a povestit cã ºi el, la primul caz de
acest fel a pus proprietarul sã taie vaca, motiv pentru care ºi
acum îl mustrã conºtiinþa, mai ales când se întâlneºte cu acel
om care totdeauna îl întreabã: „ªi chiar trebuia tãiatã?“

Iosif BADESCU
24.XII.2018
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Raftul cu cãrþi
Din nou despre
scriitorii þãrani
La ediþia din toamna
trecutã a Festivalului condeierilor plugari din Banat,
iniþiat de peste un deceniu de
dr. etnolog Maria Mândroane
la Muzeul Satului Bãnãþean din
Timiºoara (presupun cã din
motive financiare), n-a mai
apãrut ºi revista „Vatra Cãraºului”. În schimb, organizatoarea ºi-a întâmpinat participanþii cu trei cãrþi prin care
îºi propune sã continue acþiunea
de valorificare a creaþiilor scrise
de þãranii bãnãþeni în perioada
interbelicã ºi chiar în cea
postcomunistã.

¬ Ion Nicola, „Satu
meu m-o inspirat, Nera,
apã cristalinã“, Ed. Eubeea
ºi Eurostampa, Timiºoara,
2018

L-am cunoscut bine, încã
de copil, pe Ion Nicola din satul

Slatina Nera, pentru cã era
vecin cu o rudã de-a mea la
care eram invitaþi, an de an,
la nigeia de Sfântã Mãrie Mare
fãrã sã ºtiu atunci cã era
pasionat de poezie. De
asemenea, am pãstrat relaþii
destul de apropiate cu fiul ºi
fiica sa, primul inginer la
Primãria din Reºiþa ºi a doua,
învãþãtoare la o ºcoalã
gimnazialã, ambii dispãruþi
prematur. De altminteri, Anica
Nicola (Aniþa cum îi spuneam
eu) era o fatã plãcutã, mândrã
chiar, plinã de viaþã ºi cu multe
iniþiative culturale, scrie ºi
prefaþa acestei cãrþi. De fapt,
în urmã cu puþinã vreme de a
trece la cele veºnice ea s-a
îngrijit ºi de caietele tatãlui
sãu ºi îmi amintesc cã, într-un
an, în a doua zi de nigeie, ne-a
lecturat câteva creaþii din ele,
la o manifestare organizatã în
Cãminul Cultural, atunci când
profesorul ºi poetul Doru Ilana
ºi ing. Iacob Voia ºi-au lansat
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o primã variantã dintr-o viitoare
monografie a satului.
Cartea are douã pãrþi
distincte: prima grupeazã poezii
concepute „în dulcele stil clasic”,
ritmate ºi rimate corect, în care
cântã frumuseþile satului natal, copilãria petrecutã în spaþiul
patriarhal de lângã apa Niergãnului, iubirile dintâi (din care
nu lipsesc vagi ecouri eminesciene) valoarea credinþei,
mediteazã despre rostul omului
pe pãmânt, vorbeºte despre
destinul unor copii nefericiþi etc.,
etc. Venind vorba despre
meditaþii nu pot sã nu remarc
un text scris în prozã, pe douã
pagini, intitulat: Despr e
Iubire. Pãrerea mea pur
personalã, semn cã tentaþia de
„a filozofa“ pe diverse teme îi
da târcoale, ca la mai toþi
semenii sãi, þãranii.
Interesant mi s-a pãrut
la Ion Nicola ºi felul în care îºi
dateazã aproape toate creaþiile.
Iau un exemplu ales la
întâmplare: „Fãcut-am aceastã
poezie în perioada 19-24 februarie
1978 acasã, curãþând la cucuruz.
Afarã era zãpadã mare, eu eram
liber de la servici. Trecutã în
acest caiet azi, 9 aprilie fiind de
servici la birou la pazã, la IPEG.
Este Duminicã. Prunii sunt
înfloriþi, dar vremea este rece. E
ceaþã ºi vin stropi de ploaie
Pãdurea e înverzitã.“ Nu existã,

deci, nici un dubiu cã Ion Nicola,
chiar dacã era un creator
spontan, lãsa textul sã „dospeascã”, avea ciorne ºi „lucra“
pe ele.
Chiar dacã – am mai
scris ºi altãdatã – nu sunt un
împãtimit susþinãtor al poeziei
în grai bãnãþean (care mai întâi
trebuie sã fie poezie ºi mai
apoi „în grai“), cea mai reuºitã
parte a volumului mi se pare
tocmai cea dedicatã acestui ultim
gen. Pentru cã aici autorul ne
spune poveºti trãite sau
întâmplate în satul sãu, e firesc,
are umor, se simte, cum se
spune, „la el acasã“. În final, o
întrebare pentru Maria
Mândroane: n-am înþeles de ce
o carte (de poezie sau de prozã)
trebuie sã aibã neapãrat o
prefaþã ºi o postfaþã?

