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Nedeia

Pledoarie pentru
identitate
TRICOLORUL ASCUNS
Pe bunicul meu dinspre tatã, din Socolari, îl
chema ca ºi pe mine: Nicolae Irimia, deºi în micul
nostru colþ de sat, de la intrarea dinspre Ilidia (numit
„Juriþa“) mai locuiau douã familii cu nume similare,
alte patru, Jurca (Giagia), Murgu (ªola), Ghiocel (Pãtrana)
ºi Ghiþã Radu completând „buchetul“ de case de unde
porneau cãrãrile cãtre izlazul ce ducea la apa
Fântâneºtilor, la cea a Bufanului, la pãºunile de pe
Cioaca Neamþului, Cioaca Dãmii, Prãvãlii, Oblegi, Coastã
etc. ºi, respectiv, cãtre Poianã, acesta din urmã însoþit,
câteva zeci de metri, de un pârâiaº alimentat de douã
izvoare. Unul mai îndepãrtat – „Fântâna Mare“ ºi altul
mai aproape, situat sub „Litra Sâmii“, pitit dupã un
bolovan oval ce cântãreºte câteva zeci (dacã nu câteva
sute!) de tone, de unde ne aducem apa de bãut. Când e
anul ploios „ogaºul“ are debitul mai mare ºi susurã
chiar sub ferestrele „sobei noastre mari“, de la drum. În
Poianã se aflã cele douã cimitire (cel ortodox ºi cel
baptist) pe care, fie cã erai la sãpat sau la cosit în
Luncã, fie cã te duceai „la codru“, cãtre Glava (Glaua),
era imposibil sã nu-þi cadã ochii pe ele ca sã nu uiþi cã
eºti trecãtor prin aceastã lume.
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Copiilor botezaþi cu acest nume, pânã dupã ce
veneu de la cãtane (armatã) li se spunea „Coliþã“ a lui
cutare sau cutare ºi mai rar „Nae“ cum aveau sã mã
strige pe mine cunoscuþii ºi prietenii pânã în ziua de
azi. Cei vârstnici erau „dezmierdaþi“ cu apelativul de
„Cola“, care nu are nimic comun cu denumirea bãuturii
chimice, de provenienþã americanã, pe care o consumã,
inconºtiente, milioane de oameni de pe glob. Dar sã
revin la Taica Cola Mãrian, bunicul meu, ce mã þinea
sub aripa lui ocrotitoare (aºa simþeam eu), încã de când
eram de-o ºchiopã. Mã lua cu el primãvara la livezile
de la Chichireg ori de la Cornetul Imbrii ca sã spargem
muºuroaiele cârtiþelor ºi sã curãþãm locurile de mlãdiþe.
ªi de fiecare datã nu veneam cu mâna goalã pentru cã
taica mã învãþase care e „mixa sãlbaticã“ (un fel de
zambilã albastrã), „cârligeii“ (toporaºii albi), brebeneii ºi
chiar ghioceii, iviþi mai devreme de sub petecele zãpezii.
Amintesc cã la Cornetul Imbrii aveam, pe lângã livada
mare, mãrginitã de un petec de pãdure, ºi o livadã mai
micã, unde creºteau unele specii de ierburi mai mãrunte,
folosite în special pentru hrana oilor.
ªi tot cu el am urcat, într-o varã, de la „ªtiubei“
(un deal foarte înalt sub formã de con, ce avea la bazã
o fântânã ziditã, cu apã rece ca gheaþa), sus la cetatea
ctitoritã de împãrãteasa Maria Tereza, ale cãrei ziduri
puteau fi zãrite de la mari depãrtãri... Din pãcate, ele
au fost aruncate în aer, dupã 1990, în cãutare de aur,
de un fost ºef de miliþie care trãieºte ºi astãzi, cu o
pensie pe mãsurã, în cartierul rezidenþial Lunca
Pomostului. ªi ce-are ãsta cu tricolorul? se vor întreba,
poate, unii cititori mai nerãbdãtori. Pãi are întrucât, la
un 26 iunie, mã trimisese redactorul-ºef în parcul din
Lunca Bârzavei din Reºiþa sã scriu despre felul în care
noii mahãri capitaliºti sãrbãtoreau cu mare pompã (mai
mult cu gândul la bairamul ce se organiza dupã), ziua
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steagului nostru naþional. Tot acolo am observat cum
miliþianul securist (cãruia la evenimentele din 1989 nu
îi atinsese nimeni nici mãcar un fir de pãr) se proþãpise
la ceremonie mai într-o margine, ca sã nu-l uite, probabil,
camarazii de ieri ºi de azi. ªi când s-a intonat imnul
naþional, îºi raºcheta (ãsta-i cuvântul!) cu degetul mizeria
dintr-o narã! Tot el, ziceau gurile rele, ºi-ar fi fãcut o
societate de cãutat aur! ªi de atunci zidurile vechi de
sute de ani au dispãrut pentru totdeauna. Despre
manifestare, se înþelege, am scris, în scârbã, câteva
rânduri.
Dar am fãcut prea mare ocol ca sã revin la Taica
Cola, omul de la care, în toate împrejurãrile, aveai ce
învãþa. Chiar dacã unii dintre membrii familiei mele (în
afarã de muma) cam strâmbau din nas, dând de înþeles
cã poveºtile alea de pe front le spunea pentru a nu ºtiu
câta oarã. Pentru cã el participase la „bãtaia mare“,
adicã la Primul Rãzboi Mondial, unde pieriserã mii ºi
mii de vieþi nevinovate, de la început ºi pânã când –
credea el atunci – „s-a tras ultimul glonþ!“. Neºtiind, la
vremea aceea, cã tot în Europa avea sã se aprindã
flacãra unui ºi mai mare mãcel. A fost, deci, pe toate
fronturile luptând în linia întâi vreo trei ani ºi doar
dupã ce fusese rãnit grav a fost repartizat la un „atelier“
mobil de reparare a cazarmamentului unde deprinsese
meseria de „ºnaidãr“, adicã de croitor, pe care a practicato ocazional decenii bune, confecþionând cojoace ºi mai
cu seamã nelipsitele „ºube“ din aba cenuºie pentru oieri
ºi chiar de purtat la sãrbãtori. Parcã-i vãd ºi-acuma
acul cu aþã groasã ºi degetarul metalic pe care-l folosea
pentru protejarea degetului cu care împingea acul. Pentru
cã totul era cusut cu mâna. ªi mai avea o aºchie
rotundã ºi albã, ce lãsa în urma ei, dupã calapodul pe
care o dirija, o dârã. Sã fi avut atunci vreo ºase-ºapte
ani ºi acum îmi pare rãu cã nu i-am reþinut toate
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poveºtile ºi pãþaniile de pe front pe care le depãna la
vreme de iarnã cu vecinul nostru Vasile Popliceanu zis
Icob, la un un „deþ“ de rãchie sau la o „criglã“ de vin
(un fel de halbã pentru bere din ziua de azi).
Odatã cu înaintarea în vârstã, Taica Cola se
îndeletnicea tot mai rar cu meseria dobânditã în rãzboi
însã într-o zi de iarnã, în drum spre bisericã (pentru cã
într-un timp el era crâsnic, avea cheile, trãgea clopotele
ºi se îngrijea de sfântul lãcaº), un vânt puternic l-a
fãcut sã-ºi întoarcã gulerul de la cojocul cusut într-un
„urlap“ sau „orlap“, adicã un fel de permisie, ºi pe mine,
rãmas în urma lui, m-a frapat pur ºi simplu faptul cã în
dosul gulerului era cusutã o panglicã latã ce reprezenta
tricolorul. ªi l-am întrebat firesc de ce îl mai ascundea
cã acum era alt regim, cel de „democraþie popularã“, ºi
cã noi învãþasem deja poezia cu stema þãrii, ce enumera
bogãþiile pe care le aveam ºi chiar semnificaþiile colorilor
din steag. Acel tricolor pe care iniþiatorii Revoluþiei de
la 1848, în haosul ce cuprinsese întreaga Europã, au
reuºit sã-ºi revendice partea lor din curcubeul universal:
albastru, galben ºi roºu.
ªi Taica, ferindu-mã de vânt, a dat a lehamite
din mânã ºi mi-a spus: „Nu se ºtie niciodatã, pentru cã
istoria nu a prea fost nicicând de partea noastrã. Noi am
fost mai mult slugi decât stãpâni. În timpul când am fost
sub turci, sub nemþi, sub austro-ungari ºi chiar sub sârbi
trebuia sã stãm tot cu capul plecat ºi sã dãm biruri. Sã facem
ce ne dictau alþii. În timpul când eu am fost în rãzboi, noi,
dar ºi cei de acasã, n-aveam slobod sã vorbim ºi sã scriem
româneºte. Sã spunem cã ni-s români. D-aia ai noºtri au
gãsit formula asta de a se recunoaºte aºa prin ridicarea
gulerului unde era pitit tricolorul. Însã pe la casinele de
cântare ºi cetire se vorbea româneºte. Dar cum auzeau
ºândarii ungureºti, cu mustãþi ºi cu pene de cocoº la cãciuli
cã eºti român, te arestau pe loc. Tot ungurii ºi sârbii au

6
https://biblioteca-digitala.ro

fãcut ce le stãtea în putinþã ca mulþi dintre delegaþii din
Banat sã nu ajungã, în Decembrie l918, la Marea Adunare
de la Alba Iulia. Alþii mai câinoºi bãgau iute baioneta în
tine ºi-þi «vãrsau maþele». Pentru cã nu aveau nici o lege. Ca
sã nu mai vorbesc de oºtile sârbeºti care, dupã terminarea
rãboiului s-au crezut stãpâne peste Banat, au schimbat mai
înainte, ca ºi ungurii, nume de oameni ºi de locuri, au jefuit,
pânã ce au fost alungaþi de un corp de armatã condus de un
general francez. De aceea, pentru noi cei din Banat, unirea
cu þara s-a întâmplat mult mai târziu, prin vara lui 1919.
Sã dea Dumnezeu ca românii sã nu mai trãiascã acele
timpuri când erau consideraþi mai rãu decât niºte animale.
Despre lagãrele de concentrare din rãzbelul al doilea, când
au fost gazaþi ºi arºi de nemþi mii ºi mii de evrei, ºi nu numai
ei, þi-oi povesti altãdatã, când o sã creºti mai mare...“. Da,
Taica Cola m-a iubit mult ºi la câteva zile dupã ce am
venit eu de la armatã, a murit simplu, cu faþa întoarsã
cãtre perete, dând tot a lehamite, dintr-o mânã.
Cine nu mã crede poate merge la muzeul de artã
popularã din comuna Rãcãºdia unde mai poate vedea
vreo câteva exemplare de cojoace cu tricolorul ascuns
sub guler. Cã al meu, moºtenit de la el, nu l-am putut
pãzi de molii ºi l-am aruncat într-un tomberon de
plastic. Asta ca sã nu spun în lada de gunoi a istoriei.
Istorie pe care noi începem sã o uitãm de parcã cineva
ne-ar trece, fãrã sã ne dãm seama, printr-o invizibilã
spãlãtorie de creiere...

august 2019

Nicolae IRIMIA
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Colocviile Nedeia, o sãrbãtoare a
culturii tradiþionale
Mã bucur totdeauna când am prilejul sã particip la
evenimente româneºti legate de ºtiinþele umaniste ºi mai ales
la cele care abordeazã cultura tradiþionalã. Reevaluarea ºi
repoziþionarea rolului tradiþiei româneºti, în societatea complexã
a secolului al XXI-lea, sunt adevãrate provocãripentru etnologi,
etnografi, muzeologi, profesori. E necesar sã fie depistate ºi
adaptate noi metode ºi noi instrumente pentru cercetarea ºi
înþelegerea fenomenului cultural de facturã folcloricã, cãci acest
fenomen însuºi s-a transformat mult în ultimele decenii. Consider
cã aceastã cãutare de noi forme pentru punerea în valoare a
culturii populare româneºti, a fost, de fapt, ºi tema principalã a
Colocviilor revistei Nedeia, din acest an. ªi, fiindcã Nedeia
înseamnã sãrbãtoare, cele douã zile ale ediþiei a V-a a manifestãrii
cãrãºene chiar au însemnat pentru mine o sãrbãtoare. Este
pentru a doua oarã când particip la Colocviile Nedeia ºi am
putut trage concluzia cã evenimentul a rãmas entuziast ºi a
devenit tot mai dinamic – calitãþi pe care i le imprimã, desigur,
AngeliaHerac, cea care pune la cale pas cu pas desfãºurãtorul
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întregii întruniri. Comunitatea de cercetãtori care s-a strâns în
jurul Colocviilor Nedeia a depãºit cu mult graniþele judeþului, ºi
chiar ale Banatului, cãci am avut plãcerea sã audiem prelegeri
ale participanþilor din arii româneºti din þarã ºi din diaspora,
mai apropiate sau mai îndepãrtate de Reºiþa, centrul din acest
an al Colocviilor Nedeia. Un eveniment inedit a fost desfãºurarea
celei de-a doua zile a lucrãrilor în localitatea Eftimie Murgu.
Consider cã implicarea oamenilor de culturã de la sate, ºi mai
ales implicarea cadrelor didactice, ca participanþi activi la Colocviile
Nedeia este o direcþie foarte bunã. Am urmãrit cu interes faptul
cã profesori din mediul rural au iniþiat proiecte în cadrul cãrora
elevii au fost îndemnaþi sã descopere tradiþia,uneori aproape
abandonatã a locurilor natale, ºi sã încerce sã îi gãseascã un loc
compatibil cu vremea ºi lumea în care ei cresc. E important ca
aceºti profesori preocupaþi de fenomenul cultural tradiþional sã
aibã posibilitatea sã se întâlneascã cu specialiºti, iar Colocviile
Nedeia pot deveni un atelier potrivit pentru aceste întruniri de
lucru.
Personal, am fost încântatã ºi emoþionatã sã petrec
câteva ore în satul Rudãria, locul natal al lui Eftimie Murgu. Mam bucurat de posibilitatea de a le reaminti celor din localitate
cã adolescentul Eftimie Murgu a studiat la Gimnaziul Piarist din
Szeged, apoi a absolvit dreptul la Budapesta, ajungând sã facã
parte, în 1848, din guvernul revoluþionarului Lajos Kossuth.
Eftimie Murgu a fost primul membru de origine românã, în
guvernul ungar. Astfel, el este pictat, alãturi de ceilalþi parlamentari
de atunci, în fresca ce împodobeºte sala Camerei deputaþilor din
Parlamentul de la Budapesta.
În atmosfera contemporanã, nu este tocmai simplu pentru
o revistã de culturã tradiþionalã, sã reziste, sã coaguleze în jurul
ei colaboratori, sã susþinã ºi evenimente de amploare cum sunt
Colocviile anuale. Dar le doresc redactorilor revistei Nedeia sã
rãmânã entuziaºti ºi sã gãseascã de fiecare datã calea spre a
susþine acest proiect, care poate deveni un model actual de
abordare a fenomenului culturii tradiþionale.

Conf. dr. Mihaela BUCIN
Universitatea din Szeged
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SIMPOZIONUL
„BANATUL VIU LA 2019“
Colocviile Internaþionale ale Revistei „NEDEIA“, ed. a
V-a, Reºiþa, 14-16 noiembrie 2019
Desfãºurat în reºedinþa judeþului Caraº-Severin, Reºiþa,
simpozionul a reunit, pe durata celor douãzile, profesori
universitari, muzeografi, arhiviºti, etnologi, scriitori, redactori ai
unor reviste de culturã din România ºi Serbia, etnomuzicologi
veniþi din Serbia, Belgia, Ungaria, oameni de culturã cu preocupãri
în domeniul cercetãrii vieþii spirituale a satului.
Simpozionul a avut loc cu prilejul aniversãrii a 5 ani de
la realizarea Colocviilor Revistei „NEDEIA“ care poartã pe
frontispiciu obiectivul înscris ºi urmãrit cu sfinþenie de iniþiatori,
„Revista «NEDEIA» iafiinþã din dorinþa de a se contura în paginile
ei identitatea tradiþionalã a acestuicolþ de Rai numit „Banatul de
munte“ ºi a avut ca temã: „2019 - AnulOmagial al Satului
Românesc”.
Particip pentru a doua oarã la aceste întâlniri colocviale
ale revistei, deºi sunt o reprezentantã a judeþului Vâlcea, în
calitate de etnograf.
De altfel, pe noi, pe vâlceni, ne leagã istoria creºtinãortodoxã, având în vedere cã Arhiepiscopia Râmnicului de azi
avea ca autoritate, aºa cum era denumirea, în anii de început,
peste 500 de ani de existenþã, Episcopia Râmnicului, Argeºului
ºi Noului Severin.
Colegii mei au reuºit prin acest demers colocvial, finalizat,
în fiecare an, cu imortalizarea „spuselor“ lor în pagini înscrise
anual, 2014-2019, într-o revistã ceea ce se constituie într-o
memorabilã contribuþie la istoria neamului nostru românesc. Ei
sunt: profesor Gheorghe Þunea (iniþiator al proiectului, fost
director; profesor Angelica Herac, coordonator al proiectului,
redactor-ºef al revistei „NEDEIA“, profesor IoanBenga, actualul
manager al CJCPCT Caraº-Severin ºi pe care-i cunosc foarte
bine, având în vedere cã am fost manager al CJCPCT Vâlcea,
între anii 2001-2016.
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La finalul simpozionului mã întorc în Vâlcea mea natalã
îmbogãþitã spiritual, cu sentimentul reconfortant cã, oricâte
graniþe trasate de istoria zbuciumatã a acestui neam românesc,
prin grai, tradiþii, port popular, „tot ce-i românesc, nu piere“ aºa
cum cunoaºtem din versurile unui cântec vechi dar mereu
actual. S-a demonstrat acest adevãr prin contribuþiile participanþilor.
Concret am urmãrit, ºi îmi cer scuze pentru toate
celelalte expuneri prezentate, autorilorlor, emoþionanta poveste
a doamnei conf. dr. Mihaela Bucin, Universitatea din Szeged,
Ungaria, - „Un sat românesc din pusta maghiarã“ cât ºi
comunicarea doamnei drd. Iudit Cãlinescu, Timiºoara –
„Comunitatea istoricã ºi diaspora la românii din Ungaria“.
De asemenea, comunicarea doamnei drd. Marioara ºi Ionela
Sfera, Vârºeþ Serbia („Satul românesc de la codru, din Banatul
istoric“.
Multe comunicãri au subliniat, cum era ºi firesc, faptul
cã tradiþia creºtinã-ortodoxã se întrepãtrunde cu tradiþia popularã
ceea ce contribuie la pãstrarea fiinþei noastre identitare româneºti
ºi amintesc: conf. univ. dr. Gh. Secheºan, Universitatea de
ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã, Facultatea de Agriculturã,
Timiºoara- „Pomul Sacru al Tradiþiei populare”, drd. Andrei
Milin, Muzeul Satului Bãnãþean, Timiºoara – „Icoane bãnãþene
pe sticlã: Sfântul Ioan Botezãtorul ºi Sfânta Paraschiva“,
Carmen Neumann, muzeograf la Muzeul de Etnografie ºi al
Regimentului de Graniþã Caransebeº ºi Ana ªoºoi – „Tradiþii ºi
obiceiuri de Sfântul Ilie din localitatea Valea Timiºului“.
Foarte interesantã tema prezentatã de prof. dr. Constantin
Tufan Stan, Lugoj – „Corale cãrãºene la Expoziþia Generalã
Jubiliarã din Bucureºti“. Aprecierile mele sunt de naturã
nostalgicã ºi se referã la absenþa preocupãrilor actuale pentru
susþinerea miºcãrii corale în România de azi, la oraº cât ºi la
sat.
Regãsesc cu multã bucurie, preþuire ºi respect pe prof.
dr. Dumitru Jompan, însoþit de minunata soþie, învãþãtoarea
Aurelia, care a marcat miºcarea coralã româneascã cu corul
mixt al comunei Marga în anii ’70-’80, cor cu care ne-am
confruntat în competiþiile naþionale, Vâlcea prezentându-se cu
coralele mixte ale oraºului Drãgãºani (azi municipiu), dirijor
prof. emerit Marin Brânaru ºi corala mixtã a comunei Bãlceºti
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(azi oraº), dirijor Alexandru Racu (Craiova-Filarmonica). Acum,
activitatea sa, în afarã de cor, se concentreazã în pregãtirea
unor volume, precum, înacest an: „Marga etnograficã – Portul
popular local“.
Am reîntâlnit-o pe renumita cercetãtoare, etnolog, dr.
Camelia Burghele, Muzeul de Istorie ºi Artã Zalãu, care împreunã
cu Borco Ilin, muzeograf Muzeul Satului Bãnãþean Timiº, au
prezentat interesanta temã, actualã, „Magie ºi poezie“.
Cercetãrile arhivistice privind istoria Banatului, a oamenilor
sãi au fost bine ilustrate de cercetãtori de la Depozitul Central
de Arhivã Piteºti, Doina Anghel ºi dr. Iulian Stelian Boþoghinã.
Mulþumirile mele se adreseazã domnului Gheorghe Jurma,
consilier editorial al Revistei „NEDEIA“, doamnei profesor Adela
Lungu-Schindler, redactor al aceleiaºi reviste ºi un cercetãtor
consecvent al tradiþiilor noastre în acest spaþiu al multiculturalitãþii
care este Banatul.
Colocviile din acest an, prin implicarea totalã a doamnei
profesor Angelica Herac, reuºesc sã menþinã un contact permanent
cu lumea cercetãrii etnologice, a celei din domeniul istoriei, a
lumii literare, cu românii de aici ºi de dincolo de graniþe, au
fost o reuºitã deplinã. Mulþumiri conducerii primãriei, domnului
profesor Mihai Vlãdia, primar al comunei Eftimie Murgu, ºi
oamenilor din jurul sãu pentru primirea cãlduroasã, mereu
atentã la ceea ce se petrece în contemporaneitate, cât ºi pentru
spectacolul oferit de elevi, unde grija pentru autentic a fost bine
susþinutã prin costum ºi coregrafie.
Adresez respectuoase felicitãri conducerii Consiliului
Judeþean Caraº-Severin ºi managerului Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Caraº-Severin,
profesor IoanBenga, pentru cã fac posibile colocviile anuale sub
generosul proiect al Revistei „NEDEIA“.
La mulþi ani Revista „NEDEIA“ ºi colocviile sale!