¬ Paul Târbãþiu,
Þãranii din Banat, date ºi
note
fugare
asupra
gospodãriei ºi a altor
resorturi þãrãneºti, Ed.
Eubeea ºi Eurostampa,
Timiºoara, 2017
Aºa dupã cum mãrturiseºte în nelipsita prefaþã drd.
Vlad Barangã, dacã nu mã înºel
strãnepotul autorului, „În 1942,
în plin rãzboi mondial, la
îndemnul unui fost ministru
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(Petre Nemoianu ministru al
agriculturii ºi conducãtor al
Cercului bãnãþenilor d i n
Bucureºti (nota noastrã) un
þãran bãnãþean strãbãtea
regiunea pentru a se documenta
asupra stilului de viaþã al fraþilor
sãi plugari”. Mai exact dorea sã
dovedeascã avantajul micii
proprietãþi agricole, agreatã de
Nemoianu, în contradicþie cu
ideile despre acest sector a
colegilor din guvernul condus
de generalul Ion Antonescu.
Cum se ºtie, Paul
Târbãþiu s-a nãscut în satul
Comorâºte ºi s-a remarcat mai
cu seamã, între alþii, ca
întemeietor al revistei þãrãneºti
„Cuvântul Satelor“ dar ºi ca
gazetar. Volumul la care mã
refer a fost redactat la
Timiºoara, unde ºi-a trãit ultimii
ani ai existenþei.
Într-un prim capitol –
Dicton idiomatic: „Tãt Banatu-i
fruncea“ – Paul Târbãþiu se
referã la condiþiile istorice ºi
sociale în care s-a dezvoltat
aceastã provincie, fapt ce l-a
determinat pe fãgeþeanul George
Gârda sã-l lanseze într-o poezie
în grai, ca mai apoi sã devinã
sintagmã-emblemã a þinutului
ºi sã fie rãspândit în întreg
arealul locuit de români,
conchizând cã gradul de
civilizaþie, de culturã ºi de
spiritualitate al popoarelor

(inclusiv al clasei þãrãneºti)
„atârnã întotdeauna, în mare
parte, de starea lor economicã“.
În alte trei capitole –
Obârºia avutului tradiþional al
þãranilor din Banat, Imitaþia ºi
Progres economic autorul îºi
argumenteazã pe larg afirmaþiile (inclusiv prin fotografii),
iar în cel intitulat Progres
cultural ºi social scrie despre
apariþia ºi rolul pe care l-au
avut, în Banat, societãþile ºi
asociaþiile culturale, corurile ºi
fanfarele, apariþia dirijorilor,
compozitorilor ºi condeierilor
þãrani, gazetele înfiinþate de
aceºtia ºi existenþa unor
biblioteci private ce numãrau
mii de volume.
În ultima parte a
volumului – Sate bãnãþene ºi
aspecte diferite Paul Târbãþiu
realizeazã o trecere „fugitivã“
prin câteva aºezãri din judeþele
Ti m i º - To r o n t a l , C a r a º º i
Severin, dovedindu-se un
adevãrat sociolog, fãcând planuri
ale unor gospodãrii þãrãneºti,
consemnând numãrul de locuitori, materialele din care care
sunt construite casele ºi anexele
gospodãreºti, suprafeþele de
pãmânt deþinute, felul culturilor
ºi modul de exploatare a pãmântului (manual sau mecanic)
numãrul de animale (pe specii)
ºi de utilaje agricole, producþiile
obþinute, valorificarea etc. ºi,
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în final, scãzând toate cheltuielile, profitul obþinut.
Astfel de „sondaje“ sunt
realizate în comunele Comloºu
Mare ºi Nerãu (judeþul TimiºTorontal), Jabãr (judeþul Severin), Cacova, Comorâºte,
Vãrãdia, Vrani, Berliºte (judeþul
Caraº) ºi Rudãria (Valea Almãjului) informaþiile din aceastã
aºezare fiindu-i furnizate de
Eftimie Gherman, printr-o
scrisoare tipãritã la „Anexa!“.
În finalul lucrãrii sale
Paul Târbãþiu consemneazã ºi
câteva datini ºi obiceiuri care
se practicau la moarte, nuntã,
botez, nume de botez ºi de
familie predominante (la femei
ºi bãrbaþi), precum ºi cele mai
cunoscute „jocuri de societate”:
cãrþile de joc (fãrã bani), moara,
þãncuºele, fotbalul modern.
„Obiceiurile superstiþioase au
dispãrut cu desãvârºire“ –
remarcã autorul.

¬
Maria
Mândroane, Tiberiu Popovici,
Nicolae Humã-Bogdan,
memorialist, publicist,
condeier plugar ºi þãran
fruntaº, Ed. Eurostampa,
Timiºoara 2017

La apariþia acestui volum
„au pus umãrul“ cei doi autori
plus Dan Liuþ, directorul Casei

Orãºeneºti de Culturã Bocºa,
care a fãcut „un efort deosebit
la strângerea materialelor“. Nici
editura, se pare, nu a prea fost
interesatã de reproducerea unor
fotografii (e adevãrat, neglijent
pãstrate) ºi fotocopii din diferite
gazete de la jumãtatea secolului
trecut, cu neputinþã de lecturat,
ca sã nu mai amintesc de cea
care îi înfãþiºeazã pe cei doi
autori ºi pe Remus Humã
(strãnepotul lui N.H.B.) care,
în mod sigur, a fost realizatã
în zilele noastre.
Cum se ºtie, Nicolae
Humã-Bogdan din Bocºa
Românã s-a numãrat (datã fiind
ºi starea materialã) în primul
grup de gazetari care a pus
bazele celei mai longevive gazete
scrise de þãrani – „Cuvântul
satelor“, din ªoºdea ºi a fãcut
parte dintr-un lot de 50 de
plugari, selectat din întreaga
þarã de Ministerul Agriculturii
ºi Domeniilor pentru un schimb
de experienþã de ºase luni cu
agricultori elveþieni. În privinþa
anului, pãrerile sunt împãrþite:
autorii susþin cã N.H.B. a fost
în þara cantoanelor în 1928 ºi
în pagina urmãtoare din
capitolul Condeierii þãrani –
trecut, prezent ºi viitor, dând un
citat din Ion Ciucurel, susþin
cã „„escursia plugãreascã de
studii în Elveþia (are loc, n.n.)
în 1929“.
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Cititorii volumului, sunt
sigur, vor parcurge cu interes
„însemnãrile de pe front“,
„reconstituite“, dar ºi cele câteva
fragmente din articolele
publicate în „Cuvântul satelor“
ºi în „Tribuna Banatului“, atât
de actuale ºi astãzi ºi doar
lipsa de spaþiu nu-mi permite
sã citez din ele câteva pasaje.
ªi, totuºi, nu mã lasã inima sã
nu vã ofer douã fraze apãrute
în „C.S.“ din 31 martie 1928,
adicã dupã zece ani de la Marea
Unire: „De zece ani moþii lui
Iancu sunt furaþi de pãdurile,
cari le-au apãrat cu sânge
românesc, de cãtre liftele strãine,
cari au uºã deschisã în toate
ministerele româneºti! Abea
acum se zice cã li s-ar fi fãcut
dreptate, dânduli-se pãdurile, dar
fãrã lemne, cãci acelea le-au luat
alþii...“ Cum spuneam, articolele
reproduse în facsimil sunt
ilizibile.
Interesant mi s-a pãrut
ºi textul intitulat Nicolae Humã
Bogdan ºi organizaþia þãrãneascã, tipãrit de Gabriel
Þepelea, în volumul Plugarii
condeieri din Banat (Ed. Cercul
bãnãþenilor, Bucureºti, 1943).
Sigur, cei doi autori
oferã ºi alte informaþii utile
pentru cei interesaþi de acest
„fenomen“ cartea încheindu-se
cu amintitul interviu cu strãnepotul Marcel Remus Humã,

care avea o vârstã fragedã
atunci când înaintaºul sãu îºi
trãia ultimii ani de viaþã.
Concluzionând, din
punctul meu de vedere,
reeditarea volumului publicat
în 1933, dupã revenirea din
Elveþia, ar întregi, într-un fel,
personalitatea unuia dintre
gazetarii þãrani cei mai interesanþi din generaþia sa.
februarie 2019

.