Prof. Elena STOICA
Etnograf, RâmnicuVâlcea
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Nedeia

Centenarul Marii Uniri
ªi noi am fost la Alba Iulia sau
Ziua de doliu a Banatului orfan
În data de 12 noiembrie 1918 ziarul „Opinca“ se
adresa românilor bãnãþeni: „Dupã o mie ºi câteva sute
de ani a venit ziua Învierii! La Alba Iulia, unde Mihai
Viteazul s-a încoronat ca domn al tuturor românilor,
acolo sã mergem cu mic cu mare, sã hotãrâm soarta
neamului.
Redacþia noastrã a ºi înfãptuit alegerile dupã
porunca primitã de la Marele Sfat al Naþiunii Române
din Arad.
Aleºi în adunãrile poporale þinute ieri 11/24
noiembrie precum urmeazã:
1) În cercul electoral Vârºeþ: Reprezentatul oficios,
protopop Traian Oprea; aleºi: Dr. Petru Iºfan, Dr. Mihai
Spãriosu, Patrichie Râmneanþu, Lazãr Ciuta, Ion Maleta;
Garda Naþionalã: locotenent Valeriu Cârje; voluntar
Tiberiu A. Râmneanþu.
2) În cercul electoral al Bisericii Albe: Dr. Aurel
Novac, Teodor Petricã, Remus Bortoº, Sava Guþu, Victor
Popovici. Garda Naþionalã: Dr. Titu Mãlai, ªtefan
Rãchitovan.“
Pe lângã centrele electorale amintite, alegeri s-au
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desfãºurat în încã douã centre electorale ºi anume
Uzdin ºi Panciova.
La Uzdin au fost aleºi 9 delegaþi adicã 7 emisari
ºi 2 reprezentanþi ai gãrzilor naþionale a cãror nume nu
figureazã nicãieri. Delegaþii sunt urmãtorii: Ioanichie
Neagoe, ªtefan Popa, Dr. D. Spãriosu, Dr. Gheorghe
Zãria, Adrian Suciu, Dr. Gheorghe Miclea ºi Liviu
Popescu.
Ziarul „Opinca“ nu prezintã rezultatele alegerilor
de la Panciova, dar, se vehiculeazã cã aici au fost
nominalizate opt persoane.
De remarcat este faptul cã, consultând diferite
surse se observã numeroase neconcordanþe cu privire la
numãrul delegaþilor din Banatul Iugoslav care au luat
parte la Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia. Se
pare cã datele au fost eronate intenþionat de cãtre cei
care s-au ocupat de buna organizare a delegaþilor pentru
a se deplasa în siguranþã la Alba Iulia. Pentru a amplifica
dificultãþile ce stau în faþa istoricului în reconstituirea
tabloului exact al situaþiei, cercetãrile relevã cã dintre
cei menþionaþi de ziarul „Opinca“ unii fie cã nu s-au
deplasat la Alba Iulia, fie cã nu figureazã din motive
bine cunoscute în documentele ce ilustreazã desfãºurarea
marelui eveniment de la 1 Decembrie 1918.
Neconcordanþa cifrelor poate fi explicatã prin
greutãþile întâmpinate de cãtre cei aleºi ºi voluntari sã
reprezinte dorinþa de unire a românilor, greutãþi datorate
trupelor de ocupaþie sârbeºti. Mulþi delegaþi au fost
efectiv opriþi sã se deplaseze, pentru aceasta fiind nevoie
de certificate de voiaj pe care evident nu le obþineau,
alþii erau reþinuþi în gãri, garnizoane, comune sau
închisori.
Ziarul arãdean „Românul“ din 11/13 noiembrie
1918 relateazã: „Autoritãþile militare sârbeºti ne creazã
dificultãþi. De ce fac piedici ca delegaþii, reprezentanþii
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naþiunii române bãnãþene sã nu poatã participa la Alba
Iulia? De ce asearã au fost oprite peste 100 de persoane
în gara Timiºorii pânã la orele douã dupã miezul nopþii,
ºi de ce din pãrþile Vârºeþului peste tot nu se dau
legitimaþii de cãlãtorie din partea autoritãþilor sârbeºti?“
Acelaºi ziar publicã în ziua urmãtoare sub
semnãtura lui Ion Clopoþel: „La Vârºeþ ºi jur atât
poporul cât ºi fruntaºii care trebuiau sã plece la Alba
Iulia, au fost þinuþi cu vorba pânã vineri seara, 29
noiembrie ºi atunci iese treaba la ivealã cã legitimaþie
de cãlãtori la Alba nu se dã.“
Graniþa cu Ardealul a fost foarte bine pãzitã de
armata sârbeascã, în special punctul de trecere Bouþari
unde au fost reþinuþi ºi batjocoriþi mulþi bãnãþeni din
Vârºeþ ºi comunele adiacente. Cãlãtoria la Ardeal fiind
interzisã de cãtre autoritãþile sârbeºti de ocupaþie, dar
entuziasmul Unirii a fost mult mai tare, visul românilor
din toate timpurile e pe cale de realizare.
Bãnãþenii noºtri la Alba Iulia au ajuns care cum
au putut, cu certificat, fãrã certificat, cu mandat, fãrã
mandat, cu credenþionale sau fãrã ele. Drept urmare,
mulþi n-au mai fost cuprinºi în documentele oficiale ale
Unirii, chiar dacã au fost prezenþi acolo în ziua de 1
Decembrie. Suntem mândri cã delegaþia oficialã a
românilor din Banatul Iugoslav la Marea Adunare
Naþionalã de la 1 Decembrie 1918 a fost constituitã din
51 de persoane din care 444 ca delegaþi ai cercurilor
electorale ºi 7 ca deputaþi de drept. Delegaþia a fost
foarte reprezentativã cuprinzând diverse clase ºi categorii
sociale cum ar fi: 12 preoþi, 6 cadre didactice, 3 þãrani,
1 medic, 1 meseriaº sau muncitor, 4 comercianþi ºi
funcþionari, 8 juriºti, 5 militari, despre 11 delegaþi nu
se ºtie ce profesie au avut.
În special ne mândrim cu delegaþii vârºeþeni sau
din satele adiacente care au reprezentat cercul electoral
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Vârºeþ sau alte cercuri, a cãror legãmânt într-un stat
unic este veºnic, aceleaºi sentimente ne leagã ºi azi
însã din pãcate situaþia geo-politicã este alta, dar speranþa
nu moare niciodatã. În acest context aº vrea sã-i amintesc
pe: 1. Ioan Andreescu - preot, delegat titular din
Voivodinþ; 2. Ioan Bãlan, supleant, Vârºeþ; 3. Gheorghe
Borca – þãran din Coºtei, participã cu Regimentul sãu
ca oºtean al Armatei Române; 4. Valeriu Cârje –
locotenent, delegat titular Vârºeþ; Lazãr Ciuta, delegat
titular, Vârºeþ; 6. Avram Corcea – preot ºi folclorist din
Coºtei, membru în Marele Sfat Naþional Român; 7. Ioan
Doban – þãran din Coºtei, participã din proprie iniþiativã
8. Iosif Doban – þãran din Coºtei, participã ca voluntar
al Regimentului „Avram Iancu“; 9. Pantelie Drãghici –
þãran din Coºtei, participã cu Regimentul sãu „Alba
Iulia“; 10. Tudor Iencea – mãcelar din Coºtei, participã
ca voluntar al Armatei Române; 11. Dr. Avram Imbroane,
delegat titular din Coºtei; 12, Axente Imbroane – þãran
din Coºtei, participã ca voluntar în Armata Românã
fãrã a fi delegat; 13. Dr. Nicolae Imbroane din Coºtei,
delegat; 14. Dr. Petru Iºfan din Vârºeþ, delegat titular;
15. Ioan Maleta – comerciant din Coºtei, delegat; 16.
Cornel Moise – comerciant din Voivodinþ, reprezentant
al Cercului electoral; 17. Romulus Silviu Molin – învãþãtor
din Vârºeþ, delegat titular; 18. Ioan Neagoe – frizer din
Râtiºor, participã din proprie iniþiativã; 19. Traian M.
Oprea – protopop din tractul Vârºeþului, delegat de
drept; 20. Ioan Panciovanu – þãran din Coºtei, prezent
cu Regimentul „Avram Iancu“; 21. Paul Pau-Papoe –
grefier, culegãtor, colecþionar ºi autor de cântece ºi
poezii populare din Mesiciu, participã ca voluntar al
Armatei Române. În urma Marei Adunãri Naþionale,
Paul avea sã le scrie pãrinþilor la Mesiciu o scrisoare
foarte scurtã, concisã ºi plinã de durere: „Dragã tatã
am învins, dar n-am dobângit nimic, io acasã nu mã mai

16
https://biblioteca-digitala.ro

întorc.“ Nici nu a mai venit în satul lui natal niciodatã.
A trãit ºi a murit în Haþeg, România; 22. Vichentie
Pãsulã – þãran din Jamul Mic, prezent cu Regimentul
sãu; 23. Chirilã Pãuþa – comerciant din Coºtei, participã
din proprie iniþiativã; 24. Ilie Penea din Coºtei, participã
din proprie iniþiativã; 25. Teodor Petricã – preot din
Voivodinþ, delegat supleant; 26. Iosif Pitã – þãran din
Coºtei, participã din proprie iniþiativã; 27. Nicolae Raicu
– învãþãtor din Iablanca, delegat titular; 28. Sima Sau –
violonist din Coºtei, participã ca voluntar; 29. Petru
Sava – þãran din Coºtei, participã ca voluntar în
Regimentul „Avram Iancu“; 30. Virgil Voina din Vârºeþ,
delegat. De atunci ºi pânã acum visul lor nu s-a mai
împlinit. Românii din Banatul de Vest au fost vânduþi
de cãtre fraþii lor. De atunci aceastã palmã de pãmânt
a devenit orfanã iar ziua de 1 Decembrie, zi de doliu
pentru bãnãþenii care nu ºi-au meritat soarta. Noi,
urmaºii lor, ne rugãm ºi zicem în continuare:
Fie-le þãrâna uºoarã ºi visul împlinit... Iar Tu,
popor mare, din Dacia cea veche, rãspunde cu mândrie
la toþi cei ce-þi vor cere moºtenirea Ta!

Prof. Dr. Teodor GROZA DELACODRU
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Preoþii Ioan Bogoeviciu ºi Pavel
ªandru, luptãtori pentru
drepturile românilor bãnãþeni
1. Preotul- sfetnicul ºi îndrumãtorul poporului
Configurarea preoþiei ca instituþie centralã în
comunitãþile creºtine, a fost fãptuitã, dupã cum bine se
ºtie, de cãtre domnul nostru Iisus Hristos. Dincolo de
formele de organizare politicã, de nivelul dezvoltãrii
materiale a societãþii sau al universului ei spiritual,
preoþii, ca ºi continuatori ai misiunii apostolice, îºi
asumã, generaþie dupã generaþie, rolul de discipoli ai
lui Hristos, devenind astfel, adevãraþi pãrinþi duhovniceºti,
formatori ºi susþinãtori a unei conºtiinþe identitare.
Tocmai de aceea, deseori biserica ortodoxã este
consideratã „mama neamului românesc“, iar preotul
„elementul primordial“ în toate timpurile, întrucât „în
istoria vieþii creºtine preotul a fost candela care a
luminat drumul vieþii curate“ 1. Dintr-o astfel de
perspectivã pot fi abordate biografiile preoþilor Ioan
Bogoeviciu ºi Pavel ªandru, care s-au nãscut ºi trãit
într-o vreme când slujitorii sfântului altar au fost nevoiþi
sã iasã de pe „tãrâmul sfânt al bisericii” ºi sã se
învredniceascã a înfrunta „iadul nelegiurilor sãvârºite
de asupritorii strãini“2.
Pãrintele Ioan Bogoeviciu 3, s-a nãscut la 30
septembrie 1862, în localitatea Armeniº, din districtul
Caransebeº, din pãrinþii Ioan ºi Apolonia. Dupã ce a
absolvit patru clase gimnaziale (liceul) la Caransebeº, a
urmat în acelaºi oraº studiile teologice. Pregãtindu-se
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pentru misiunea preoþeascã, a primit taina preoþiei în
1885. Pentru început a ocupat un post de administrator
în parohia Globulrãu. La 22 septembrie 1888 a fost
transferat în Teregova,iar la 24 noiembrie 1889 este
ales preot în parohia Teregova I, fiind recunoscut în
funcþie de Consistoriul Diecezan, în anul urmãtor. Prin
Gramata Arhiereascã, din 7 iulie 1907, devine catihetul
ºcoalei locale, adicã pedagog, responsabil cu predarea
religiei, dar ºi conducãtorul oficiului parohial.
Personalitate deosebit de puternicã, cu o conºtiinþã
patrioticã exemplarã, ºi-a asumat diverse responsabilitãþi.
Preºedinte al Casinei Române din Teregova,
pãrintele Bogoieviciu, zis ºi „popa Niþu“, a rãmas în
memoria teregovenilor ca un militant activ al Partidului
Naþional Român, un iubitor al limbii române ºi al
istoriei naþionale. Un timp a fost membru în Consiliul
de Administraþie al Bãncii Poporale din Caransebeº ºi
director al filialei Teregova a respectivei instituþii. În
anul 1918 a fost ales preºedinte al Consiliului Naþional
Local din Teregova, nelipsind apoi din rândul participanþilor la Marea Adunare Naþionalã de la Alba-Iulia
din 1 decembrie 1918, aflându-se în fruntea grupului
format de teregovenii martori ai marelui eveniment.
Pentru meritele deosebite dovedite de-a lungul
activitãþii sale pastoral-misionare, în anul 1924 a fost
distins de Episcopul Caransebeºului Dr. Iosif Traian
Bãdescu, în timpul unei memorabile vizite canonice, de
trei zile, în Parohia Teregova.
Pe plan familial, în anul 1880, s-a cãsãtorit cu
Stana Grigorovici din Armeniº ºi au avut împreunã doi
copii (Romulus ºi Silvia), care au absolvit ºcoli de renume
din Braºov, devenind fiecare mai apoi nu doar buni
creºtini, dar asemeni tatãlui lor cetãþeni implicaþi în
viaþa comunitãþilor unde ºi-au implinit destinele. Pãrintele
Ioan Bogoeviciu a murit în anul 1929, din pricina unei
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boli de inimã, fiind
înmormântat de un sobor de
preoþi, în frunte cu protopopul caransebeºan, Andrei
Ghidiu, în cripta familiei construitã în grãdina din
spatele fostei case parohiale din Teregova.
Pãrintele Pavel ªandru4 s-a nãscut în anul 1868
din pãrinþii Andrei ºi Stanca, þãrani de origine din
Mehadica. Dupã terminarea cursurilor primare la Mehadica
ºi Cornea, urmeazã liceul la Caransebeº ºi apoi se
înscrie aici la Institutul Teologic, unde este coleg cu
viitorul protopop al Vârºeþului, Traian Oprea. În anul
1886 s-a cãsãtorit cu Stana, fiica preotului Vasile Popovici
din Peciniºca. A fost hirotonit de cãtre episcopul Ioan
Popasu pentru parohia Teregova II, unde a fost ales ca
paroh, la 16 aprilie 1888. Asemenea coslujitorului la
altarul bisericii din Teregova, activitatea sa ca preot a
fost marcatã de implicarea în lupta politicã, fiind apreciat
mai târziu ca fiind un „mare naþionalist“, apãrãtor al
drepturilor românilor bãnãþeni. Amintirea existenþei sale
pãmânteºti îl descrie ca pe un om impunãtor, cu prestanþã
ºi „multã trecere“. Se spune cã a intervenit personal la
Ministrul Comunicaþiilor Kosuth Ferentz, fiul fostului
lider paºoptist, Kossuth Lajos, ca sã opreascã trenurile
accelerat în Gara Teregova. A fost ºi preºedinte al
Casinei Române din Teregova.
Dupã o pãstorire de treizeci ºi doi de ani, a
rãposat subit în 1920, datoritã unei septicemii cauzatã
de extracþia unei mãsele. A fost înmormântat în curtea
bisericii din Teregova.