Nicolae IRIMIA

Petru Comisarschi:
Ilustraþie la povestea Capra
cu trei iezi de Ion Creangã
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Ioþa Boldurian
Întristaria
Sub acest titlu descoperim o carte interesantã pe a
cãrei foaie de titlu citim urmãtoarele precizãri: ediþie îngrijitã,
interviuri, prefaþã ºi postfaþã
de Vasile Bogdan; stabilirea
textului ºi adnotãri de dr. Florin
Gâldãu; alte adnotãri ºi concepþia graficã Graþian Gâldãu.
E un jurnal de front în versuri
ale unui þãran bãnãþean din
Cerneteaz în timpul Primului
Rãzboi Mondial. Trãirile soldatului sînt transpuse în versuri
populare, cu o ortografie aproximativã (din care reþinem, ca ºi
editorul, dublarea consoanelor,

pe lîngã alte forme ciudate),
exprimînd, ca în toate creaþiile
de acest tip, legãtura cu familia,
dorul de casã, speranþa întoarcerii cu bine etc. „O feriascã
Dumnezeu/ Pe toatã lumia de
rãu/ Mã feriascã ºi pe mine/
Sã nu mor în þarii strãine“.
Zilele, trãirile în timpul bãtãliilor
sînt consemnate în acelaºi stil:
„Încã mai horesc una/ Pînã cem
vine Vrieamia/ Kã dacã de bagãn
focc/ No mai fii Vreme de locc“.
Eroul cade prizonier: întro Zii
din postu mare/ bunul Dumnezeu au dat/ de sãnãtos am
scãpat/ cã Ruºi pre mini mor
prins/ ºi în þara lor mor dus“.
Cartea ne aminteºte o
culegere întocmitã de Marcu
Mihail Deleanu cu scrisori
(majoritatea în versuri) ale
ostaºilor bãnãþeni, de pe fronturile de luptã ale Primului
Rãzboi Mondial. Titlul volumului
realizat de M.M. Deleanu este
Pune, Doamne, pace-n þarã.
Formula o regãsim ºi la
Boldurian: „Doamne adã pacian
lume/ Sã mã duc acas anume“.
Dincolo de textele soldatului bãnãþean, volumul e interesant prin multele contextualizãri ale lui V. Bogdan: interviuri cu nepoþii autorului, cu
istorici ºi lingviºti, ilustraþii care,
prin aceste variate unghiuri,
pun mai bine în evidenþã „un
om într-o istorie de oameni“.
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Evenimente
Luna ianuarie 2019
Ziua Culturii Naþionale
„Eminescu ºi România. O
descoperire permanentã“ 15
ianuarie 2019, Reºiþa
„24 ianuarie, un pas
spre Marea Unire“ 22 ianuarie
2019, Reºiþa

Luna februarie 2019
Festivalul Folcloric
„Veliºcu Boldea“ 19-20 februarie
2019, Reºiþa ºi Caransebeº
„Dragobete/Sf. Valentin“
22 februarie 2019, Reºiþa

Luna martie 2019
Fãºancul de la Rafnic
ºi Clocotici 5 martie 2019,
Rafnic ºi Clocotici
„ To c m a º i N u n t a
Cornilor“ de la Bãnia 10-11
martie 2019, Bãnia

„Lunea Cornilor“ de la
Eftimie Murgu 11 martie 2019,
Eftimie Murgu
„Fãºancul Copiilor“ 14
martie 2019, Reºiþa

Luna aprilie 2019
Lansare de carte
„Dezmembrarea Iugoslaviei în
context internaþional“, prof. dr.
Nicolae Magiar 4 aprilie 2019,
Reºiþa
„Primãvarã cãrãºanã în
forme ºi culori“ expoziþie de
artã popularã ºi contemporanã
12 aprilie 2019, Reºiþa
„Mãsuratul Oilor“ 18
aprilie 2019, Târnova
„Alaiul Primãverii“,
ediþia XXXVI / Colocvii de
primãvarã în domeniul
etnografiei ºi folclorului 20
aprilie 2019, Reºiþa
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Luna mai 2019
„Sãrbãtoarea Muzeelor
Sãteºti“, ediþia a X-a
4 mai
2019, Bozovici
„Searã de cântece ºi
dansuri pe Valea Boºneagului“
10 mai 2019, Moldova Nouã
„Searã de cântece ºi
dansuri din Caraº“ 11 mai
2019, Timiºoara
„Festivalul de Muzicã
Religioasã „Ion Românu“, ediþia
XXI 21 mai 2019, Reºiþa

Luna iunie 2019
„Searã popularã – Orchestra „Virtuozii Semenicului“
- Spectacol DOM 5 iunie 2019,
Reºiþa
Aniversarea a 50 de ani
a Ansamblului „Semenicul“ 1314 iunie 2019, Reºiþa
Festivalul-concurs
Naþional de interpretare vocalã
a muzicii populare româneºti
„Aurelia Fãtu-Rãduþu“, ediþia
XXVI-a 19 - 20 iunie 2019,
Bocºa
Colocviile Naþionale ale
revistei „Reflex“, ediþia a XIX-a
20-22 iunie 2019, Reºiþa

ALAIUL
PRIMÃVERII 2019 la
a XXXVIII-aediþie
În 12-13 aprilie 2019
Consiliul Judeþean Caraº-Severin,
Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Caraº-Severin
(CJCPCT CS) în parteneriat cu
Primãria ºi Consiliul Local Reºiþa,
Muzeul Banatului Montan ºi
Direcþia pentru Agriculturã
Judeþeanã Caraº-Severin au
organizat „Alaiul Primãverii“.
Tradiþionala manifestare, aflatã la
ediþia a XXXVIII-a, a reunit un
numãr de 38 de ansambluri, 1100
de artiºti amatori ºi profesioniºti
din judeþ.
Manifestãrile culturale
prilejuite de „Alaiul Primãverii“
au debutat în data de 12 aprilie,
ora 14.00 printr-o expoziþie de
artã popularã ºi contemporanã
intitulatã sugestiv „Primãvarã
cãrãºanã în forme ºi culori“ care
a cuprins picturã naivã, picturã
ºi sculpturã micã ºi þesãturi
tradiþionale. Vernisajul expoziþiei
a avut loc în incinta Muzeului
Banatului Montan Reºiþa, sala „Ion
Sãliºteanu“, etajul 1 ºi a putut fi
vizitatã atât în data de 12 aprilie
pânã la ora 17.00 cât ºi în data
de 13 aprilie de la ora 9.00 pânã
la ora 17.00.
„AlaiulPrimãverii“ a
gãzduit ºi un Târg cu meºteºuguri
tradiþionale. Au fost invitaþi 14
meºteri populari care ºi-au expus
produsele ºi au avut ºi ateliere de
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lucru pe domeniile specifice:
podoabe, picturã, costume
populare, aranjamente florale,
cojocãrie/curelãrie,
olãrit
tradiþional, sculpturã în lemn,
dogãrit, ouã încondeiate ºi obiecte
de uz casnic din lemn.
Programul
a
fost
urmãtorul:
ora 10.00 – Sosirea
formaþiilor – curtea Liceului
„Traian Vuia“ Reºiþa
ora 11.00 – 11.30 Parada
costumelor populare pe traseul
Liceul „Traian Vuia“ – Parcul
Tricolorului Reºiþa
ora 11.45
Deschiderea
oficialã
ora 12.00-20.00 Spectacol
folcloric în Parcul Tricolorului
Reºiþa
Evenimentul a fost
transmis live pe pagina de
facebook a Instituþiei.

MEªTERI POPULARI
„ALAIUL PRIMÃVERII“,
EDIÞIA XXXVIII
13 APRILIE 2019, Parcul
Tricolorului, REªIÞA
1.Adina Tunaru – podoabe,
picturã, Obreja
2. Vuculescu Lenuþa – costume
populare, Rusca Teregova
3. Alexandra Gorghiu –
aranjamente florale, Reºiþa
4. Petru Chincea – cojocãrie/
curelãrie, Reºiþa
5. Moza Maria – olãrit
tradiþional, Reºiþa
6. Sãlãjan Ionel sculpturãînlemn, Doclin
7. Petru Drãghincea – dogãrit,
Peºtere/Constantin Daicoviciu
8. Buhalo Silvia – ouã
încondeiate, Duleu/Fârliug
9. Bursuc Ana ouã încondeiate,
Doclin
10.Bursuc Radu – ouã
încondeiate, Doclin
11. Ecaterina Tudor - lumânãri
pictate manual, Reºiþa
12.Auricã ªuveþ sculpturã în
lemn, Prilipeþ
EXPOZIÞIE DE ARTÃ
POPULARÃ ªI
CONTEMPORANÃ „Primãvarã
cãrãºanã în forme ºi culori“
12 aprilie/vineri, ora 14.00-17.00
13 aprilie/sâmbãtã, ora 9.0017.00 Muzeul Banatului Montan
Reºiþa, sala „Ion Sãliºteanu“,
etajul 1
1. Mihãiescu Ioana acuarelã,
Reºiþa
2.Matiaº Francisc picturã,
Reºiþa
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Spectacol
în
cadrul
Alaiului
Primãverii
3.Constantin Camelia picturã
naivã, Reºiþa
4.Doru Vasiuþi sculpturã micã,
Reºiþa
5.Piese etnografice din Colecþia
Muzeului Banatului Montan
Reºiþa