2. Situaþia Banatului la sfârºitul secolului al
XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea
Situaþia românilor transilvãneni ºi bãnãþeni s-a
agravat, dupã unirea formalã dintre Austria ºi Ungaria,
în anul 1867, care a dus la organizarea imperiului
dualist. Întrucât împãratul Austriei, Franz Joseph I al
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Austriei, a devenit ºi rege al Ungariei, între cei doi
parteneri de guvernare s-a stabilit o anumitã înþelegere.
În consecinþã, popoarele Austriei urmau sã fie conduse
de austrieci, iar ale Ungariei de maghiari, ceea ce a
dat frâu liber ofensivei de maghiarizare a românilor de
pe cuprinsul acestui stat5. Scopul unei asemenea politici
agresive avea menirea de a înstrãina românii din
Transilvania ºi Banat de cei din România de peste
Carpaþi. Din sursele documentare se cunoaºte cã,din
punct de vedere administrativ, din 1860, Banatul a fost
reintegrat Ungariei ºi a fost reorganizat pe comitate,
iar acestea împãrþite în plãºi6.
Deºi istoricul Keith Hitchins, în studiul Desãvârºirea naþiunii române - Fãurirea României Mari,
vorbind despre românii din Transilvania, Bucovina ºi
Basarabia, afirmã cã „dintre cele trei comunitãþi, românii
din Transilvania au apãrat cel mai ferm existenþa lor
naþionalã”7, totuºi nu pot fi ignorate acþiunile de rezistenþã
la maghiarizare ale românilor din satele Banatului de
munte. În anul 1897, parlamentul ungar a votat legea
de maghiarizare a numelor de localitãþi, astfel cã prin
aºa-zisa „Legea Banffy a satelor“, toate denumirile oficiale
ale aºezãrilor rurale din Regatul Ungariei trebuiau sã
fie în limba maghiarã8. Efectul acestei legi a rãmas în
memoria bãnãþenilor, care referindu-se la acea perioadã,
povestesc cã „ne-au schimbat ºi numele satelor, de exemplu
Cornereva-ªomoºreva, Cornea-ªomfa, Armeniº-Ormeniº,
Vãliºoara-Temeºvolgje” (Stepanescu Ioan, zis Ivãnescu9).
O incursiune în atmosfera epocii prin mijlocirea
mãrturilor orale, dar ºi a altor surse inedite de cercetare,
contribuie la aprofundarea înþelegerii condiþiilor istorice
ale epocii respective, a formelor de rezistenþã, dar ºi de
luptã contra acelei politici de deznaþionalizare susþinutã
de regimul monarhic austro-ungar. Este cunoscut cã, în
anul 1907, a fost adoptatã Legea Apponyi a educaþiei,
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care introducea limba maghiarã ca obiect de studiu
obligatoriu în ºcoli, astfel cã toþi copiii, indiferent de
limba lor nativã, trebuiau sã se poatã exprima în maghiarã,
în scris ºi vorbit, pânã la sfârºitul clasei a patra10. Într-o
mãrturie scrisã, Stepanescu Ion, zis Ivãnescu din satul
Rusca povesteºte: „în anul ºcoalar 1913-1914 am fost în
clasa a III-a, în care nu am avut voie sã mai vorbim
româneºte, numai ungureºte; atunci când nu ºtiam cum
sã pronunþãm vreun cuvânt în ungureºte trebuia sã
întrebãm învãþãtoru’ în ungureºte: Tanito ur (D-le
învãþãtor) haghy hia (cum se numeºte) eszt a so (acest
cuvânt)? Atunci îi spuneam româneºte, iar el îmi spunea
ungureºte“11.
O altã mãrturie, cea a lui Petru Schinteie12 din
Teregova, se bazeazã pe multele informaþii preluate de
la oamenii care au trãit personal acei ani. Din relatarea
sa aflãm cã, „dupã dualism zona noastrã (a Banatului de
munte-n.n.) a intrat într-o arie cumplitã; s-a interzis
limba românã, iar ºcoalã se fãcea pe vremea aceea
numai în limba maghiarã… Nu dãdeau voie nici sã
salute pe româneºte… Îmi povestea mie tata, cã mergea
la mama lui acasã, la bunica mea, ºi zicea: Janapot
Kivano („Bunã Ziua“ pe ungureºte) ºi bunica spunea:
Ioana Potcovana, fire-ar… sã fie de unguri! Asta era relaþia
dintre unguri ºi români la vremea aia. Jandarmii unguri
bãteau pe români cu orice ocazie, dar.... nici ei nu
cutezau sã iasã sara în sat.”

3. Activitatea politicã a preoþilor Ioan
Bogoeviciu ºi Pavel ªandru
În ciuda persecutãrilor ºi tentativelor de
deznaþionalizare, românii au gãsit tãria ºi modalitãþile
de a-ºi menþine fiinþa naþionalã ºi curajul de a se
manifesta româneºte. Acest fapt se pãstreazã încã în
memoria colectivã a comunitãþilor rurale din Banatul
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de munte. De exemplu, bãtrânii satelor povestesc cã
„preoþii au avut în decursul istoriei un mare rol în zona
noastrã, pentru cã ei au þinut treazã limba românã,
obiceiurile româneºti ºi spiritual românesc, fiindcã
maghiarii dupã 1892,… au dat ordin ca toate scrierile
din starea civilã sã fie scrise numai în ungureºte...; de
exemplu, mergea omul la primãrie sã-ºi scrie copilul:
Cum vrei sã-i pui nume? Vreau sã îi pun nume Florea, dar
în acte apare Virag, Ion-Ianoº, Petru-Peter, Nicolae-Mikloº;
(....) Ca rãspuns preoþii au reuºit sã introducã un sistem,
ca mai întâi sã meargã la preot, preotul sã punã nume
la copil ºi au început sã aparã tot mai frecvent nume de
Horia, Traian, Iancu, Criºan, nume din acestea care nu
puteau fi traduse în ungureºte ºi care aveau rezonanþã
istoricã: Coriolan, la bãrbaþi, iar la femei Silvia, Aurelia,
Sabina, Valeria.... Deci, nume pur latine... Au fost cazuri,
când în carte îl cheamã pe om Romulus, cã aºa i-o pus
popa nume, iar în familie i-or zis Ion, cã Ion or vrut
sã-i punã nume’’13. O asemenea realitate istoricã se
confimã, pentru cã ºi astãzi mulþi dintre teregoveni
poartã nume ca: Romulus, Horia, Criºan, Iancu, dar
existã ºi reminiscenþe ale maghiarizãrii, unii numind ºi
astãzi copiii, de pildã, Ianãº în loc de Ion, pentru cã
numele Ianãº între timp a fost asimilat onomasticii
tradiþionale româneºti.
Dincolo de aceste mãrturii, documentele de arhivã
demonstreazã cã pe parcursul a aproape douã decenii,
între 1890 ºi 1918, preoþii din Teregova, Ioan Bogoeviciu
ºi Pavel ªandru, au fost în centrul unei dispute cu
caracter politico-naþional, în care a intervenit Ministrul
Cultelor ºi al Instrucþiunii Publice de la Budapesta,
conflict regãsit în dosare având teme precum: „Ministru
ºi preoþii din Teregova”, „Conflictul matriculantului din
Teregova” sau „Afacerea preoþilor din Teregova pentru
numele dat pruncilor în botez“. Înaltul for de la Budapesta
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fusese înºtiinþat de autoritãþile administrative politice
locale cã, „matriculantul civil“ din Teregova „a fãcut
arãtare contra preoþilor“, care ar fi dat la botez, contrar
voinþei pãrinþilor, nume precum Ofelia, Valeria, Silvia,
Aurelia, Lucreþia, Traian, Romul. De fapt, notarii
maghiari, care activau la serviciul civil al comunelor, se
confruntau acum cu dificultatea punerii în practicã a
maghiarizãrii numelor româneºti. Pentru a remedia
situaþia, organul guvernamental solicitã ierarhului ortodox
de la Sibiu sã dea „dispoziþiuni“ ca preoþii sã respecte
dorinþa pãrinþilor la punerea numelor de botez. În
consecinþã, la 29 noiembrie 1901, însuºi ministrul solicitã
episcopului pentru a-i raporta „ce fel de dispoziþiuni
s-au luat în afacerea acuzei ridicate contra preoþilor
Ioan Bogoeviciu ºi Pavel ªandru din Teregova în cauza
matricularã“14. De asemenea, dupã ce preoþii în cauzã
au fost supuºi interogatoriilor de cãtre autoritãþile politicoadministrative locale, de la nivel înalt, se cere pedepsirea
lor ºi pe cale ierahicã, fiind acuzaþi de diverse fapte
incriminatorii, care variazã fie de la aºa-numita agitaþiune
pentru cã la botez dau nume romanice sau nume neuzitate
pânã la abuzuri care jignesc competenþa de drept a
matriculantului de stat ºi care sunt calificate drept
acþiuni cu caracter politic ºi naþionalist15.
Prin urmare, ceea ce ani de zile a constituit
„afacerea preoþilor din Teregova pentru numele date
pruncilor la botez“, a reprezentat o dificilã încercare
pentru organele ierahice bisericeºti de la Sibiu, Arad ºi
Caransebeº. Cu toate acestea, au susþinut deschis, prin
rãspunsurile înaintate la Budapesta sau prin coresponenþa
lor pe aceastã temã, poziþia celor doi preoþi încriminaþi,
îndrituind acþiunile acestora, afirmând de fiecare datã
cã nu pot fi catalogate drept „delicte disciplinare“, ci
din contrã aratã cã „preoþii ca pãzitori ai celor sfinte,
dau nume copiilor“16.
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Evenimentele din anii dualismului austro-ungar,
demonstreazã cã implicarea preoþilor în viaþa politicã a
devent o misiune, o datorie de român. Aºa se explicã ºi
participarea directã a celor doi preoþi din Teregova, la
procesul memorandiºtilor desfãºurat la Cluj în 24 mai
1894, fapt consemnat, dupã tradiþie, în cartea de TeDeum, tipãritã la Buda 1847, unde Pavel ªandru a
fãcut urmãtoarea însemnare: „De suvenire, sã se ºcie
cum cã, în 25 aprilie 1894 st. V. 7 mai st. N., s-au
început procesul Memorandului, respectiv procesul contra
Consilului Naþional Român unde au fost osândiþi membrii
comitetului naþional la mai mulþi ani temniþã de stat.
Cu aceastã ocaziune am fost ºi noi la Cluj unde s-au
þinut judecata. Pavel ªandru preot. Ioan Bogoeviciu
preot“.
Chiar dacã, în anii premergãtori Primului Rãzboi
Mondial, administraþia maghiarã înãbuºea manifestarile
naþionalismului românesc, românii gãseau modalitãþi
diverse pentru a protesta ºi a rezista regimului de
asuprire. Din nou, mãrturiile localnicilor susþin o asemenea
atitudine. Spre exemplu, se cunoaºte cã „Preotul Bogoeviciu era ºef al Partidului Naþional Român ºi el preda
religia la ºcoalã, în limba româneascã, cãci singura
învãþãturã româneascã era religia; fãcea sâmbãta religie
ºi pe copiii mai buni la învãþãturã îi lua sâmbãta la el
acasã ºi îi învãþa Istoria României ºi scrierea româneascã....“17.De asemenea, un alt martor povesteºte: „La
ºcoalã eu am învãþat bine în limba maghiarã; ºi rumâneºte
am învãþat la religie; de douã ori pe sãptãmânã venea
preotul la ºcoalã, miercuri ºi vineri dupã masã. ªi
duminica, ºi în alte sãrbãtori, ne ducea la Bisericã
învãþãtorul. Preotul nostru era Ion Bogoeviciu.... Când
erea ziua de religie, mulþi copii fugeau de la ºcoalã
pentru cã preotul îi bãtea rãu ºi îi trãgea de urechi ca
sã înveþe religia, cã aºa puteau învãþa româneºte“18.
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O secvenþã din Teregova anului 1910 a fost
surprinsã de pãrintele Nicolae M. Popescu, membru
titular al Academiei Române, în jurnalul vizitei sale
prin satele românilor din afara graniþelor Regatului
României, intitulat „Prin Banatul Timiºoarii“. Cu acea
ocazie, în zilele de 4 ºi 5 august a poposit ºi într-un
sat mare românesc, de munte, aºezat pe valea
Teregoviþii, unde l-a cunoscut pe Ioan Bogoeviciu, un
preot voinic, cu vorba înviorãtoare, hotãrât asemenea
unui tribun, de glasul cãruia teregovenii ascultã ca de
glasul bunului pãstor19. Incursiunea eminentului teolog
în Teregova, a fost un bun prilej pentru a observa
starea de spirit, dar ºi problemele cu care se confrunta
naþiunea românã, relatând evenimentele trãite de
teregoveni la acel moment. Tabloul descriptiv este extrem
de relevant pentru istoria perioadei premergãtoare
Primului Rãzboi Mondial. Astfel, Nicolae M. Popescu,
consemneazã: „în Teregova se aprind lumânãri la toate
ferestrele, butoaie cu
pãcurã, puternic rãsunãtoare
ard în piaþa satului, cãci a doua zi, 5 August, e ziua de
naºtere a craiului (a împãratului Franz Iosef al AustroUngariei-n.n.). Un taraf de lãutari cântã imnul nemþesc,
iar lumea forfãe la luminaþie. Copii se zbenguesc pe
drum. Ei ºtiu sã spuie poezii în ungureºte, dar fãrã sã
priceapã ceva din ceea ce spun. În româneºte nu ºtiu
decât poezii religioase ºi rugãciuni de la preotul catihet.
În curând ºi acestea vor pieri, cãci dupã noua ordine
ºi catehizarea se va face tot în ungureºte. Ce chin pe
bieþii copii. Ei nu pricep nimic ºi ies din ºcoalã fãrã
nicio cunoºtinþã, niºte adevãraþi papagali. Ce ziceþi
voi, mari pedagogi ai vremurilor noastre? Pânã târziu
la birt rãsuna vioara de melodiile ceardaºurilor
ameþitoare. Plec spre Caransebeº ducând în suflet
amintirea unor oameni cari luptã cu preþul vieþii ca sã
rãmânã cine au fost, acolo unde dupã toate legile din
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lume nimeni n-ar avea dreptul sã le ºtirbeascã rostul
lor vechiu ºi firesc“20.
În ciuda mãsurilor de maghiarizare, românii i-au
pãstrat tradiþiile ºi obiceiurile, fiind încurajaþi ºi prin
activitatea Casinei române, coordonatã în aceea vreme,
fie de Ioan Bogoeviciu, fie de Pavel ªandru. Teregovenii
se adunau în acest loc unde cântau ºi jucau seara, de
obicei în sãrbãtori. Aºa au reuºit sã formeze o echipã
de dansuri populare, care jucau douãzeci ºi patru de
jocuri bãtrâneºti: hisa, blânda, cãtana sau cãluºarii. Un
aspect demn de remarcat este panglica tricolorã care
împodobea portul românesc al acestor dansatori. Atât
din sursele orale, dar ºi din documentele fotografice se
poate constata cã tricolorul era afiºat la toate evenimentele
din comunitate. Un alt obicei, care se pãstreazã ºi
astãzi în zona Teregova-Rusca, cel al „Copiilor cu Steaua“,
vestitori ai Naºterii Mântuitorului, era un alt prilej de
a cinsti culorile naþionale, pentru cã tinerii colindãtori
purtau tricolorul pe veºmintele lor, de obicei pe cãciulile
din blanã de miel.
Dupã doi ani de neutralitate (1914-1916), România
a intrat în rãzboi de partea Triplei Înþelegeri (Antantei),
în urma negocierilor purtate de ministrul de externe,
Ion I. C. Brãtianu. Un „loc de frunte printre condiþiile
sale era garanþia scrisã cã România va primi Transilvania,
Bucovina ºi Banatul ca recompensã pentru serviciile
acordate“21. În tot acest rãstimp, românii din aceste
teritorii se aflau înrolaþi în armata austro-ungarã. Odatã
cu aceastã angajare militarã a României, autoritãþile
imperiale au declanºat un val de represiune asupra
preoþimii româneºti, care sub acuzaþia obiºnuitã de
„spionaj în favoarea statului român” sunt hãituiþi, vânaþi,
apoi întemniþaþi în închisori ºi lagãre, precum cele de
la ªopron, Pozsony, Vacz. Din mãrturiile vremii aflãm
cã atunci, odatã cu intrarea României în rãzboi, „ura
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sãlbaticã se revarsã ca un puhoi de otravã“ peste preoþimea
românã din Ardeal ºi Banat22. Dintr-un Raport al Oficiului
parohial ortodox român din Teregova, întocmit în anul
1936, se aratã cã în aceastã parohie preoþii, ca de altfel
majoritatea preoþilor români, în timpul stãpânirii austroungare, au fãcut politicã naþionalistã activã. Aºa se
explicã, faptul cã dupã izbucnirea rãzboiului cu România,
au sosit în localitatea Teregova doi ofiþeri maghiari,
care intenþionau sã-l aresteze pe preotul de atunci, Ioan
Bogoeviciu, suspectat de activitate de spionaj, mai ales
cã ginerele sãu, Mihail Costescu, preot la Eºelniþa, a
fost ridicat ºi închis la Seghedin. Preotul Ioan Bogoeviciu
a reuºit atunci sã evite arestarea, fiind informat, în
secret, despre iminenþa arestãrii de cãtre notarul din
comunã cu care preotul „se afla în relaþii bune“23. De
asemenea, pãrintele Bogoeviciu se regãseºte ºi pe lista
românilor bãnãþeni, care în perioada 1914-1918, s-au
aflat sub „pazã politicã“ (domiciliu forþat)24.
Dupã ce la 29 septembrie 1918 au avut loc atacuri
masive ale Antantei pe frontul de vest, iar la 3 noimebrie
1918, Austro-Ungaria a semnat arimistiþiul cu aceasta,
are loc destrãmarea Imperiului Austro-Ungar. De altfel,
dupã eºecurile imperiului dualist, pe frontul de vest, în
luptele din toamna 1917 - primãvara anului 1918, Banatul
a fost una din primele regiunile supuse Imperiului austroungar, unde se simþea „un amplu ecou al procesului de
dezagregare a monarhiei“25.
Încã din data de 31 octombrie 1918 în Banat au
avut loc manifestãri publice de amploare. Dintre acþiunile
care se desfãºurau în acele împrejurãri, se remarcã
organizarea Consiliului Militar Naþional Român, arborarea
tricolorului pe clãdirile publice, intonarea de cântece
patriotice cu semnificaþii naþionale, de exemplu,
„Deºteaptã-te, române!“, „Pe-al nostru steag“, „Trei culori“
sau lansarea de „proclamaþii“, cu scopul de a încuraja
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naþiunea românã sã acþioneze pentru împlinirea
dezideratelor de libertate ºi unire cu Þara Mamã26.
În acea vreme se poate vorbi de o adevãratã
miºcare organizatoricã în lanþ, rapidã ºi în forþã. Semnalul
a fost dat de Consiliul Naþional Român Central de la
Arad, care ºi-a început activitatea la 2 noiembrie 1918.
Obiectivul principal al acestuia a fost sã asigure înlocuirea
cu succes a administraþiei existente, austro-ungare, cu
administraþia româneascã. Odatã constituite Consiliile
Naþionale Judeþene ºi Cercuale, corespunzãtor unitãþilor
teritorial-administrative ala Banatului din acea vreme,
membrii acestor foruri urmau sã coordoneze acþiunile
de întemeiere pentru a se constitui noile organe ale
puterii locale: consiliile naþionale ºi gãrzile naþionale,
deplasându-se dintr-o comunã în alta. În acest context,
fremãtau ºi localitãþile din zona Teregova-Rusca, unde
au avut loc, la fel ca ºi în alte localitãþi bãnãþene,
„adunãri poporale”,în cadrul cãrora au fost alei membrii
consiliilor locale, apoi acordarea de credenþionale ºi
desemnarea reprezentanþilor poporului la Alba-Iulia. Astfel,
protopopul de Caransebeº, Andrei Ghidiu (1849-1937),
un înflãcãrat luptãtor pentru unitatea românilor, a avut
misiunea de a coordona înfiinþarea consiliilor naþionale
locale din Armeniº, Domaºnea, Feneº, Teregova, Rusca.
Conform Protocolului încheiat la 11 noiembrie 1918,
acesta a prezidat adunarea popularã convocatã la
Teregova, în încinta ºcolii, formatã din circa 300 de
localnici, în frunte cu intelectualitatea românã, din
rândurile cãreia nu au lipsit preoþii Ioan Bogoeviciu ºi
Pavel ªandru. Acesta, dupã deschiderea lucrãrilor
adunãrii, a salutat ºi a binecuvântat pe delegatul Sfatului
Naþional din Caransebeº, protopopul Ghidiu. Urmând
etapele de lucru, preºedintele adunãrii propune alegerea
unui notar pentru a asigura partea scripturisticã, fiind
desemnat de adunare ca notar ad-hoc, Petru Bârsescu.
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Apoi, în conformitate cu dispoziþiile date de forul superior,
ºi anume Consiliul ºi Marele Sfat al Naþiunii Române
din Ungaria ºi Transilvania, adunarea a ales „cu aclamaþii
ºi unanimitate“ pe urmãtorii: preoþii Ioan Bogoeviciu ºi
Pavel ªandru, dr. Valeriu Olaru, Augustin Câmpinanu,
George Sârbu, Constantin Roza, Petru Stoichescu (pãdurar), George Pervulescu, Ioan Stoichescu, Ilie Stoichescu,
Iosif Bololoi, Miroslav Cojocariu27. În continuarea lucrãrilor
adunãrii a fost ales ca preºedinte preotul Ioan Bogoeviciu,
care în aceastã nouã calitate „face apel la adunarea
generalã ca românii sã se ofere ca voluntari sau sã se
aleagã Garda naþionalã românã pentru susþinerea ordinei
publice, apãrarea persoanei ºi a averii“28. În acest mod,
s-a format garda, pusã sub conducerea dr. Victor Rãdulescu
ºi Octavian Rãdulescu, locotenent. Înainte de a închide
adunarea, preºedintele Ioan Bogoeviciu îndeamnã pe
teregoveni sã fie demni de libertatea dobânditã, iar
apoi împreunã cu tot „poporul“ a fost intonat imnul
naþional, Deºteaptã-te, române!“29
În 20 noiembrie 1918 Consiliul Naþional Român
central a lansat chemarea românilor la Alba Iulia pentru
data de 1 Decembrie 1918, hotãrâre propagatã prin
mijloacele media ale vremii, precum Foaia Diecezanã30.
Dar un moment semnificativ, înaintea Marii Adunãri
Naþionale de la Alba-Iulia, a avut loc la Caransebeº
unde a fost organizatã alegerea delegaþiilor cercului
electoral Caransebeº la importantul eveniment. Astfel,
la 27 noiembrie 1918, delegaþii din cercul electoral
Caransebeº, alcãtuit din reprezentanþi proveniþi din
aproximativ 30 de localitãþi, între care ºi Teregova,
reprezentatã de Romulus Bogoeviciu, fiul pr. Ioan
Bogoeviciu, au ales ca delegaþi autorizaþi, în baza unor
„credenþionale”, care sã decidã în numele lor asupra
„sorþii viitoare a neamului românesc din Transilvania,
Ungaria ºi Banatul Timiºan“31. Cei mandataþi în acest
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sens au fost: Gore Ion, Nicolae Ivãnescu, Alexandru
Morariu, Ilie Românu ºi dr. Ion Sârbu. În fapt delegaþia
Caraº-Severinului a fost formatã din 44 de „deputaþi de
drept“ ºi 43 ai cercurilor electorale, la care s-au adãugat
numeroºi participanþi, susþinãtori fervenþi ai înfãptuirii
idealului de unire32. În fruntea delegaþiei caraº-severinene
a fost episcopul ortodox Miron Cristea, care pentru a
ajunge la Alba-Iulia a fost nevoit sã plece din Caransebeº
spre Arad, pentru ca mai apoi sã se îndrepte spre Alba
Iulia, din cauza restricþiilor impuse de armata sârbã de
ocupaþie, care urmãrea preluarea Banatului întreg de
cãtre sârbi33.
Bãnãþenii care au trãit direct evenimentele
petrecute în ziua de duminicã 1 decembrie 1918, au
pornit spre Alba Iulia, în 30 noiembrie, cu trenul, din
Gara Caransebeº, cu un tren special, urmând traseul
Valea Bistrei, valea Haþegului, Orãºtie, Alba Iulia.
Într-o astfel de atmosferã pãtrunsã de profunde
sentimente ºi trãiri naþionale, au pornit, la 1 Decembrie
1918, spre inima Transilvaniei, ºi grupul de teregoveni
format din preotul Ioan Bogoieviciu, þãranii Gheorghe
Berzescu, Gheorghe Pârvulescu, Iacob Stoichescu34.La
rândul sãu, preotul Pavel ªandru, ca o încununare a
strãdaniilor de pânã atunci, consemna pentru posteritate:
„La prima Decembrie 1918 dupã 24 ani de la procesul
Memorandumului s-a proclamat la Alba Iulia, unde furã
adunaþi una sutã mii Români - ruperea pãrþilor române
de cãtre Ungaria ºi unirea tuturor Românilor la România
mamã, iar la un an dupã unire în 1 Decembrie 1919 în
toate bisericile s-au adus rugãciuni ºi laude Împeratului
tuturor Împeraþilor pentrucã ne-am întâlnit neamul
românesc din sclavia de una mie de ani ºi ne-au ajutat
sã formãm o þarã fericitã, mare ºi viteazã. Suferinþa pe
care au dus-o cu ei în mormânt martirii neamului
românesc, suportând chinuri ca mucenicii, este acum
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uºoarã, iar liniºtea dulce, cãci idealul pentru care au
luptat ºi au suferit s-a împlinit ...“35.
În fapt, Banatul de munte a fost, în perioada
dualismului austro-ungar, un bastion al rezistenþei la
maghiarizare prin diverse forme, în primul rând prin
culturã. Aici, românismul s-a pãstrat prin contribuþia
directã ºi responsabilã a preoþilor, care s-a concretizat
prin pãstrarea numelor româneºti de origine latinã,
prin implicarea în susþinerea unei educaþii religioase ºi
naþionale a copiilor ºi tinerilor, prin cultivarea tradiþiilor
ºi a obiceiurilor, dar ºi prin cultul simbolurilor naþionale.