¬ În data de 21 mai
2019, ora 16.00 a avut loc
Festivalul
de
Muzicã
Religioasã „Ion Românu“,
ediþia XXI.
Festivalul s-a desfãºurat
în incinta Catedralei „Schimbarea
la Faþã“ - Govândari. Programul
a fost urmãtorul: - Corul mixt
„ A N A S TA S I S “ a l B i s e r i c i i

Ortodoxe din Bozovici, dirijor: prof.
Cherescu Claudia; - Corul „FRANZ
STURMER“ al Forumului Democratic al Germanilor din CaraºSeverin, dirijor: prof. Elena
Cozîltea; - Corala „LIRA“ din
Reºiþa, dirijor: prof.
Elena
Cozîltea; - Corala „ARMONIA“ a
Bisericii Ortodoxe Române din
Bocºa, dirijor: preot Silviu Ferciug;
- Corul „LAUDAE“ al Centrului
de Tineret Moniom, dirijor:
p r o f e s o r G i o r g i a n a C i u c u r.
Organizatori: Consiliul Judeþean
Caraº-Severin, Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Caraº-Severin
ºi Catedrala „Schimbarea la Faþã“
Reºiþa.
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¬ În 24 mai 2019,
localitatea Greoni a gãzduit
tradiþionala
manifestare
„Sãrbãtoarea Vãii Caraºului“, ediþia a XVIII-a.
Programul folcloric a fost
urmãtorul: 16.30 – parada portului
popular; 17.00 spectacol folcloric.
Au participat: Ansamblul „Mlãdiþe
orãviþene“ – ªcoala Gimnazialã
„Romul Ladea“ Oraviþa; Fanfara
Grãdinari; Ansamblul „Orãviþana“
– ªcoala Gimnazialã
„Romul
Ladea“
Oraviþa; Ansamblul
„Junii Oraviþei“ Liceul
Te o r e t i c „ G e n e r a l
Dragalina“ Oraviþa;
Fanfara Mercina;
Ansamblul „Rromales“
Oraviþa; Ansamblul
„Obrejana“ Obreja;
Ansamblul „Kud Soko“
ªcoala Gimnazialã
„Sfântul Sava“ Socol;
Ansamblul „Hora
Caraºului“
Casa de
Culturã
„George

Motoia Craiu“ Oraviþa; Ansamblul
„Junii Gugulani“ Casa de Culturã
„George Suru“ Caransebeº;
Ansamblul „Seniorii Reºiþei“
Primãria Municipiului Reºiþa.
Organizatori:
Casa
Culturalã „Ion Stoia Udrea“
Greoni, Primãria ºi Consiliul Local Grãdinari ºi Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale CaraºSeverin.

Omagiu lui Achim Nica
Orchestra „Virtuozii Semenicului“ a Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Caraº-Severin
(CJCPCT CS) în data de 28 mai 2019 a participat la Festivalul
Omagial În Memoria Rapsodului „Achim Nica“, ediþia a VII-a.
Evenimentul cultural a avut loc în localitatea natalã a celui care a
fost renumitul doinitor, Achim Nica – Obreja.
Programul sãrbãtorii a fost urmãtorul: de la ora 16.00
- Ansamblul „Juniorii Banatului“ – Timiºoara; Ansamblul „Mãrgana“
– Marga; Ansamblul „Pãstrãtorii Tradiþiei“ Pecica; soliºti vocali –
Sara Tache ºi Bogdan Sucigan
Orchestra „Virtuozii Semenicului“: Solist instrumentist Lucian
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BARBESCU; Solistã vocalã Nicola
BOTO; Solistã vocalã Ancuþa
COSOVANU; Solistã vocalã Andra
JURCHESCU; Suitã de orchestrã
din Banat - dirijor Prof. Petricã
VIÞA; Solistã vocalã Ana JURJ;
Solistã vocalã Antonia FRANÞ;
Solist instrumentist Costel Florea
PIÞIGOI ºi Toma TUDOR (saxofon
ºi fluier); Solist vocal Petricã
ORBULESCU; Solist instrumentist
Marian DUÞU; Solistã vocalã
Denisa ÞANIGOI; Solist in-

strumentist Petricã VIÞA; Solistã
vocalã Ramona VIÞA; Solist vocal Petricã MOISE; Solist vocal
Nicolae BISTRIAN; Suitã de
orchestrã din toate zonele þãrii dirijor Prof. Petricã VIÞA
Coordonator artistic – Titian
PUICHIÞÃ
Organizatori: Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin (CJCPCT CS) ºi
Primãria ºi Consiliul Local Obreja.

COLOCVIILE NAÞIONALE ALE REVISTEI
„REFLEX“ reflexul celor 19 ani de muncã ºi
dãruire
În perioada 20-22 iunie 2019 au avut loc Colocviile
Naþionale ale revistei „Reflex“, ediþia a XIX-a. Aceastã ediþie a
prestigioasei manifestãri s-a derulat, anul acesta, la Reºiþa, la
Hotel Duºan ºi Fiul-Nord. Organizatorii – Consiliul Judeþean
Caraº-Severin, Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
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Culturii Tradiþionale Caraº-Severin ºi Revista „Reflex“ Reºiþa –
au realizat un program al Colocviilor Revistei „Reflex“, bogat ºi
variat care sã promoveze valorile culturale ale Banatului Montan.
Astfel, cele trei teme centrale „Rolul revistelor literare
ºi de culturã astãzi“, Seara editurilor ºi revistelor (prezentare de
apariþii editoriale, reviste literare ºi culturale, lecturã publicã
oferitã de scriitorii participanþi) ºi Recitalul poetic „Porni
Luceafãrul...” (cu participarea poeþilor invitaþi din þarã ºi a
poeþilor din Oraviþa – Teatrul Vechi „Mihai Eminescu”) au
completat tabloul cultural cãrãºan pe lângã deplasãrile tematice,
menite sã evidenþieze arta, cultura ºi civilizaþia spaþiului caraºseverinean. Deopotrivã, invitaþii s-au bucurat în ambele seri ale
Colocviilor de frumuseþea muzicii populare bãnãþene prin momentele
artistice create de Orchestra „Virtuozii Semenicului“ ºi soliºtii
Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin. Programul detaliat al Colocviilor
Naþionale ale revistei „Reflex“ a fost urmãtorul:

Fotografie de la deschiderea Colocviilor Reflex
ediþia a XIX-a
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Joi, 20 iunie:
1. începînd cu ora 14.00
- sosirea ºi cazarea invitaþilor
– Hotel Duºan ºi Fiul-Nord,
Reºiþa (Calea Timiºoarei nr. 23)
2. Ora 17.00 – Hotel, Sala de
festivitãþi ºi conferinþe Deschiderea oficialã a Colocviilor
- prezentarea oaspeþilor cuvinte de salut din partea
oficialitãþilor 3. Ora 17.30 –
19.30 ¬ I. - „Rolul revistelor
literare ºi de culturã astãzi”
¬ II. - Seara editurilor ºi
revistelor (prezentare de apariþii
editoriale, reviste literare ºi
culturale, lecturã publicã oferitã
de scriitorii participanþi)
Vineri, 21 iunie
1. Ora 9,30 – 11,00 –
vizitarea obiectivelor de interes
turistic ºi cultural din Reºiþa
(Muzeul Locomotivelor cu abur;
Centrul civic) 2. Ora 13.30 deplasare la Anina 3. Ora 14.40
– 16.34 – deplasare la Oraviþa,
cu trenul, pe calea feratã monument istoric Anina-Oraviþa
(Semmeringul bãnãþean)
4. Deplasare pe traseul Gara
CFR Oraviþa – Teatrul Vechi
„Mihai Eminescu” (autocar), cu
un popas omagial în Parcul
Central, la bustul lui Mihai
Eminescu 5. Ora 17,30 – 19,00,
Teatrul Vechi „Mihai Eminescu”:
programul cuprindea un cuvînt
de salut din partea primarului
localitãþii (dar acesta nu a onorat