Prof. Dr. Gabriela Violeta BICA
Teregova, Caraº-Severin
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Poezii de Maria Manda, Giurgiova
Lângã izvor

Codrule înzãpezit

La izvorul cel din vale
Apa-i bunã de bãut,
Rece ºi rãcoritoare
Beau de dorul tãu sã uit.

Codrule înzãpezit
Grea povarã te apasã,
Asta þi-a mai trebuit
Neaua moale ºi pufoasã.

Beau ºi îmi vine sã râd
Mã pot îmbãta cu apã
O, ce nechibzuit gând,
Numai ºtie ce sã facã!

Nu-i destul cã îþi plecarã
Pãsãrile cântãtoare
Cã în toamnã îþi picarã
Frunzele toate-n cãrare.

La umbrã groasã de nuc,
Ce rãcoare-i ºi ce bine
Dar, de unde sã te-aduc,
Sã stai aici lângã mine?

ªi te legãnai plângând
Nu-þi era aºa uºor
Frunza era la pãmânt
Sunau crengile a gol.

Sã-þi fac pat din flori de fân.
Tu sã dormi de eºti bolnav,
Lângã tine sã rãmân
ªi sã te sãrut cu drag.

Acum îmbrãcat în alb
Cu crengile aplecate
Pari aºa bãtrân ºi slab
ªi cu grea povarã-n spate.

Cu o dulce sãrutare
Doru mi l-aº potoli
Nu cu apa din izvoare
Sã tot beau pân-oi muri.

Multe ierni te gârbovirã
Cu zãpezile lor grele
Trecurã precum venirã
Ducând ani în ºir cu ele.
Nu te plânge de povarã
Nu-þi fie atât de greu
Cã, mâine e primãvaã,
Te bucuri ºi tu ºi eu!
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Nedeia

Memoria locurilor
Muzeul Satului Bãnãþean ºi
condeierii plugari
Fenomenul condeierilor plugari, devenit la ora actualã
un Unicat în lume, se contureazã ca manifestare înainte de
Unire, având ca scop lupta împotriva dominaþiei strãine, respectiv
a dominaþiei austro-ungare, în Banat. Intelectuali, muncitori ºi
þãrani, într-o unitate perfectã s-au ridicat în Oraviþa împotriva
abuzurilor de tot felul. Însãºi modalitatea de luptã a acestor
români patrioþi este un unicat. Astfel se dezvoltã o paletã de
acþiuni, din care vor genera miºcãri în masã, toate venite din
lumea satului: renumitele coruri din Banat, cu coriºti, dirijori,
compozitori þãrani, alãturi de condeierii plugari, þãrani autodidacþi
cu dragoste de carte ºi cuvânt românesc. Cuvântul ºi cântecul
devin prin urmare arme de luptã la câmp deschis.
Þãranii condeieri, dirijori, compozitori, inventatori, alãturi
de intelectualii satului, deveneau reprezentanþii satelor sau
bãtânii înþelepþi, cu rol deosebit de important pentru categoria
oamenilor simpli, din care s-au ridicat. Îi gãsim mereu în
primele rânduri în toate acþiunile de masã: constituirea gãrzilor
de apãrare a satelor româneºti, pregãtirea ºi participarea pentru
Unirea de la Alba Iulia. Ei participã în Primul ºi Al Doilea
Rãzboi Mondial fiind mereu în primele rânduri ºi mulþi dintre ei
suportã, dupã rãzboi, rigorile legii comuniste fiind întemniþaþi ºi
hãrþuiþi în permanenþã de sistem. Dragostea de pãmânt ºi
patriotismul lor deosebit, priceperea lor în toate domenile (de la
meºteºug, agriculturã, pãstorit, pomiculturã) ºi dragoste pentru
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carte ºi scris (aproape toþi condeierii plugari deþineau biblioteci
mari) i-a transformat în înþelepþii de odinioarã ai satelor româneºti.
Dupã Unire aceste miºcãri în masã se dezvoltã ºi cuprind
tot Banatul; Oraviþa, Timiºoara ºi Lugoj fiind centre culturale
recunoscute la nivel naþional ºi chiar internaþional.
Fenomenul condeierilor plugari se extinde, imediat dupã
Unire prin mulþimea de reviste, redactate chiar de ei înºiºi:
„Þãranul“, „Poporul românesc“, „Cuvântul satelor“, „Zorile
Banatului“, „Vasiova“ (toate în Caraº-Severin) sau „Suflet Nou“
(Comloº), „Gura satului“, „Voinþa Banatului“ (Timiºoara) etc., cu
mulþimea de calendare sãteºti ºi de culegeri în broºuri scoase
tot de þãrani, ºi uneori chiar publicaþii (cazul lui I. Ciucurel, P.
Petrica sau P. Târbãþiu).
În perioada interbelicã fenomenul condeierilor cunoaºte o
creºtere fãrã precedent, cu unii condeieri plugari recunoscuþi de
întreaga presã, dar ºi de intelectualii cercurilor literare urbane.
Unii dintre ei, precum I. Ciucurel, P. Târbãþiu, Tata Oancea se
bucurã de susþinere ºi reuºesc sã-ºi publice din creaþii. Perioada
postbelicã întregeºte ºi ridicã pe culmi aceastã miºcare care va
continua neîntrerupt pânã la Revoluþia din 1989. Nume noi,
cunoscute, precum P. Petrica, Ion Frumosu, Iosif Chirilã, Iosif
Cireºan-Loga, Ion Colojoarã, Ion Balica, I. Pãtraºcu-Stan se
constituie ºi se remarcã prin cenaclul P. Târbãþiu, din Oraviþa,
constituit de prin 1976, 1977.
Odatã cu miºcarea de la Arad, iniþiatã de academicianul
Gabriel Þepelea ºi Teodor Uiuiu ºi odatã cu „Cântarea României“,
miºcarea primeºte deschidere naþionalã.
Din anul 1977 la Deva, prin domnul prof. Marcel Lapteº
se porneºte un Festival de creaþie popularã unde sunt prezenþi
cei mai mulþi dintre condeierii plugari.
În anul 2002 la Oraviþa, la o sesiune de comunicãri
Miºcarea condeierilor plugari, se reconstituie, printr-un cenaclu
„Cãraºul“ ºi o revistã a condeierilor plugari. Dupã câteva ºedinþe
Cenaclul îºi întrerupe activitatea din cauzã cã veteranii miºcãrii,
bãtrâni ºi bolnavi nu se mai puteau deplasa pânã în localitate.
Din 2003 apare „Revista condeierilor plugari, din Banat“,
coordonatã ºi redactatã de subsemnata. Miºcarea se reface
treptat, cei trei condeieri rãmaºi în viaþã fiind stâlpii de rezistenþã:
Iosif Cireºan-Loga, Ion Balica ºi Ion Colojoarã.
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Din 2006 Muzeul Satului Bãnãþean, adãposteºte
fenomenul condeierilor cu revista bianualã, iar din 2007, se
deschide prima ediþie a Festivalului Condeierilor Pugari. În
câþiva ani fenomenul are Casa lui, Arhiva ºi revista cu un
supliment legat de evenimentele deosebite.
Prin puterea bunului exemplu din 2008, la Reghin, jud.
Mureº se porneºte al treilea Festival de creaþie popularã, dupã
Deva ºi Timiºoara.
La ora actualã fenomenul condeierilor plugari a încheiat
a XIII-a ediþie a Festivalului condeierilor plugari, festival în
creºtere de la un an la altul, cu deschidere internaþionalã, prin
cooptarea în mijlocul nostru a fraþilor români din Cernãuþi ºi
Banatul sârbesc.
Casa condeierilor este locul care gãzduieºte expoziþia
de bazã Iosif Cireºan-Loga ºi mai nou expoziþia Ion Vornic, moº
Râcu. Anual Casa gãzduieste parte din festival: momentul In
Memoriam, expoziþii, ºezãtori, mese rotunde.
Obiectele donate de o parte din condeierii plugari (îndeosebi
Iosif Cireºa-Loga, Ion Vornic) sau de participanþii la Festival
sunt pãstrate în Casa condeierilor.
Casa Condeierilor mai gãzduieºte ºi Arhiva Condeierilor plugari. Cu ocazia pregãtirii festivalului, anual se scot
publicaþii dupã manuscrisele recuperate ale condeierilor. Numãrul
de publicaþii a depãºit în acest an cifra de 30 de apariþii; revista
se aflã la numãrul 36, iar Suplimentul revistei la numãrul 6.
Tot în cadrul Arhivei se gãsesc manuscrisele condeierului
plugar Iosif Cireºan-Loga, parte din manuscrisele lui Aurel
Novac (recuperate prin Iosif Cireºan-Loga), Ion Colojoarã, precum
ºi un numãr însemnat de cãrþi donate.
Din anul 2017, fenomenul cuprinde ºi un Cenaclu literar,
„Tinere condeie“ care se erijeazã în suport cadru, pentru tânãra
generaþie, sprijinind ºi stimulând creaþia la nivel de creativitate,
cântec ºi chiar meºteºuguri populare. Înnoirea fenomenului cu
tinere vlãstare care, la un moment dat sã poatã prelua ºi
continua aceste manifestãri este, considerãm noi, o necesitate,
o urgenþã.
Din anul 2019 fenomenul condeierilor ºi-a deschis ºi o
secþiune de Cercetare, dorindu-se, prin aceasta, descoperirea
prin intermediul revistelor ºi a arhivelor importante (Oraviþa,
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Caransebeº, Reºita, Timiºoara, Lugoj) de noi nume de condeieri,
dar ºi recuperarea unor creaþii ºi chiar manuscrise.
Deºi auspiciile fenomenului sunt triste, odatã cu
globalismul care se contureazã în lume ºi care tinde spre
dispariþia elementelor distincte ºi de identitate, noi cei care ne
erijãm în susþinerea ºi creºterea fenomenului îndrãznim sã
credem cã suntem pe drumul cel bun, Cã tot ce-i românesc nu
piere/ ºi-n veci nu va pieri!
Muzeul Satului Bãnãþean s-a dovedit un bun amfitrion,
pe parcursul celor 14 ani de când gãzduieºte toate manifestãrile
fenomenului. Spaþiul generos ne-a permis, în fiecare an, sã
putem alege locurile cele mai pitoreºti ºi mai plãcute pentru
desfãºurarea acþiunilor. Uneori, pentru generalizare ºi popularitate,
festivalul se deplaseazã pentru o zi în altã localitate din apropierea
urbei.
Cu sprijinul Consiliului Judeþean Timiº, cãruia îi mulþumim
ºi pe aceastã cale, a fost posibilã derularea tururor acestor
segmente dintr-un tot unitar numit Fenomenul Condeierilor
Plugari.

Dr. Maria MÂNDROANE, etnolog
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Festival la Muzeul Satului Bãnãþean

Publicaþiile Festivalului ºi diploma de condeier
plugar
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La ºezãtoare
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Nedeia

Identitate bãnãþeanã
Despre þoalele tot o formã ºi Ana
ge scrie
Arta popularã primeºte chip, originalitate ºi prin
intermediul costumului popular.
În satul tradiþional exista o concurenþã autenticã
între femei în realizarea unor pui (modele originale
cusute pe ciupag, poale sau cotrinþã). Þoalili noi erau
realizate mai ales peste iarnã, când, nemaifiind munca
atât de cronofagã a câmpului, femeile aveau timp sã se
retragã în case ºi sã înceapã cusutul. Concurenþã îºi
fãceau nu numai fetele nemãritate, ci ºi nevestele,
vãduvele ori bãtrânele. Cele din urmã îºi pregãteau din
timp chimeºa de moarce cu care urmau sã fie îngropate.
Nu era uitat niciun detaliu, oricât de neînsemnat ar fi
fost el (îºi cumpãrau prosoape, batiste, vase de dat de
pomanã, nemailãsând în grija familiei decât cheltuiala
pomenilor). M-am întrebat de ce aceastã atenþie acordatã
hainelor de înmormântare când în pãmânt nu are cine
le vedea, iar trupul se descompune. Rãspunsul mi l-a
oferit o femeie (Ana Ivãniº din Valea Timiºului), care
mi-a spus cã aceste haine sunt cele cu care vor fi
îmbracate când Dumnezeu le întâmpinã ºi le cere socotealã
pentru cum au trãit aici: Dacã la un domn ge aiºi ce duºi
cu þoale curace ºî frumoasã, dapã-i la Dumnezeu?“
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Cum nu toate femeile au imaginaþia necesarã
compusului de modele florale, apelau la o muiere maistorã,
care nu era neapãrat din sat. Femeile mergeau împreunã
la ea doar dacã se înþelegeau foarte bine ºi intenþionau
sã-ºi facã haine tot o formã. Altfel, desenul ºi cusutul
erau tãinuite cu mare grijã, uºile caselor erau încuiate
ca vizitatoarele inoportune sã nu descopere cumva modelul
ºi sã-l repete. Culorile erau alese, în general, de fiecare
femeie care se hotãra sã înceapã lucrul la un costum.
Bunul gust al unora fãcea din costumul cusut o adevãratã
bijuterie coloristicã.
Ne-am propus ca prin intermediul acestui articol
sã evocãm în linii mari figura creatoarei de costume
populare cunoscutã în toatã zona gugulanilor drept Ana
ge la Zãrveºti sau Ana ge scrie. Harambaºa Ana s-a nãscut
în localitatea Buchin, judeþul Caraº-Severin, la 20 iunie
1926 ºi a decedat în 8 martie 2005. A mers norã în
localitatea Zerveºti la o vârstã tânãrã (17 spre 18 ani).
Pasiunea de a scrie haine populare a încercat sã o
transmitã ºi altor femei talentate din sat. Mai mult, lea învãþat taina scrisului pe cele douã nepoate (una
dintre ele este, în prezent, medic la Slatina Timiº, iar
cealaltã, profesoarã de matematicã la Timiºoara). Dintre
femeile talentate ºi-a ales câteva ajutoare pentru
finalizarea cusutului numeroaselor comenzi de costume
populare.
A avut un singur bãiat. Acesta s-a cãsãtorit cu o
femeie ce nu ºtia sã coase, dar a beneficiat de îndrumarea
atentã a soacrei care a învaþat-o tot ce ºtia. Nurorii iau rãmas moºtenire toace scrisorili pe care le fãcuse
deja ºi încã doi saci de scrisori pe care nu le-a vãzut
nimeni, ele urmând sã fie folosite în ocaziile care se
iveau. Nora, în vârstã de 60 de ani, practicã ºi ea
scrisul. ªi la ea vin femei din localitãþile din jur ºi i se
adreseazã pentru a le scrie sau a le coase un costum.
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Preþul acestuia se poate ridica pânã la 3 000-4 000 lei.
Ana ge scrie a fost o femeie foarte frumoasã ºi cu
suflet bun. A scris pânã a murit. Scrisul ºi viaþa s-au
identificat. Frumuseþea minþii ºi a sufletului ei a primit
chip în desenul imaginat.
Lumea a respectat-o ºi a iubit-o, la înmormântare
venind în numãr mare pentru a-ºi lua rãmas-bun. A
fost, cum spun femeile din Zerveºti, „o înmormântare
cum nu s-a mai vãzut în sat“.
Scrisul costumului popular este rezultatul
imaginaþiei, dar ºi al unei anumite tehnici ce se poate
învãþa. Alãturãm rândurilor de faþã câþiva pui, aºa cum
ºi i-a imaginat Ana ge scrie din Zerveºti, pentru a-i
oferi cititorului o imagine, chiar ºi numai parþialã, a
talentului mãistoriþei.