manifestarea) III. - Recitalul
poetic „Porni Luceafãrul...” (cu
participarea poeþilor invitaþi,
participanþi la Colocvii, dar ºi
cu un public select de la
manifestarea peripateticã
organizatã în acele zile)
6. Ora 20,30 – Reºiþa - Momente
de muzicã popularã bãnãþeanã,
oferite de Orchestra ºi soliºtii
Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale
Sîmbãtã, 22 iunie
Ora 8,30 - 10,00 –
prezentarea concluziilor pe
marginea acestei ediþii a
Colocviilor; plecarea oaspeþilor
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24 iunie
(Urmare din pag. 108)
copleºitor pasiunile au o violenþã
necunoscutã aiurea.“ Observaþie
exactã, cãci literatura bãlþilor
are o pasionalitate deosebitã
de a munþilor etc. ªi totuºi,
chiar aici, în viermuiala bãlþii,
sub pîrjolirea soarelui, viaþa ºi
vorbirea respectã inevitabile
ierarhii: „Goangele au avut
parte de înjurãtura sacramentalã. Întrucîtva ºi pologul,
ºi fumul. Soarele, însã, a fost
cruþat: mãreþia lui de aur ºi
purpurã era deasupra celor
lumeºti.“ 24 iunie, ziua ºi
povestirea sadovenianã, e un
omagiu adus „zeului luminii“
sau, cum spune în alt loc
autorul, „sfîntului soare“
atoatebiruitor... Sub semnul
soarelui, cu bogatele sale
semnificaþii, se desfãºoarã, de
altfel, majoritatea povestirilor
ºi romanelor sadoveniene. Aºa
încît, chiar în debutul acestei
povestiri cu titlul 24 iunie,
autorul, abia întors de la munte,
dã la ivealã adevãratul sens al
aventurilor sale pescãreºti:
„Înþelegeam cã nu nimerisem
acolo ca sã înºir undiþile pe
marginea luntrii, ci ca sã mã
ardã ºi sã mã cureþe de iarnã
soarele biruitor.“

Lecturând „Nedeia“,
pãtrunzi uºor ºi frumos în
lumea Banatului de altãdatã.
În fiecare numãr al publicaþiei,
cititorii descoperã o perspectivã
culturalã completã ºi complexã, ceeace face ca revista
sã fie mai mult decât o
tipãriturã de culturã tradiþonalã. Astfel, „Nedeia“ se
configureazã, printr-o îmbinare
tematicã diversã, prin cuvinte
ºi imagini, ca un tezaur de
mãrturii ale identitãþii
spirituale ºi existenþiale ale
poporului nostru pe meleagurile
bãnãþene, a formelor sale de
convieþuire ºi comunicare de-a
lungul parcursului sãu istoric.
Toate acestea adunate
prin grija colectivului de
redacþie ºi a inimosului
redactor-ºef, doamna prof.
Angelica Herac, asigurã revistei
„Nedeia“ menirea de garant ºi
promotor al patrimoniului
bãnãþean imaterial. De fapt,
prin ceea ce a devenit ea însãºi,
prin prestigiul dobândit în viaþa
culturalã a Banatului de
munte, se poate afirma, fãrã
tãgadã, cã „Nedeia“ este acum
o.... bibliotecã într-o revistã,
iar Colocviile anuale organizate
în jurul acesteia, la Bãile Herculane, sunt veritabile manifestãri ale culturii naþionale,
aici, în acest colþ de Românie.
Gabriela Bica
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AªA A FOST
A fost o scriere pe ape
Cu pas uºor ºi preacurat,
Fãcut anume sã ne scape
De îndoialã ºi pãcat.
A fost ºi o crucificare,
Ca sângele vãrsat sã spele,
Pentru o lume viitoare,
Poverile atâtor rele.

Apoi a fost o înãlþare,
Ca fiecare sã-nþeleagã
Cã, fãrã viþa viitoare,
Aceastã viaþã nu-i întreagã !
Dar, mai presus de astea
toate,
A fost, din morþi, o înviere,
Ca sã-nþelegem cã se poate
ªi cine crede-n El sã spere...

Costel SIMEDREA

Revista NEDEIA este editatã de Centrul

Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin
director: prof. 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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Ansamblul Folcloric Semenicul sãrbãtorind o istorie de
50 de ani

Lada cu zestre
157
https://biblioteca-digitala.ro

Spectacolul aniversar Ansamblul Semenicul la 50 de ani

Lada cu zestre
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