Dr. Maria IVÃNIª-FRENÞIU
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Costumul popular femeiesc din
Craina Bãnãþeanã
Plin de simbioza extrasenzorialului, omul bãnãþean ,,ge
falã“ a îmbinat „gintogeauna“ rugãºiunea/crezul religios, câncecul,
umblatul cu „colenda“, miºcarea ritualicã, bocetul muierilor,
jocul popular, versurile „chicice, cu sufletu’ spusã, cu inima ºi
gângice gin viaþã“, ºi-a scos „þoalili gin orman“ ºi ºi-a etalat
portul popular dupã ce ºi-a ,,rânduit vicele ca sã nu patã foame
ºi dupã aceea o mers la Bisãrica gin sat pentru a cãlãtori
ancestral, sufleteºte vorbind, a-ºi pomeni morþii cu lumina
rugãciunii ºi slujirea creºtineascã în mântuire ºi nemurire. Tot
astfel, ºi-a crescut în avuþie copiii, lãsându-le dupã moarte casa/
case ºi toatã averea, perpetuând ºi ducând la nesfârºit obiceiurile
ºi tradiþiile populare creºtine, moºtenite ca pe un sfeºnic cu
cinci braþe al altarului sufletesc!
Femeia – ,,muierea“–, în toate ipostazele sale, a concretizat
perpetuarea existenþei, ºi-a luat rolul vieþii în serios ºi pe lângã
misiunea sfântã de a da viaþã, de a o apãra ºi a o preþui, ºi-a
împovãrat cu drag ºi chibzuinþã timpul cu creativitatea, frumosul,
inventivitatea, munca migãloasã, ,,muiereascã“, etalându-ºi
îmbrãcãmintea sub puritatea pânzei þesute ca zorii zilei de
primãvarã, curatã ºi limpede ca lacrima ºi zãpada piscurilor
semeþe!
Ornamentarea ,,þoalelor“ purtate cu sfinþenie ºi puritate
i-a fost inspiratã de natura, viaþa ºi existenþa sa, deseori ea
stilizând florile dupã viziuni proprii ºi trãiri interioare de o rarã
nobleþe.
Femeia crãiniceanã s-a remarcat dintodeauna prin hãrnicie,
iscusinþã, inventivitate, inovaþie ºi trãire alãturi de frumos ºi
prin frumos, descoperind sublimul ºi transmiþându-l tinerelor
fete care urmeazã crezul cã viaþa se trãieºte înnobilatã prin
muncã. Din timpuri strãvechi, ºtiute ºi redescoperite prin izvoarele
care încã dãinuie, se poate vorbi despre ,,þoalele muiereºti“ cu
sfinþenie.
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Sã încercãm, aºadar, un inventar ºi o succintã descriere,
bazîndu-ne pe ceea ce se mai gãseºte în lãzile bunicelor, pe ceea
ce mai pot povesti mamele ºi, desigur, pe propriile noastre
observaþii legate, îndeosebi, de „portul de sãrbãtoare“, încã activ
în zonã:
Pe cap femeile poartã ,,CÂRPA“ (batic) þesutã din bumbac,
din mãtase (de la ,,ducheanul lu’ Maria lu’ Iancu Iliescu“), din
,,somot“ (catifea) sau de ,,pleº“ sau în cu porþiuni din catifea
(,,somot“), legatã cu un nod sau cu nod dublu sub bãrbie sau la
spate, dupã ceafã.
La ureche se punea câte o floare micã de muºcatã
(,,bruscan“), liliac, flori de toamnã sau deseori de busuioc (mai
ales în cazul fetelor de mãritat).
La gât se purtau mãrgele din sticlã coloratã, perle
,,mãrgaritari“ sau bãnuþi de aur/ ,,galbenii“ mici sau mari (semn
al avuþiei pentru familiile înstãrite), fie prinºi pe o bentiþã de
catifea, fie ca ,,salbã“, dar ºi bãnuþi din argint, prinºi în aceleaºi
modalitãþi.
,,CIUPAGUL“ þesut din pânza de ,,fuior de cânepã“ sau
bumbac, croit strâns pe mâna dupã încheieturã, având dantela
(,,cipca“) fãcutã de mânã cu croºeta, la mâini ºi în jurul gâtului
sau pe lungimea mânecii. Ciupagul era înfrumuseþat cu cusãturi
florale (cu ,,pui“), mai puþin cu figuri geometrice, cu mustrã (pe
contur), cusut în cruci (,,cruciº“) sau ,,albiu“ pe fir, care s-a
purtat în timp multã vreme (fiind mai migãlos de lucrat dar mai
estetic ºi mult dorit datoritã aspectului) ºi decupat pe interiorul
cusãturii sau broderiei manuale. Culorile folosite: la cusãturile
,,albiu“ se cosea cu mãtase albã, la ,,pui“ se foloseau mai multe
culori, în funcþie de vârsta femeii care îl purta ºi în funcþie de
florile ºi frunzele care decorau ciupagul.
În Craina Bãnãþeanã, în decoraþiunile ciupagului, ca ºi
ale celorlalte componente, predominau cele florale; am putea
explica aceastã preferinþã (desigur, datând de pe la începuturile
secolului trecut) prin faptul cã zona fiind muntoasã, cu mai
puþine flori în naturã faþã de zona de câmpie, femeile, prin
vrednicia lor, „compensau natura“ ºi îºi decorau toate piesele de
port, aºadar, atât ,,ciupagul“, ,,cârpa“, ,,laibãrul“, ,,brãcirile“,
,,brâu“, ,,cotrenþa“, ,,targa“, ,,opregul“, ,,ºtrimfii“, ,,pacinii“ ºi
obiectele anexe (,,trãistuþa“ sau ,,traista mare“ ori ,,batista“) cu
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modele florale stilizate sau reproduse cât mai aproape de aspectul
natural.
,,PIEPTARUL DIN PIELE DE MIEL, BLANÃ DE MIEL
SAU CATIFEA (,,SOMOT“ SAU ,,BARªON“) era îmblãnit sau
nu pe dinãuntru, în funcþie de anotimpul în care se purta peste
ciupag, crãpat la piept, pânã în talie ca lungime, cu decoraþiuni
din ,,bârnaº“ de mãtase ºi ,,panglicã“ (bandã latã sau îngustã din
mãtase), de culoare neagrã sau maro ori alta culoare vie.
,,LAIBÃRUL (vesta) pentru primãvarã, varã ºi toamnã,
se îmbrãca din motive estetice sau sã þinã de cald la spate; a
fost confecþionat din catifea (,,somot“ sau ,,barºon“), împodobit
cu decoraþiuni florale la coturi sau pe banda brodatã, ori cu
dantelã pe margini. Se purta descheiat în faþã de cãtre fete iar
femeile vârstnice îl purtau prins într-un nasture sau doi din os
sau în copci metalice (,,moº ºi babã“). În partea dinspre inimã
se punea busuioc sau un mãnunchi de flori de câmp, ori câte o
,,gãitanã“ (,,ciucuraº“) din mãtase.
,,BRÃCIRILE“, purtate ca cingãtoare, erau þesute din
lânã de culoare galben, verde, roºu sau negru, simple sau cu
,,bete“ (,,dungi“ – linii late sau înguste, ori ºir de figuri geometrice).
,,BRÂUL“ (bandã mai latã decât brãcirile, de cca 5 cm),
purtat ca o a doua cingãtoare, peste brãciri, era fie þesut din
lânã de oaie, fie croit ºi tivit din catifea neagrã sau de culori
diferite, în armonie cu lãibãrul ºi cotrenþa, decorat fiind cu flori
cusute. Brâul prezenta decoraþiuni florale cât mai proeminente
ºi vizibile, marcând ºi etalând þinuta, talia ºi eleganþa femininã.
,,POALELE“ erau þesute din fuior de cânepã sau din
pânzã de bumbac (acelaºi material ca ºi ciupagul), deseori însã
mai gros, þesut în spatã mai dens (,,mai bãtut); erau foarte
largi, pentru cã la realizarea ,,pãturilor“ pe pãrþile laterale sau
la spate (aºadar, a cutelor sau a pliurilor), fixate prin încingãtoare
ºi prin cãlcatul (,,pigluirea“ cu fierul de cãlcat cu cãrbune încins,
sã rãmânã ºi sã se pãstreze pliate cât mai mult timp.
Poalele albe sau înãlbite prin leºiere ºi limpezire, se
þeseau în douã iþe la rãzboiul de þesut manual, din ,,fuior de
cânepã“, apoi din bumbac, cu lungimea pânã la glezna purtãtoarei,
având pe circumferinþã, în partea de jos, ,,cipca“ lucratã tot cu
croºeta ,,ºabac“ (broderie ajuratã/ ajur creat prin scoaterea
firelor ºi lucrãtura pe rãriº), fie înflorate prin cusãturi manuale
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sau din þesatura ,,nãvãditã“ cu model floral sau figuri geometrice
asortate cu modelul de pe ,,cotrenþã“, ,,targã“ sau ,,opreg“ ori
,,cârpã“. Poalele se decorau floral ºi pe laterale sau pe pliuri
(,,paturi“) cât þinea lungimea, în aºa fel încât sã se vadã ºi dupã
ataºarea acestor anexe, cu rol multiplu în aspectul ºi funcþionalitatea
finalã a costumului. ,,Puii“ (flori stilizate sau reproduse dupã
florile din naturã) au fost tot timpul cusuþi sub formã de bandã,
de ,,cununã“ ori ,,becelie“ deasupra de dantela (,,cipca“) de
diferite culori sau din mãtase albã.
La spate se purta ,,OPREGUL, format din douã pãrþi:
partea de sus – peticul –, care se lega la spate, peste poale, cu
ºnur împletit, este o bucatã de material þesut din lânã de oaie
sau croit din catifea neagrã, viºinie sau verde, pe care se aplicã
decoraþiuni florale, cu foarte puþine segmente ºi figuri geometrice;
spre poale, în prelungirea „peticului”, cât þine lungimea acestora,
se lasã fire împletite sau rãsucite, de culoare neagrã sau de
culori diferite, având la capete ciucuraºi sau ,,gãitane“ de mici
dimensiuni. Firele erau împletite, sub bucata de material (petic)
decorat, cu mãiestrie, astfel încât sã se creeze o bandã elegantã,
la marginea peticului ºi, deopotrivã, sã se menþinã o „cãdere“
cât mai dreaptã a firelor respective (sã nu se „încurºe“).
,,TARGA“ (bucata îngustã, de material þesut din lânã de
oaie sau croitã din catifea – ,,somot“ sau ,,barºon“, cunoscutã,
în alte zone, drept „cãtrinþa de spate“), întotdeauna din acelaºi
material ca ºi ,,cotrenþa“, reprezenta partea din spate, aºezatã
peste poale ºi având cutele acestora (3 sau 4 cute sau pliuri), de
o parte ºi de alta, în numãr egal. Targa putea fi simplã sau doar
pe partea de jos decoratã floral, prin coasere/ brodare, sau prin
þesãturã, ori mai bogatã, ornamentatã pe toatã suprafaþa,
longitudinal, pe laterale, pe margini sau transversal, în „ton“ cu
cotrenþa, cu ,,puii“ de pe ciupag, brâu sau de pe partea de jos
a poalelor.
,,COTRENÞA“ este bucata dreptunghiularã de material
(sau având partea de jos semirotunjitã), de lungimea poalelor,
þesutã din lânã de oaie sau din bumbac, ori croitã din catifea de
diferite culori (iniþial, doar neagrã, apoi maro, roºie, galbenã sau
verde), ce se leagã în jurul brâului, în partea din faþã, ornamentatã
cu motive florale sau combinate cu câteva figuri geometrice, ori
într-o combinaþie relativ recentã, dantelã (broderie spartã) din
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mãtase neagrã sau cu fir metalic. Rar, mai este întâlnitã
cotrenþa împodobitã cu bãnuþi, care denota bunãstarea ºi avuþia
familiei ºi gospodãriei. Cotrenþa se mai putea decora cu cipcã
lucratã cu mâna, cusutã sau aplicatã pe margine sau pe porþiuni
ori pe toatã suprafaþa. Totodatã putea fi lucratã cu ,,mustra“,
cusutã sau brodatã manual, din dantelã pe întãriturã sau
prezentând decupãri în material, sau bucãþi de material sau
catifea, aplicate manual, prin coasere cu mãtase naturalã. Cotrenþa,
ca ºi ciupagul, era (ºi este, chiar ºi în condiþiile unor schimbãri
de tehnicã de lucru, respectiv, de ornamenticã, adesea neinspirate)
o piesã reprezentativã pentru personalitatea fiecãrei purtãtoare,
remarcatã, aºadar, prin unicitate (nedorindu-se sub nici o formã
asemãnarea cu a altor fete sau femei din sat sau din zonã; doar
în cazul gradelor apropiate de rudenie se purta o piesã
asemãnãtoare, de cãtre douã surori ori cumnate, de naºã ºi finã,
de cuscre ori moaºa ºi naºa la diferite evenimente familiale).
,,OPINCILE“ erau încãlþãmintea care se purta în
permanenþã la munca câmpului sau la pãstorit, rar întâlnite în
momentele sãrbatorilor, la Bisericã sau la evenimentele în
familie; confecþionate din piele de porc sau de vitã ori din
cauciuc (în vremea apropiatã contemporaneitãþii noastre), cu
împletituri laterale ºi nojiþe împresurate peste picior sau înfãºurând
ºtrimfii (ciorapii) în jurul gleznei. Deseori bãtrânii povestesc cã
se evita purtarea opincii la bisericã în semn de respect ºi oricât
de sãracã ar fi fost o familie, la Bisericã se venea în alte
încãlþãri ,,pãstrate ºi purtate de bune doar în sãrbatori“ –
pantofi, ,,pacini“, ,,ghetuþe“ ori ,,ºoºoni“ din ,,catifea“ sau ,,barºon“
gros.
,,PACINII“ (pantofi lucraþi manual din fire de lânã de
oaie moale sau bumbac), tãlpuiþi cu piele de porc sau de vitã
(mai târziu, din cauciuc), simpli, încheiaþi pe picior sub gleznã,
sau cu tureac decorat floral ºi lucrat manual, cu croºeta sau cu
4 ace. Tãlpuirea se fãcea prin coasere lateralã astfel încât
încreþiturile pielii sau ale cauciucului sã împrejmuiascã talpa
piciorului ºi sã o protejeze de noroi sau apã.
,,ªTRIMFII“ (ciorapii) lucraþi cu mâna, folosind 4 ace,
începând de la ,,coltunaºii” tureacului, apoi talpa ºi încheind cu
vârful degetelor piciorului. Tureacul era de aceeaºi culoare cu
talpa sau de culoare diferitã, cu ,,coltunaºi” din lucrãturã pe
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rãrituri sau cu modele peste care se decora cu ,,pui“ cusuþi cu
mãtase sau bumbac. ªtrimfii puteau fi scurþi, de un lat de
palmã deasupra gleznei, sau lungi pânã sub genunchi, în funcþie
de anotimpul în care erau purtaþi.
Peste umeri, în anotimpul rece se purta ,,cârpa groasã“,
fie purtatã pe cap, legatã la spate sau sub bãrbie cu un nod
simplu, sau lãsatã sã atârne peste umeri pentru protejarea
contra frigului ºi vântului. Aceasta putea fi din lânã groasã,
þesutã sau împletitã din fir gros, croºetatã sau din material gros
de catifea, cu ciucuraºi lungi, împletiþi ornamental.
Fãrã pretenþia unei concluzii, înclinãm sã credem cã în
zona Crainei Bãnãþene pot fi identificate (încã) mai multe
straturi de culturã materialã – în speþã, de confecþionare,
utilizare ºi apreciere a costumului popular –, cu elemente
autohtone ºi elemente alogene (vizibile ºi la nivelul terminologiei
uzuale), care meritã sã facã obiectul unor cercetãri aprofundate,
relaþionând acest areal cu zonele sale de contact ºi, desigur,
evidenþiindu-i identitatea localã.

prof. Ana-Maria CÃPRIORU-ERIMESCU

Cotrenþa
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Nedeia

Lada cu zestre
Valea Almãjului
ºi Valea Timocului
Pe cursul mijlociu al Dunãrii, românii sunt prezenþi de
o parte ºi de alta a fluviului din timpuri îndepãrtate. Pe unele
segmente ale cursului de apã, putem vorbi de un echilibru etnic
ºi o simetrie etnicã, în care Dunãrea reprezintã o axã a douã
imagini sau entitãþi „înoglindã.“ Deºi sub aceeaºi stãpânire,
românii din Serbia au avut un destin aparte ºi o evoluþie
istoricã distinctã. Situaþia este asemãnãtoare ºi înzilele noastre.
Dacã românii din Banatul sârbesc sau Voivodina prezintã
multe asemãnãri cu fraþii lor din câmpia Banatului românesc,
românii timoceni se aseamãnã în grai ºi port mai degrabã cu
românii din Banatul de munte. Situaþia se datoreazã împrejurãrilor
istorice în care au evoluat comunitãþile româneºti din Serbia
de-alungul timpului.
Existã în prezent un interes destul de mare pentru toate
zonele din Serbia cu comunitãþi româno-vlahe ºi datoritã
oportunitãþilor create, dupã ce Serbia ºi-a exprimat dorinþa de
aderare la Uniunea Europeanã1. Este cunoscut faptul cã acest
demers este condiþionat de acordarea drepurilor pentru minoritãþile
din cuprinsul statului vecin, între care românii sunt destul de
numeroºi.
Cu atenþia cuvenitã ºi cu sprijin firav din partea statului
român, românii din Serbia ºi-au pãstrat identitatea naþionalã în
mod remarcabil secole la rând. Bojan Barbucici susþine cã vlahii
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din Timoc trãiesc ca indienii din rezervaþiile din America.
„Suntem ca niºte indieni din America, conservaþi într-o rezervaþie.
Am rãmas la nivelul de acum 200 de ani. În Timoc nu sârbii au
probleme cu românii. Ci românii cu românii. Sârbii sunt deºtepti
ºi îºi apãrã interesele“.2
Românii se considerã de etnie vlahã ºi spun cã fac parte
din populaþia autohtonã care a fost romanizatã. Au trãit zeci de
ani în aceastã izolare fãrã sã îºi doreascã sã fie români. Fiecare
familie avea pe cineva care lucra în Occident, financiar nu au
stat rãu ºi nu aveau nevoie de ajutorul statului român. Conform
recensãmântului din 2011, comunitatea vlahã numãrã 35.330 de
persoane. Unii spun cã numãrul lor este undeva la 50.00060.000, însã mulþi se declarã sârbi.
Printre ei se aflã ºi o comunitate care a început sã se
emancipeze. Este vorba de aproximativ 2.500 de persoane care
se declarã etnici români ºi care îºi cer drepturile. Pânã în 2012
nu a funcþionat în valea Timocului nici o organizaþie româneascã
cu titulatura de „români“.
„În Serbia existã Consiliul Naþional al Minoritãþilor. Din
2006, face parte din el ºi Consiliul Minoritãþii Vlahilor. Din
punct de vedere legal este consideratã cu totul altã minoritate
de cea a românilor. Cine se înscrie în Consiliul Naþional al
Vlahilor este automat altceva decât român. Organizaþiile românilor
au reînviat dupã 2012. Având în vedere dezorganizarea care a
fost aici e foarte greu sã se uneascã într-o singurã organizaþie.
Ele au renãscut individual în mai multe oraºe. Toatã miºcarea
a înviat de undeva de un an. E greu sã îi uneºti. Încã fiecare
þine la identitatea organizaþiei sale“, a spus Iulian Niþu, consulul
României de la Zajecar, cel mai mare oraº din Valea Timocului.
Un centru politic ºi adminstrativ important este oraºul
Pojarevaþ. În anii interbelici, cãlãtorind cu trenul de la Beograd
la Pojarevaþ, Emil Petrovici3 scria cã te credeai undeva în
Banat, deoarece: „vagoanele erau pline de români din Valea
Mlavei, care au portul ºi graiul aproape identic cu cel al
Bãnãþenilor.“4
Asemãnãrile izbitoare din graiul timocenilor cu cel din
Banat nu trebuie sã ne surprindã, deoarece Dunãrea nu a fost
un obstacol între comunitãþile româneºti situate fie în dreapta
sau în stânga fluviului, ci mai degrabã un liant. Vlahi sud-
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dunãreni au trecut la nord de fluviu, dar ºi români bãnãþeni
s-au stabilit în sud. Este ºi cazul satului Jdrela ºi a altor
localitãþi din jur unde au venit mulþi români din Banat. Locuitorii
din zona apropiatã le spun ungureni, adicã veniþi din Ungaria.
Iniþial, ºi-au sãpat un „borgei“, îºi amiteau bãtrânii, iar
pe vremea turcilor se refugiau la „Zbãg“.5 Termenul „zbãg“ este
foarte des întâlnit în zona de munte a Banatului, mai ales în
Valea Almãjului. Zona muntoasã nu este prielnicã agriculturii
motiv pentru care locuitorii din satele româneºti plecau în
Banatul sârbesc pentru a lucra cu ziua, mai ales la culesul
porumbului.
Românii din Valea Mlavei se hrãneau cu mãmãligã
(coleºã). Aceasta se face exact ca ºi în Valea Almãjului. Apa se
pune la fiert, apoi se amestecã fãina de porumb cu mâtca
rezultând terciul (cir). Peste acesta se pune fãina în cantitate
potrivitã care va da consistenþã compoziþiei iar pe ea se face
semnul crucii înainte de a se amesteca cu coleºeriul (fãcãleþul).
La final, coleºa se amestecã jos, de obicei de cãtre femeie.
De multeori, cina constã din mãmãligã cu brânzã ºi
mãmãligã cu lapte fiert. Laptele se pune imediat încãldareaîn
care s-afãcut mãmãliga. În Almãj, meniul se numeºte „lapce în
cãldare“.
În Valea Timocului, la fel ca ºi în Almãj, pâinea se face
foarte rar, în þãst. Acestaerafãcutdin lut, cu pereþii groºi. Aluatul
era pus în recipient pe vatra încinsã. Pâinea era tãiatã în bucãþi
mari numite „codri“. În satele din jurul Pojarevaþului se gãteau
„pãsui prâjât“ (fasole scãzutã), papricaº, sarmale, „gimicat“6 (pãparã
de pâine cu brânzã).
Asemãnãri ale arhitecturii þãrãneºti din Valea Timocului
se regãsesc în Banatul de sud. Casele erau construite din bârne,
aºezate pe o temelie de piatrã. Partea superioarã a construcþiei,
„cosoroboaba“ sau „bulvanul”, pe care se aºeazã grinzile, are
aceeaºi denumire ºi acelaºi rost ca ºi înAlmãj.
Un altelement comun caselor celor douã zone a fost
„cinda“, din care se intrã în cele douã camere, una de dormit,
cealaltã pentru primit musafirii. Lângã casã era un „cliet“, o
încãpere mai micã, un fel de cãmarã. În curte (obor) se intra pe
„vracniþã“.
Portul românilor din Valea Mlavei aminteºte de portul
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românilor din Almãj.7 Femeile purtau poale albe. Bluza se
numeºte, ca ºi în Almãj, ciupag. În cap, femeile purtau „cârpa“.
Bãrbaþii purtau kimeºã lungã pânã la genunchi ºi iþari largi,
numite „izmene“. Pe cap, se purta pãlãrie de paie, vara, ºi
cãciulã din piele de oaie („clãbãþ“), iarna. Peste cãmaºã, bãrbaþii
purtau „pieptari“, la fel ca ºi femeile. Când era foarte frig,
bãrbaþii purtau „burca“.
Graiul românilor din sudul Dunãrii prezintã asemãnãri
cu cel din Almãj. De exemplu, „v“ intervocalic se pronunþã „u,
astfel „ceva“ devine „ceua“. Avem asemãnãri ºi în sufixul
toponimelor: Petrovaþ din sudul Dunãrii se scurteazã „Petroþ“,
dupã cum localitatea din Almãj, Gârbovãþ devine „Gârboþ“.
În privinþa verbelor, condiþionalul se formeazã cu „raº“
sau „reaº“ în loc de aº. ªi în Almãj ºi la Jdrela se spune „raº
face“, în loc de aº face. În ambele zone întâlnim prefixul verbal
împrumutat din limba sârbã „do“, prin care se aratã îndeplinirea
completã a unei acþiuni. (De exemplu, am „domâncat“, adicã am
mâncat de tot, am terminat de mâncat). La fel, stau lucrurile în
cazul prefixului „pro“ – m-am „produs“, adicã am mers din nou.
În lucrarea de faþã am expus doar câteva aspecte de
culturã localã tradiþionalã care apropie douã zone româneºti
despãrþite de Dunãre. Aceste asemãnãri reprezintã dovezi lingvistice
incontestabile ale unei vieþuiri comune o perioadã îndelungatã.
Pãstrarea unui mod de viaþã asemãnãtor ºi a unor expresii
identice sunt ºi dovada unei pendulaþii permanente de o parte
ºi de alta a Dunãrii.
Migraþiile în ambele sensuri, peste Dunãre, sunt
documentate din Evul Mediu. La fel, începând cu Perioada
Modernã, disoluþia Imperiului Otoman a determinat mutaþii
demografice majore în regiune. Mulþi români sud-dunãreni trec
fluviul în speranþa unui trai mai bun, dupã ocuparea Banatului
de austrieci. Fenomenul se permanentizeazã ºi capãtã, pe lângã
dimensiunea politicã, una culturalã, cu impact deosebit în viaþa
comunitãþilor româneºti. În anumite momente, mai ales în
secolul al XVIII-lea, are loc ºi fenomenul invers, migrarea din
Banat spre sudul Dunãrii.

Prof. Dan OBERSTERESCU
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Note
Serbia a ratificat cele mai importante acorduri internaþionale
din domeniul protecþiei drepturilor minoritãþilor naþionale, precum
Pactul privind drepturile civile ºi politice ºi Convenþia–cadru pentru
protecþia minoritãþilor naþionale din cadrul Consiliului Europei. Aceasta
în teorie, deoarece românii timoceni luptã ºi astãzi, la fel ca ºi în
urmã cu secole, pentru recunoaºterea limbii materne în ºcoli ºi
biserici.
2
http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/romani-valeatimocului-vlahi
3
Emil Petrovici s-a nãscut la 4 ianuarie 1899 în comuna
Begheiþi, comitatul Torontal. A fost un mare lingvist român. S-a
ocupat de studiul foneticii ºi fonologiei, a onomasticiii a dialectologiei
române, precum ºi a relaþiilor lingvistice româno-slave. A urmat
cursurile liceale la Braºov ºi Oradea (1908-1916), apoi Seminarul
Teologic Ortodox din Arad (1916-1918). Înscris la Facultatea de
Litere ºi Filosofie din cadrulUniversitãþii din Cluj, aparþine primei
promoþii de studenþi de dupã Marea Unire. Îºi completeazã studiile
ca bursier în Frana, la Sorbona, obþinând licenþa în litere (1926).
Devine apoi asistent la Laboratorul de foneticã experimentalã de pe
lângã Muzeul Limbii Române din Cluj, ulterior conducãtor al acestuia.
Îºi susþine, sub conducerea lui Sextil Pucariu, teza de doctorat intitulatã
De la nasalité en Roumain (1930). A decedat în accidentul feroviar de
la Bucerdea, din 7 0ctombrie 1968, soldat cu 22 de morþi.
4
Emil Petrovici, Note de folklor dela Românii din Valea Mlavei
(Serbia), în Anuarul Arhivei de Folklor, VI, Imprimeria Naþionalã
Bucureºti, 1942, p. 43-76.
5
Zbeg în limba sârbã înseamnã refugiu.
6
Termenul, în sens larg, înseamnã a mãrunþi, a toca.
7
Emil Petrovici, op. cit., p. 52.
1
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Pãdurea ºi oamenii ei
Sofia Arcan este o scriitoare a pãdurii ºi a oamenilor
ei (de la Moldova Nouã - locul
naºterii sale - la Cãrbunari,
ªtinãpari, pînã la Bocºa, Reºiþa
º.a.). Cinstind-o pe autoare ºi
conþinutul cãrþilor sale, Casa
Orãºeneascã de Culturã din
Moldova Nouã a avut iniþiativa
de reedita cãrþile sale. Astfel,
romanul Singurã în bãtaia
lunii... (Editura Facla, Timiºoara,
1977) este reluat anul acesta
(Editura Tim, 2019) într-un
proiect binevenit.
Existã în toate cãrþile
Sofiei Arcan o obsesie a
singurãtãþii. Cartea citatã e un
roman al Mãrghinei, una din
surorile Moºoarcã, autoarea
dedicînd practic fiecãreia (ºi
fraþilor) cîte o investigaþie
romanescã. Uneori se suprapun,
alteori se coreleazã ori se
rectificã întîmplãri, portrete,
semnificaþii. Mãrghina e fata
pãdurii, e chiar Fata Pãdurii.
Atrasã de pãdure, izolîndu-se
de ceilalþi, pentru cã e altfel ºi
simte handicapul: „Stam cu ochii
închiºi, faþa mi se scãldase în
lacrimi, trupul mi se rãcise,
eram sub o piatrã maaare ºi
rece, nu mai înþelegeam ce
spune tata, ce vorbeºte mama,

urîtã... urîtã... URÎTÃ... striga
cineva în mine ºi-mi venea sã
fug, eram înþepenitã...“ Pãdurea
este cea care-i însufleþeºte viaþa.
O asemenea relaþie, dincolo de
sensul naraþiunii, are o bogatã
coloraturã folcloricã: de la diferite
credinþe la tonul însuºi al cãrþii,
ca în, bunãoarã, acest mic fragment: „Au, Doamne, Doamne,
cum de ne-am zuitat sã aprindem
focul ºi-o lãsarãm singurã sã
se-ntîlneascã cu nouã moroaie,
cu nouã strigoaie, cu nouã
pocitoare, draga mea Floricã,
dragã, singurã a rãmas, prin
pulpã o-au sãgetat, laptele ºi
untu i le-au luat ºi iaca, plîng
ºi mã jeluiesc ºi-am sã mor o
datã cu ea...” Asemenea fragmente încãrcate de poezie ºi
magie dau un ton special cãrþii.
Mãrghina, personajul principal,
se afundã în pãdure ºi se încredinþeazã zînelor bune, cunoaºte
viaþa pãdurii ºi a animalelor, ia
contact cu schimbãrile lumii prin
aceastã viziune folcloricã, viziune
care dã fundament ºi originalitate cãrþii. Titlul însuºi vine
pe aceastã fîºie: „mã cheamã
Mãrghina, sorocitã de ursitoare
sã fiu Fata Pãdurii cea bunã ºi
singurã umblu în bãtaia lunii
ºi-mi caut inima vrãjitã sã aduc
bucurie, rogu-te, zîna apelor,
ajutã-mã!” (Gh. Jurma)
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Nedeia

Rãdãcini
BASMELE BUNICII
Bunicii mele, Danciu Aurora.
Indiferent de perspectivele propuse în analiza
basmului, acesta rãmâne, ºi nu de puþine ori, în afara
experimentãrii personale a trãirilor pe care le-ar putea
produce cercetãtorului. Nu este vina lui cã a fost privat
ori chiar ºi-a „obturat“ voit „viziunea“ personalã asupra
basmului ascultat în copilãrie. Problema este cã fãrã
conexiunea cu acest tip de trãire, cercetarea basmului
se va bloca de fiecare datã în limitele carteziene ale
ºtiinþei. Or, basmul este cu mult mai mult, de vreme ce
învaþã cã, trecând de limite, eroul se va întoarce cu o
experienþã nouã care, odatã povestitã, este ºtiinþã. Poate
cã, deºi nu ar putea mai mult, punerea cercetãtorului
în „pielea“ eroului (de altfel, o metamorfozã experimentatã
în basm de cel din urmã) ar furniza mai multe date pe
care cel dintâi le-ar putea converti cu ºtiinþa sa în
domeniul pe care-l practicã. Ar putea fi un proces greoi,
întrucât „proiecteazã“, nu de puþine ori, dincolo de
graniþa dintre spiritualitate ºi ºtiinþã. Devine aproape
imposibil, aº mai adãuga, pentru cel care în copilãria sa
nu a ascultat, a uitat (mai mult sau mai puþin de bunã
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voie) ori, mai grav, a (ºi-a) respins povestea. Sigur, nu
am în vedere profilul unui „credincios” – aceastã trãsãturã
ar fi trebuit ancoratã în începuturi, respectiv în copilãria
sa. Eu fac trimitere la cercetãtorul care, analizând
basmul la vârsta maturitãþii, are cel mai probabil o
ºansã-n plus sã-l înþeleagã dincolo de limitele ºtiinþei.
Mãcar în parte, el reuºeºte sã-l facã cognoscibil în
limitele ºtiinþei sale, dupã cum tot „restul“ e asumare.
Chiar dacã pare supus unor repere „dogmatice“,
precum încercãrile de a-l cataloga, basmul le eludazã
permanent prin diversitate. Improbabilitatea de „a-l
subsuma“ l-a transformat, ºi nu pentru puþin timp, într-o
specie „neserioasã” a culturii. Aici au contribuit influenþe
exterioare, aº spune chiar neprietenoase. Ele au pregãtit
terenul perspectivei preconcept, de care ºtiinþa actualã a
cercetãrii basmului ar trebui sã se debaraseze. În mare,
aceastã perspectivã pleacã de la ideea cã basmul este o
„bazaconie“, o invenþie, nici mãcar un mit. Departe de
religie, sã spunem creºtinã, el nu prezintã inportanþã
decât prin faptul cã expune norme morale ce par a fi
creºtine. O astfel de atitudine ne ruºineazã ºi oarecum
ne face sã-i cãutãm originile în alte pãrþi, la alte
popoare, riscând sã pierdem „firul“ ce-l face original,
autohton.
Dacã toate religiile, chiar ºi cele revelate, sunt
un construct, de ce-ar fi basmul altfel? Dincolo de
faptul cã se particularizeazã sincretic, uneori pânã la
suprema degradare, din care se nasc iarãºi ºi iarãºi alte
sisteme de gândire (puteþi citi „revelate“) religioasã,
fiecare religie pretinde, uneori chiar dovedeºte, un element
de noutate, cu excepþia creºtinismului, religia sincretismului suprem. Dincolo de conflictul apologetic al
basmului (nu numai) cu creºtinismul, povestea noastrã
dezvoltã particularitãþi ce-o face originalã, de vreme ce
ea pleacã de la simpla realitate spiritualã a locului. E
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suficient sã parcurgi legendele noastre (basme „conectate“
la geografie) ºi basme din diferite regiuni pentru a
vedea aceastã particularitate, evidenþiatã prin deschiderea
spre diversitate. Fiecare perspectivã nu ar trebui privitã
(catalogatã) drept viziune proprie caracteristicã
imaginarului povestitorului, ci mai degrabã drept viziune
localã expusã din perspectiva imaginarului celui ce
povesteºte. Altfel, basmul nu ar fi „primit” (înþeles) de
receptorii sãi. Pentru cã trebuie sã reflecte practic o
realitate spiritualã comunã, basmul se particularizeazã,
fenomen confundat cu imaginarul povestitorului al cãrui
câmp sincretic depãºeºte de fiecare datã spaþialitatea în
care vieþuieºte. Dacã nu s-ar întâmpla aceasta, povestitorul
nu ar fi capabil sã conecteze la infinit, între ele, diferite
regii basmice din construcþii narative evident diferite.
Acest bagaj lipsit de dogmã reprezintã substanþa
„alchimicã“ a povestirii, capabilã a impregna prin sunet
ºi culoare mintea ºi sufletul ascultãtorului, conectându-l
la lumea arhetipurilor de a cãrei existenþã, treptat, va
deveni pe deplin conºtient. Or, conºtiinþa (de sine) înseamnã
armonia în relaþie, complexã, ce-i drept, dezvoltatã prin
povestire treptat, echilibrat atât cu interiorul (inconºtientul)
ºi exteriorul (conºtientul) propriului Eu, cât ºi cu lumea
„de aici” ºi cea „de dincolo”.
Toate acestea se întâmplã doar când povestitorul
se transformã pentru receptor într-un simplu, dar nu
simplist, „instrument” al fluxului povestirii basmice. Atunci
povestitorul dispare ºi povestirea „curge”, auditoriul fiind
captat de ºi în fluxul ei. Ea se impune complet,prin
rostire, „impregnând” sau „marcând” sufletul receptorului
(cu cât mai tânãr, cu atât mai bine), cel puþin la fel de
puternic ca orice altã realitate profanã. Singura comparaþie
ce-mi pare pertinentã ar fi aceea a revelaþiei naturii
produsã dinaintea ochiului sufletului care cautã astfel a
i se împãrtãºi prin vedere.
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Asemeni minunãrii prin vedere se manifestã
minunarea prin auz, de vreme ce cuvântul atinge
infinitele potenþe „adormite“ ale arhetipului, singurul
capabil a genera în conºtient imaginile-formã, sunete ºi
chiar mirosuri ce nu au aparþinut niciodatã acestei lumi
profane. Este ºi motivul pentru care basmul nu poate fi
contestat: „mincinos e cel care nu crede“ se spune
într-un basm cunoscut. Odatã „primit“, basmul marcheazã
de la suprafaþã în profunzime, conectând conºtientul cu
inconºtientul, armonizând încã din copilãrie (precum un
rit de iniþiere) relaþia celor douã, prevenind sau chiar
anulând ceea ce mai târziu ar putea deveni starea
cronicizatã a conflictului cu sinele.
Povestea rostitã este precum „tuºul” care
contureazã treptat liniile unui desen (tatuaj) mistic, pe
sufletul alb al neofitului. Aceste „linii“, asemeni primelor
„contururi“ ale poveºtii creaþiei divine, formeazã treptat
imaginea („2D“) unui anumit tip de experienþã împãrtãºitã
(religios, „revelatã“), care, chiar dacã îi este strãinã,
impersonalã, se va „contura“ în linii ºi umbre, „colorând“
interiorul desenului prin rostire repetatã (ineditã sau
parþial modificatã), oferind „substanþã“ unei deja existente
realitãþi (nãscutã sub proprii „ochi sufleteºti“) pe care,
personal, neofitul o poate vizualiza independent
(meditativ) ºi dupã terminarea povestirii, din mai multe
unghiuri („3D“).
Odatã impropriatã, imaginea basmicã devine basm,
realitate sacrã cu rol de iniþiere ºi coabitare. Asumarea
apare ca suport al dezvoltãrii ulterioare a imaginarului
personal ficþional, cu dublã funcþie, de asimilare ºi de
generare continuã de noi regii basmice. De vreme ce
totul este clar în interior, în relaþia personalã cu sacrul
sau înexterior, receptorul devenit povestitorimpropriazã
elementele basmice, anulând orice terþ ca efect insidios
al necredinþei1, de altfel prezent în predania tuturor
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sistemelor religioase, indiferent de natura sau de
constructul lor dogmatic.
Am spus mai sus cã povestitorul se transformã
într-un simplu instrument, în timp ce, sub o corectã
îndrumare, receptorul devine, la rândul sãu, povestitor.
Acest proces este tradiþia basmicã, o istorie sacrã
repovestitã de fiecare datã din perspectiva propriilor
„revelaþii”, plecând, de fiecare datã, de la o „predanie“
asumatã, conformã cu o spaþialitate sacro-profanã specificã
ºi în acord deplin cu permanenta deschidere spre nou.
Acesta este basmul popular aºa cum l-am perceput
ºi asumat de la bunica mea, o excelentã povestitoare
care, la masa de prânz, când soarele stã în cruce ºi
ascultã basme la rândul sãu, începea o povestire,
continuatã la fiecare masã pânã la final de sãptãmânã.
O liturghie în care asimilam douã tipuri de hranã ºi
care, dupã credinþa mea, þinea pe loc, chiar dacã pentru
un picur de timp, soarele.

Petru-Adrian DANCIU
Aici ideea de minciunã se impune ca realitate care reuºeºte
sã dizolve constructele „3D“, pentru ca mai apoi, ºtergând liniile ºi
amestecând culorile, sã arunce în haosul neînþelegerii pe direcþia „2D“.
Rezultatul se concretizeazã în „ateism”, adicã în neputinþa de a dori
recuperarea unei realitãþi impropriatã ºi autogeneratã, pânã în acel
moment, spiritualã. Cãderea în profan face basmele mincinoase. Se
pare cã povestitorii basmici cunoºteau acest aspect, de vreme ce
introduceau ideea de minciunã în otpustul naraþiunii sau în descrierile
„exagerate“ de la începutul intrigii.
1

61
https://biblioteca-digitala.ro

Basme de Iulian Barbu
Lia ºi Pãmântul
-basmÎntr-un þinut de basm la graniþa dintre Paradisul iubirii
ºi Etern trãia un cioban care avea o fiicã pe nume Lia care se
iubea pe ascuns cu fiul altei familii de pãstori. Pe tânãr îl
chema Bogdan ºi de fiecare datã când urca dealul cu oile se
ruga la Dumnezeu sã protejeze iubirea dintre el ºi fatã de
rãutatea pãrinþilor deoarece aceºtia nu priveau cu ochi buni
iubirea lor.
Soarele dimineþii devenea un crai blond cu ochi albaºtri
când lumina lui se contopea cu iubirea paradisului.
Apa izvorului era versul ce adormea în fiecare noapte pe
tâmpla lunii.
Într-o searã sub tei Bogdan îºi aºtepta iubita ca de obicei
cântând din fluier pânã când aceasta apãru þinând în mânã un
buchet de lãcrãmioare culese din grãdina ei ºi îi zise bãiatului:
- Pentru tine iubitule mã rog în fiecare seara la Sfânta
Fecioarã sã te ocroteascã de primejdii.
- ªi eu m-am rugat sã ne uneascã în sfârºit destinele.
Apoi ea îºi culcã capul pe umãrul lui ºi rãmaserã aºa
pânã a doua zi dimineaþã.
Pãrinþii, pentru cã întârziase atât de mult, i-au interzis
sã mai plece de acasã când se întunecã deoarece era pogoditã
soarelui.
În paradisul iubirii, soarele ºi pãmântul erau doi crai
fraþi ce locuiau într-un castel pãzit de îngeri ºi nici unul dintre
pãrinþii tinerilor nu ºtiau cã paradisul se întruchipase în Bogdan.
Luna care cunoºtea acest secret i s-a arãtat Liei în vis spunându-i

62
https://biblioteca-digitala.ro

cã se va mãrita cu un fecior de împãrat.
Fata îi mãrturisi visul sãu preotului satului care o
îndemnã sã lase lucrurile sã-ºi urmeze calea fireascã, iar apoi
fata plecã cântând,
O mamã, mamã
Sunt fiica lacrimilor tale
Ce inundã Raiul
Cu mulþumirea mea.
Tatãl fetei o chemã ºi îi spuse:
- Fiica mea tu de acum în trei sãptãmâni vei deveni
mireasa soarelui, la care fata clãtinã din cap ºi nu mai zise
nimic gândind cã trebuie sã se întâlneascã cât mai repede cu
Bogdan.
Într-o searã luna i se arãtã soarelui la fereastra palatului
ºi de atunci soarele înnebuni de iubire pentru ea hotãrând sã
rupã logodna cu fata ºi s-o cearã de mireasã.
Lângã izvor cei doi tineri au hotãrât sã treacã graniþa în
etern ºi astfel fata ºi paradisul iubirii aveau sã-ºi uneascã
destinele.
Soarele îi spuse în cele din urmã tatãlui fetei cã vrea sã
rupã logodna deoarece mireasa lui e luna.
Dragostea pentru pãmânt a Liei ºi a familiei sale a frânt
eternul unde domneºte cu pãmântul crai de împãrat ºi în zilele
noastre.
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Paradis cel Mare
-basmN-am sã încep cu a fost odatã ca niciodatã ci o sã
încep aºa:
Dupã ce a venit viaþa prin univers iubirea cu raza
de luminã din priviri a dat viaþã Paradiºilor ºi Fariaºilor
în lumea paralelã din acelaºi paradis aflat în perla unei
scoici de pe fundul Mãrii Crucii. Tot cu durerea din ochi
a dat viaþã reginei clovnilor ºi altor zâne din paradis.
Viaþa
Se naºte
Din luminã.
Paradis cel Mare era fiul pãsãrii Azur-Phoenix ºi
despre acesta legenda spune cã atunci când lupta pe calul
sãu lumina tot cerul.
Cavalerul s-a îndrãgostit de fiica mãrii ºi a Domnului
care locuia în basmul apãrat de magma Pãmântului.
Fata dormea un somn adânc într-un castel apãrat
de dragoni deoarece când ºi-a vãzut poporul a înebunit
pe loc fiind necesar dupã aceea ca poporul ei sã-i transforme
inima divinã din puritate în forþele rãului pentru a-i salva
minþile ºi anume în inima barbarã.
Prinþul a luat hotãrârea s-o trezeascã pe fatã din
somnul de veci în care era cufundatã prin puterea Domnului
tatãl ei, dar pentru acest miracol trebuia sã convingã
Steaua Albastrã numitã ºi Payas sã scalde în luminã
pãdurea din vis unde se afla ascuns într-un glob albastru
primul hohot de nebunie al prinþesei în clipa când a zãrit
copiii. Acolo se gãsea ascuns ºi strigãtul pãsãrii cereºti
impresionatã de apariþia vieþii.
Când ea cânta totul râdea iar când plângea totul
se topea strãpuns de dor.
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Paradis i se adresã lui Payas:
- Vin la tine, preafrumoasã stea, cu creierul gol
ºi inima plinã de iubire!
- Pentru mine?
- ªi pentru dumneata, dar ºi pentru Lia, fiica adormitã
a Domnului pe care vreau s-o iau de soþie, dar nu ºtiu
cum s-o trezesc din somnu-i adânc în care e cãzutã! spuse
prinþul disperat.
- Eu ºtiu cum! Pãdurea din vis trebuie acoperitã de
luminã ºi primul cântec al pãsãrii se va auzi deîndatã
ce se va întâmpla acest lucru ca sã iei globul.
- Poþi sã faci asta pentru mine? Ce mai trebuie
sã fac?
- Asta vei ºti când vei ajunge la castelul în care
e închisã crãiasa!
- Mulþumesc! Pe curând! La nuntã!
- Nu uita: doar un sacrificiu pornit din dragoste
poate salva prinþesa! Acestea fiind cele spuse Paradis plecã
înspre pãdurea din vis.
Legenda spunea cã universul era o pasãre în zbor
spre imensitate ºi cã aceasta nu zbura normal din cauzã
cã-ºi purta inima în plisc.
Pasãrea se târa în faþa oamenilor încercând sã
înghitã în piept toatã omenirea care venea la ea pentru
plecãciune ºi trilul nu era altceva decât bucuria acesteia
lipitã de mit la vederea vieþii.
Payas adicã Marea Stea Albastrã i-a mai spus
craiului cã naºii copilei adormite sunt soarele, luna ºi doi
luceferi care fuseserã ºi la botez.
Fata când zãrea oameni fugea ºi se ascundea în
peºteri acesta fiind un motiv pentru care Dumnezeu a
adormit-o.
Trecând prin pãdurea din vis situatã într-o lume
a viselor paralelã celei durerii în care fiinþele erau
nãscute de puritate, prinþul a fost întrebat de aceasta
dacã vrea sã rãmânã acolo veºnic tânãr dar acesta a
refuzat.
Dupã ce a primit globul odatã ajuns la primul
ecou care era închis într-un colþ de paris în care existau
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mii de îngeri de unde a primit ca dar în graiul sãu
sunetul primului strigãt scos în faþa splendorii naturii.
Acei copii nu erau alþii decât fraþii lui cãci ºi
el luase viaþã din durerea þâºnitã din ochii iubirii, dar
era un secret pe care astrul nu i-l spusese, puritatea ºtiind
aceastã tainã ºi de aceea primise aºa de uºor atâtea
daruri. Apoi plecã înspre castel sã-ºi trezeascã mireasa. El
fusese nãscut ºi de Paradisul iubirii.
Fata nu putea fi trezitã doar de un simplu sãrut
ci ºi de un sacrificiu care sã echivaleze cu dragostea
copilei pentru oameni.
Ajuns la castel Paradis cel Mare cãzând în genunchi
ºi-a despicat pieptul cu mâinile renegându-se bogat ºi sãrac
în faþa cerului ºi a fetei astfel încât strigãtul lui de
bucurie sã depãºeascã strigãtul dãruit de puritate în glas.
În clipa aceea demonii iubirii care pãzeau castelul
au prins glas ºi s-au mãcinat pânã când ºi lor ºi lui
Paradis le-a luat viaþã durerea în talpã, abia atunci au
trecut puntea castelului ca s-o trezeascã pe crãiasã.
Ajuns acolo a sãrutat prinþesa care odatã trezitã
a început sã cânte înãlþându-se cu craiul spre cer în
timp ce porþile iubirii s-au deschis ca prin miracol ieºind
pe acestea mii de copii.
Apoi au urcat în cer unde Dumnezeu pregãtise butoaiele
cu vin pentru o mare sãrbãtoare ºi aºa a fost nuntã în
cer ºi pe Pãmânt, iar Payas a ajuns în etern unde-ºi
jinduie soarele ºi în zilele noastre.
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Nedeia

Mit ºi mitologie
Un basm fantastic din Banat în
cheie socio-antropologicã
Strigoiul este un basm fantastic, auzit de George
Cãtanã de la învãþãtorul Dãmian Izvercianu din Ciclova
Montanã1, în care, în opinia mea, fabulosul, evident încã
din titlu, funcþioneazã ca o interfaþã menitã a disimula
dimensiunea etico-didacticã ºi moralizatoare specificã
mentalitãþii conservatoare a satului românesc (bãnãþean)
tradiþional. În De la Zalmoxis la Genghis-Han. Studii
comparative despre religiile ºi folclorul Daciei ºi Europei
Orientale, Mircea Eliade sublinia faptul cã „fantasticul“
este o categorie eminamente literarã care succede
„miticului“, caracterizat prin „real“ ºi „adevãr“. În spiritul
acestei idei fundamentale, în orice formulã introductivã
a unui basm popular românesc, povestitorul insistã asupra
veridicitãþii faptelor narate, provenite dintr-un timp al
faptelor exemplare demne de a fi reþinute spre învãþãturã:
„A fost odatã ca nici odatã, cã n-ar fi fost nu s-ar
povesti ºi sã nu credeþi cã vã spun vreo minciunã
încornuratã, ci vã spun ce eu am auzit de la alþii ºi
dacã au minþit aceia ºi eu încã vã minþesc“.
„Fabula“ fantasticã constã într-o atipicã poveste
de dragoste dintre o fatã ºi un strigoi, o fiinþã muritoare

67
https://biblioteca-digitala.ro

ºi una „nemuritoare“, cu consecinþe tragice atât pentru
pãrinþi, cât ºi pentru tânãra nesãbuitã, cãci întreaga
familie va muri sub influenþa maleficã a strigoiului.
Dintru început, frumuseþea excepþionalã, „(ne)fire(ascã)“a
fetei se dovedeºte un marcaj sacral care-o predispune
viitoarei întâlniri cu reprezentantul lumii de dincolo2:
„o fatã atât de frumoasã de mersese vestea despre
frumuseþea ei peste nouã þãri ºi peste nouã mãri, ba
încã ºi pe lumea cealaltã“. Fata este neascultãtoare,
ignorã sfatul pãrintesc ºi refuzã iubirea unui flãcãu de
pe „lumea aceasta“, dorindu-ºi „un ibovnic de pe lumea
cealaltã”. „Dorinþa“ este conotatã întotdeauna negativ
în mentalitatea popularã româneascã, pentru cã este
germenele iubirii-pasiune, iraþionalã, foc devastator care
mistuie fiinþa pânã la consumarea ei definitivã – ultimele
douã strofe din Zburãtorul lui Ion Heliade-Rãdulescu
sunt exemplare în acest sens. Ca un fir roºu, dorinþa
fetei îl atrage pe strigoiul-zmeu ºi-l poartã la uºa fetei
în fiecare noapte, pânã la cântatul cocoºului. Dupã
consumarea ineditului primelor nopþi de dragoste,
curiozitatea femininã cu privire la identitatea tânãrului
necunoscut începe sã o frãmânte, motiv des întâlnit în
basmele cu o astfel de intrigã (Povestea porcului, de Ion
Creangã, de exemplu). Fata însãºi e tributarã mentalitãþii
satului tradiþional – o comunitate închisã, unde fiecare
cunoaºte pe fiecare, din tatã-n fiu, pentru a elimina
orice potenþial pericol venit din afarã –, din moment ce
vrea sã ºtie „de unde vine ibovnicul ei”. Referindu-se la
lumea lui subpãmânteanã, strãinul foloseºte pronumele
„noi“, dovadã cã, la rândul sãu, aparþine unei comunitãþi
organizate în jurul unor activitãþi „sociale” specifice
acelei lumi, cu reguli stricte ce trebuie urmate: „noi
avem acolo tare mult de lucru (...), noi trebuie sã
ºedem tot lângã cazanele cu smoalã pânã la noapte, cã
de nu e rãu de noi“.
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În acest basm fantastic, putem identifica cel puþin
trei stereotipii negative cu privire la feminin specifice
spaþiului românesc tradiþional, sub puternica influenþã a
legendelor din mitologia noastrã popularã 3: femeia
frumoasã e „drãcoasã“ prin dorinþa ei nesãþioasã; are o
curiozitate (auto)distructivã; viclenia ei depãºeºte pânã
ºi posibilitãþile malefice ale unui strigoi ºi, prin
încãpãþânarea-i de neînfrânt, îi sacrificã pe pãrinþi ºi pe
sine.
Nuntirea cu strigoiul, fiinþã demonicã nocturnã,
se face în afara comunitãþii umane ºi are, mai degrabã,
caracterul unui pact demonic, pecetluit magic printr-un
sãrut ºi un inel de aur cu pietre scumpe dãruit de
strigoi. Aurul este metalul zeilor, iar pietrele preþioase
erau considerate producþii superioare ale pãmântului, în
calitate de Petra Genitrix4, de unde concluzia cã fata
s-a cununat cu un zeu decãzut, posibil prin influenþa
iudeo-creºtinismului care, cum sublinia Mircea Eliade, a
„demonizat cosmosul“. Nunta cu Strãinul prin definiþie,
fãrã nume ºi identitate socialã, împotriva voinþei pãrinþilor,
fãrã binecuvântarea lor ºi a preotului nu poate fi decât
întru moarte. O moarte ruºinoasã, pentru cã fata va fi
îngropatã „la hotar lângã drumul mare“. La marginea
comunitãþii rurale stau marginalizaþii societãþii, cei de
care se ruºineazã, precum etniile dispreþuite (þiganii),
sãracii, cei grav bolnavi ºi cu vicii care au adus sãrãcia
extremã, dar ºi cei de care se tem, consideraþi tabu
(vrãjitoarele sau moaºele).
Respectând regia basmului fantastic, conform cãreia
fiinþa fabuloasã de pe „tãrâmul celãlalt”, responsabilã de
raptul fetei, trebuie învinsã de un erou viteaz capabil
sã salveze fata chiar din ghearele morþii, un tânãr
fecior de împãrat este atras irezistibil de parfumul
florii crescute pe mormântul ei ºi, încãlcând un dublu
interdict – al opririi la marginea drumului, pe hotar ºi
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cel al ruperii florilor de pe morminte –, o culege.
Analogia simbolicã fatã-floare e transparentã, iar feciorul,
atras irezistibil, de-a dreptul magic (în genul acelei
fascinaþii iraþionale despre care vorbeºte Julius Evola
în Metafizica sexului), de fata devenitã ºi mai frumoasã
(atinsã de sacru), pune la cale o nuntã mare la care sã
invite întreaga comunitate. Reabilitarea umanã ºi socialã
a fetei, „moartã“ pentru comunitate din pricina faptelor
nesãbuite, poate avea loc doar prin gestul unui flãcãu
dintr-o familie „bunã“, recunoscutã în sat, de a o lua de
nevastã printr-o cãsãtorie-pact social care sã anuleze
efectele cãsãtoriei-pact demonic cu strigoiul, alteritatea
prin excelenþã, Strãinul.
Adevãratã creaturã demonicã larvarã, Strigoiul
nu o pãrãseºte, însã, pe fatã ºi continuã sã o bântuie ºi
la curþile împãratului. Erou solar, feciorul de împãrat
nu se teme de fiinþa întunericului ºi cheamã în ajutor
întreaga comunitate pentru a-l exorciza pe strigoi folosind
armele magiei. Este vorba despre o magie cu reminiscenþe
ºamanice des întâlnitã ºi în alte basme fantastice
româneºti. De exemplu, în episodul uciderii Zmeoaicei
bãtrâne, numitã ºi Zmeoaica Pãmântului (Þugulea, feciorul
mãtuºii ºi al uncheaºului, cules de Petre Ispirescu,
respectiv Þugunea, feciorul mãtuºii, în varianta G. Dem.
Teodorescu), aceasta este opritã de zidurile înalte ale
cetãþii lui Auraº-împãrat, de care nu poate trece, unde
va face implozie („va crãpa“, în terminologie basmicã) în
urma sorbirii în mãruntaie a unui buzdugan (de fier)
încins. În mentalitatea arhaicã, fierul este un metal
ambivalent, conotat malefic, dar deopotrivã cu efect
exorcizant nimicitor asupra fiinþelor demonice (sã nu
uitãm, în acest sens, larga rãspândire a utilizãrii fierului
în practicile magice de protecþie a nou-nãscutului ºi a
lãuzei împotriva Samcãi ºi a altor creaturi malefice)5.
Revenind la basmul analizat, Maria ºi logodnicul ei se
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închid noaptea într-o casã de fier ºi dupã a treia noapte
îl prind pe strigoi în capcana zorilor.
Nunta nocturnã cu strigoiul, în absenþa binecuvântãrii pãrinteºti ºi a aprobãrii comunitãþii, care
aduc moarte ºi excludere socialã tinerei nesãbuite, este
poziþionatã simbolic ºi etic în opoziþie cu nunta diurnã,
creºtinã cu feciorul de împãrat. Dragostea cu strigoiul e
ilicitã, ascunsã de ochii lumii, e iubirea interzisã, în
afara instituþiei sociale ºi religioase a cãsãtoriei încheiate
în faþa comunitãþii ºi cu girul acesteia (a se vedea
legenda medievalã Tristan ºi Isolda, în care iubireapasiunea este strict extraconjugalã). Aceasta este, deopotrivã, dragostea vinovatã a fetelor neascultãtoare care
fac dragoste cu Strãini, percepuþi eronat ca un mijloc
de eliberare din constrângerile normative ale cutumelor
religioase, morale ºi sociale ale pãrinþilor ºi ale satului.
Este vorba, însã, despre o falsã libertate, câtã vreme ele
se trezesc înlãnþuite într-un coºmar repetitiv pe care
nu numai cã nu-l controleazã, ci, mai mult, seamãnã
disperare ºi moarte în jur. Mai gravã decât moartea
fizicã propriu-zisã pare a se dovedi moartea spiritualã
prin disoluþia fiinþei sociale, finalizatã cu exilul în afara
spaþiului „viu“, marginea drumului fiind hotarul satului,
dincolo de care se întinde Haosul primordial – „nonspaþiul“ unde bântuie demonii, morþii-vii, bolile etc.
„Fetele nesãbuite“ (termeni împrumutat din titlul
romanului Rãtãcirile fetei nesãbuite al scriitorul sudamerican Mario Vargas Llosa) ignorã, însã, cã tocmai
acest sistem coerent de norme a creat ºi conservã
neîncetat spaþiul cosmicizat6 al satului, în calitate de
macrocosmos social, ºi al casei, ca microcosmos uman.
În cheie socio-antropologicã, aºadar, basmul fantastic
bãnãþean Strigoiul oferã un cod de conduitã socialã ºi
umanã tinerelor fete de mãritat din satul tradiþional,
care învaþã din pãþaniile personajului feminin sã nu
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tânjeascã dupã iubirea unui strãin din „lumea cealaltã“,
adicã de dincolo de graniþele cunoscute ale comunitãþilor
rurale dimprejur, cãci acesta o poate „ucide“ atât în
plan social, prin marginalizare, cât ºi în plan uman, ca
fiinþã vie menitã a trãi „diurn“, în mijlocul ºi sub
oblãduirea familiei sale. Doar un „fecior de împãrat“,
provenit dintr-o familie recunoscutã în mediul social al
satului, o poate „învia“ prin intermediul instituþiei sociale
ºi religioase a cãsãtoriei. De aici, urmãtoarea observaþie
se impune inevitabilã ca o maximã: „Cãderea“ femeii
vine din iubirea-pasiune ilicitã, iar reabilitarea ei socialã
vine prin iubirea conjugalã ºi soþ.
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Ioan Kaleve:
Eseuri hermeneutice
Dicþionarul scriitorilor din Caraº-Severin, apãrut
în 1998 la Editura Timpul din Reºiþa (alcãtuit de Victoria
I. Bitte, Tiberiu Chiº ºi Nicolae Sârbu), a ajuns, dupã
douã decenii, mai mult un „ghid de dezinformare“ pentru
simplul motiv cã el nu a mai þinut pasul cu modificãrile
produse în domeniul literaturii ºi culturii din acest colþ
de þarã. Mai exact, unii dintre scriitori au trecut la
cele veºnice (fãrã ca cineva sã noteze mãcar ziua), alþii
ºi-au îmbogãþit opera cu noi lucrãri, ca sã nu mai
vorbesc despre cei care au debutat între timp. ªi nici
nu existã semne cã vreunul dintre autori ar dori sã-l
completeze ºi actualizeze, deºi dicþionarul s-a dovedit
un instrument de lucru foarte util pentru mulþi cercetãtori.
Despre Ioan Kaleve (pseudonimul literar al prof.
univ. dr. Ioan Murariu, nãscut în 31 ianuarie 1947, la
Obreja, trãitor în prezent în aceeaºi comunã), foarte
puþini ºtiu cã, prin anii 70 ai secolului tecut, a frecventat
Cenaclul literar „Semenicul“, declarând în Litanii în
pãrelnicie 5 (Ed. Gnosis, Caransebeº, 2010) cã „Reºiþa a
avut un rol aparte în formarea mea ca om ºi intelectual.“
ªi aº mai adãuga ceva: el însuºi a fost, mai apoi, un
ferment entuziast în dinamizarea vieþii literare din
municipiul de pe malurile Timiºului ºi Bistrei. Dar ºi
un mare visãtor...
Poet, eseist ºi publicist, Ioan Kaleve tipãrea, în
1996, la Editura „Delabistra“ din Caransebeº volumul
de versuri Poem pentru identitate, în prefaþa cãruia
prietenul ºi prof. dr. Vasile Pistolea din comuna Constantin
Daicoviciu scria: „«Poem pentru identitate»” este a doua
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carte dintre cele douãsprezece scrise de Ioan Kaleve
între anii 1964-1989". Adicã în perioada când Gh.
Gheorghiu-Dej mai avea un an de trãit ºi pânã la
împuºcarea lui Nicolae Ceauºescu, poetul scrisese, pentru
sertar, 12 cãrþi! Oare câþi dintre scriitorii de la noi
(unii dintre ei cu pensii ºi certificate de revoluþionari!)
se pot mândri cu o asemenea ispravã?
Nu pot sã trec la subiectul propriu-zis fãrã a nu
cita ºi douã versuri cu care se încheie acest volum, pe
care eu le-am copiat pe un perete deasupra unei uºi de
la o camerã, ce-mi þin loc de icoanã: „Umbla Doina,
numai ea// ªi doinea Doina, doinea...“
Pe la începutul acestui an, Ion (cum îi zic eu), mã
anunþa cã lucreazã la volumul 7 din Eseuri hermeneutice.
Din pãcate, în biblioteca de la Ciclova Românã eu am
doar pe primul, al cincilea ºi al ºaselea, restul bãnuiesc
fiind în cea de la Reºiþa.
Petru a stârni pofta de lecturã a eventualilor
cititori (pentru cã hermeneutica e, totuºi, artã dar ºi
ºtiinþã), în acest numãr al revistei mã voi referi la cel
dintâi volum apãrut în 2011, la editura Mirton, din
Timiºoara.
De altminteri, într-un „cuvânt înainte“, hermeneutul
Ioan Kaleve ne sugereazã cã este conºtient de dificultatea
demersului sãu, mai ales cã este pus în postura de a
combate, nu de puþine ori, opiniile deja consacrate ale
unor cercetãtori de notorietate intrate în conºtiinþa
colectivã, refuzând din start „proiecþiile
ideologice,
naþionaliste asupra istoriei”, luându-ºi câteva minime
mãsuri de precauþie. De asemenea, el declarã cã nu se
va lãsa ispitit nici de formatori de opinie ºi sentimente
ori de aºa-ziºi regizori care îi puneau pe Burebista ºi
Decebal, prin filme, sã debiteze „sloganuri tâmpite
asupra... independenþei ºi suveranitãþii naþionale la daci”
ori pe acesta din urmã sã afirme cã luptã cu Traian
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pentru „integritatea ºi neatârnarea þãrii“, conferind
conceptului de patrie ºi de graniþã sensurile folosite în
urmã cu câteva decenii, în limbajul uzual. În schimb,
acceptã din capul locului, cã întreprinderea sa poate fi
afectatã „de puþinãtatea informaþiei documentare ºi de
lacunaritatea acesteia, însã considerãm cã tocmai aceastã
situaþie textualã face deliciul muncii hermeneutului“.
Mai mult, se declarã fascinat de declaraþiile istoricului
Gh. Iancov din Reºiþa (la un seminar sârbo-croat, din 25 octombrie 2009 de la Caraºova, unde am avut onoarea
sã particip ºi eu, într-una din zile), care susþinea cã,
„uneori, limba vorbitã nu este cel mai semnificativ indiciu
asupra originii ºi etnicitãþii unei comunitãþi“.
Evident, spaþiul nu ne permite sã semnalãm
multitudinea de interpretãri ºi concluzii, „avatarurile“
la care ne invitã sã-i fim pãrtaºi hermeneutul cãrãºean.
Unii, mai sceptici, le vor cataloga drept simple speculaþii
lingvistice. Pe mine însã m-a determinat sã-l citesc pe
prietenul „hermeneut“ pentru cã eram oarecum
familiarizat cu ceea ce scrisese cândva, când eram mai
tineri. Ion povesteºte cã a fost în primii ani profesor de
filosofie într-un sat „uitat de lume“ – Ilova, din comuna
Slatina Timiº (toponim, la prima vedere, de sorginte
slavã), unde a avut „o revelaþie stranie“, la trecerea pe
uliþã a unui cortegiu funerar unde – susþine autorul –
ritualul ºi vestimentaþia îl plasa mai degrabã într-un
spaþiu unde „geticitatea pãrea mai pregnantã“. O trãire
aproape similarã am avut-o ºi eu, cu ani în urmã, când
fostul episcop de Caransebeº, Emilian Birdaº (trecut
între timp la cele veºnice), oficia o liturghie arhiereascã
la biserica din Ilova, unde venise „lume ºi þarã“. Cum
unul dintre iloveni m-a recunoscut, m-a invitat la o
casã nu prea depãrtatã, unde avea sã aibã loc tradiþionala
„agapã frãþeascã“, sã ciocnim un pahar pentru cã am
scris frumos la ziar despre consãteanul sãu (ºi prietenul
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meu) ªtefan Isac. Cum ºoferul ne dãdea de înþeles cã
n-avea cum sã dea noroc cu noi, dar ceva „de-ale gurii“
n-ar refuza, gazda mea de ocazie i-a adus repede, de la
bucãtãrie, o farfurie plinã cu carne prãjitã sau fiartã
(nu mai þin minte) ºi pâine ºi i-a urat poftã bunã.
ªoferul era descumpãnit pentru cã la masã nu i se
adusese niciun fel de tacâm. „Ia ºi serveºte pentru cã la
noi carnea aºa se mãnâncã, cu mâna!”
Întâmplarea m-a frãmântat multã vreme ºi parcã
îmi vine sã-i dau dreptate autorului din Obreja încurajat
fiind ºi de constatarea lui Vasile Pârvan ce susþinea cã
„Bogãþia de toponimie indigenã care a existat în Dacia
preromanã ºi romanã s-a pierdut pentru totdeauna
lãsându-ne azi pradã ispitelor slavonice pentru explicarea
unor numiri, care, desigur, existaserã înainte de ei (de
slavi n.n.)ºi care nu prin ei au ajuns la noi“. (Getica, p.
166).
Rând pe rând, neogoitul Kaleve plimbându-ne prin
labirintul lingvistic extrem de sofisticat ºi cu multe
substraturi, ne dezleagã misterul zânelor ºi ielelor, a
„în-semnãrii“, adicã a tatuajelor sacre din civilizaþiile
arhaice aducându-le în prim-plan pe cele de mult dispãrute
dar ºi nume celebre de cercetãtori din domeniu. Mai
mult, pune la îndoialã ºi semnificaþia arhicunoscutei
expresii „DECEBALUS PER SCORYLO” care la I. I.
Rusu s-ar traduce prin „Decebal (l-a fãcut) prin Scorilus”,
în timp ce la Constantin Daicoviciu prin „Decebal, fiul
lui Scorilo (I. H. Criºan, op.cit., p. 302)“. Dupã Ioan
Kaleve expresia ar indica „mai curând o filiaþie ºi o
apartenenþã de castã, decât una personalã, unde SCORYLO
este mai degrabã TEMPLUL patronator, decât TATÃL
personal al lui Decebal“. „Aºa stau lucrurile – continuã
cercetãtorul nostru – ºi cu SARGE DONIUS (DAVON),
tatãl
lui Burebista, cãci, la daci, ca ºi la kymri
(cimmeri ºi celþi), dar ºi la alþi indo-europeni, copilul
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trebuie sã fie al mamei ºi al clanului mamei. Iar, dacã el
era un E(A)YRE, adicã þinea de cei liberi, atunci el se
putea ridica prin vrednicie ºi, parcurgând treptele de
iniþiere, pânã la statutul de rix (al clanului, al tribului,
al uniunii de triburi), ori chiar ca... DECE-BAALUS...
(rege al regilor ºi desãvârºirea-întru-Baal), fie ca neus,
prin instituþia sacrã a TEMPLULUI ºi CELIBATULUI,
dupã parcurgerea tuturor treptelor iniþiatice, inclusiv
cele kastrianice, ca DECE-NEUS. Este vorba de probe
de iniþiere extrem de dure, pe care însã toþi cei AIRE
le parcurgeau, pânã unde puteau ºi erau ÎN-SEMNAÞI
ca atare.“ Iatã ºi un alt fapt pe care autorul þine sã îl
„marcheze“: nici DURAS-DURPANEUS nu este TATÃL
lui DECEBAL, ci este doar PREDECESORUL-LA-TRON
care, în urma unor eºecuri, îºi recunoaºte incompetenþa.
Ca sã nu abuzãm prea mult de bunãvoinþa
cititorului, sã mai spunem cã Ioan Kaleve ajunge în
acest prim-volum la concluzia (între foarte multe altele),
cã dacii au avut doisprezece munþi tutelari ºi nu unul
singur, pe care specialiºtii în materie îl plaseazã, dupã
locurile lor de baºtinã, în diverse pãrþi ale þãrii.
Aº încheia aceste gânduri extrem de lacunare
despre acest prim-volum al prietenului Kaleve cu o
observaþie de la pag. 84: „Mitologia urmãreºte, ca un
bun predecesor al teologiei, sã ne ofere convingeri, nu
cunoºtinþe. Ea oferã doar atâtea date pozitive câte sunt
necesare formãrii unei convingeri, a obþinerii unei
adeziuni, iar nu mai mult.“ ªi, evident, poveºtile nu se
terminã aici...

august 2019

Nicolae IRIMIA
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Nedeia

Tradiþii, obiceiuri
Rãscumpãrarea mortului în satul
Socolari, comuna Ciclova
Românã
Aºa cum ºtie aproape toatã lumea, ca ºi în alte pãrþi
(mai cu seamã în Ardeal ºi Banat), Naºterea, Nunta ºi
Moartea sunt cele trei momente importante din viaþa omului,
care se bucurau de un tratament aparte, botezul fiind mai
mult o ceremonie restrânsã, „de familie“, la care luau ºi încã
iau parte rudele cele mai apropiate. Cu decenii în urmã,
vãzând „vânzoleala“, agitaþia, dincolo de durerea sfâºietoare
de care este cuprinsã o familie atunci când trece la cele
veºnice unul „de-al casei“, îmi exprimasem, într-un cerc
restrâns de prieteni, un sentiment de reproº: chiar dacã îþi
sar în ajutor vecinii ºi neamurile nu prea ai vreme sã stai ºi
sã veghezi la cãpãtâiul mortului, pentru cã cei rãmaºi au o
seamã de obligaþii pe care musai trebuie sã le ducã la bun
sfârºit (nu neapãrat ca sã respecte obiceiurile moºtenite de la
generaþiile anterioare). Iatã câteva dintre ele: sã se punã de
acord cu preotul privind ziua înmormântãrii ºi serile (de
obicei douã) când, împreunã cu corul, face aºa-numiþii „stâlpi“,
câte steaguri (prapuri) vor însoþi cortegiul funerar, cine le va
duce, ce oameni vor sãpa groapa, cine transportã sicriul la
bisericã ºi, mai apoi, la cimitir, cine e meºterul dispus sã
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confecþioneze sicriul ºi crucea. Pentru cã în vremurile când
eram eu copil nu existau, în cel mai apropiat oraº, magazine
specializate în vânzarea acestor „produse“. Oricum, lumea
satului era încã o „lume vie“, întrucât tinerii erau la ei acasã
ºi nu plecaþi, ca acum, prin cele strãinãtãþi. De asemenea,
familia trebuia sã se îngrijeascã de procurarea animalelor
(dacã nu le avea în gospodãrie) ce urmau sã fie sacrificate
pentru pomanã (de obicei oi, dacã în perioada respectivã se
mânca de „slastã“, adicã cu carne, sã tocmeascã bucãtarul
sau bucãtãreasa), de lumãnãri ºi batiste (acum acestea sunt
înlocuite cu prosoape chinezeºti, de unicã folosinþã), de
ceaunele în care se fierbea mâncarea, de mesele ºi scaunele
ce trebuiau cãrate la casa mortului. ªi asta pentru cã, repet,
atunci pomenile nu aveau loc nici la cãminul cultural ºi nici
în localuri construite anume pentru asemenea ceremonii sau
la pensiunile apãrute mai ales dupã 1990 prin sate, ci la casa
celui plecat în cealaltã lume.
Nu prea existau probleme în legãturã cu hainele
mortului întrucât cei trecuþi de ºaptezeci de ani îºi pregãteau
„þoalele de moarte“ din timp, în caz cã vreun perceptor mai
zelos nu i le confiscase pentru cã nu ºi-a achitat la vreme
dãrile cãtre stat. Ele se procurau ceva mai greu în cazul
deceselor unor fete nemãritate, rãpuse de boli, care dupã
datinã, se înmormântau în rochii de mirese.
În timpul când se þineu „stãlpii“, la orele serii, preotul
oficia slujba lângã sicriul mortului, iar coriºtii dãdeau
rãspunsurile cântate sub ferestre, afarã, unde aveau la
dispoziþie scaune ºi o masã pe care se aduceau pahare ºi
rãchie, dar ºi „turce“ sau „croafne“ (gogoºi) calde, pudrate cu
zahãr. Uneori la masa coriºtilor se mai punea vin ºi, rar de
tot, bere ori suc. Spre deosebire de ceilalþi participanþi,
cãrora li se ofereau câte o lumânare învelitã într-o batistã,
în ziua înmormântãrii coriºtii ºi preotul primeau, cum spuneam,
prosoape mai mari, iar cei de la steaguri, cei care duceau
„scãriþa“ cu sicriul ºi omul cu crucea – „cârpe“, adicã baticuri
femeieºti. La bisericã, celor prezenþi li se mai oferea un rând
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de lumãnãri. Din cortegiu mai fãcea parte ºi o femeie dintr-o
familie mai sãracã sau singurã în casã ce purta în mânã un
bãþ de alun, crãpat la capãtul de sus, unde se punea o
monedã, precum ºi o traistã în care se aflau un colac cu
lumãnare, o „bocalã“ sau „ciup“ pentru apã ºi o sticlã cu vin
roºu pe care preotul o vãrsa sub formã de cruce, în groapã,
peste sicriul mortului.
În timpul când mortul era depus în sicriu în „soba de
la drum“, vecini, neamuri mai îndepãrtate sau mai apropiate
veneau „la priveghi“, aducând cu ei ºi niºte coºuri mai mici
(cotãriþe), din nuiele, din care nu lipseau colacul ºi lumãnarea,
o bucatã de brânzã, una de ºuncã sau de clisã (slãninã), iar
dacã era în post, fasole boabe, nuci, mere etc. Copiii se
bucurau când, printre alimentele date de pomanã morþilor,
gãseau ºi bucãþi de „þucãr-crumpãr“, care se vindea la kilogram
(astãzi produsul numit glucozã se comercializeazã sub formã
de tablete, asemenea ciocolatei) sau alte dulciuri neperisabile.
Dar cei care aduceau pomanã nu plecau cu traista goalã
pentru cã în ea li se „întorceau“, din partea casei celui
decedat, câte un colac (sau corn), o lumãnare, dulciuri ºi
uneori câte o jumãtate de litru de rãchie sau de vin. Sigur,
acum, dupã aproape jumãtate de veac, mi-e cu neputinþã
sã-mi amintesc acest obicei cu lux de amãnunte, deºi în
familia noastrã de la Socolari am participat la înmormântarea,
în rit creºtin-ortodox, a patru suflete (excepþie fãcând muma,
ºi cei trei membrii ai familiei ei de la Potoc, care erau
baptiºti).
Tot în cele trei zile de priveghiu, familia decedatului
trebuia sã primeascã din partea celei care avusese un mort
anterior, „masa de rãscumpãrare“, o mãsuþã scundã, mai micã
decât cele obiºnuite, tot cu patru picioare, care era acoperitã
cu un „mãsai“ pe care erau puse (dacã nu era post) un colac
cu o lumãnare mai mare douã farfurii (una cu brânzã, alta
cu slãninã), învelite în popularul „celofan“, un litru de vin ºi
altul de rãchie precum ºi douã „servizuri“ (la Ciclova Românã
li se zice „tasuri“), adicã douã farfurii cu picior, din sticlã,
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ornamentate frumos de meºterii sticlari, ce se foloseau, în
general, la nigei sau la praznicul casei, pentru „etalarea
prãjiturilor“. Într-unul se punea un tort, iar în celãlalt, bucãþi
de prãjituri felurite. Cel puþin asta îmi amintesc eu. Dacã
mortul cu pricina era aproape, masa o puteau duce pe mâini
douã femei. Lucrurile se complicau atunci când casa celui
decedat se afla la celãlalt capãt al satului. În acest caz
alimentele fiind „transportate“ în cotãriþe ºi apoi „aranjate“
la destinaþie. Îngrijorare provoca ºi confecþionarea mesei,
pentru cã în sat erau doi sau trei tâmplari, între ei Iosif
Radomir (Ioºca Radu), vecinul nostru, care muncea la Anina,
ºi Iosif Alexandru (Ioºca Ixân), care locuia în apropierea
ºcolii, pe drumul principal ce ducea la Potoc, ºi era vânzãtor
la Magazinul mixt. Pe acesta din urmã te puteai baza în mod
sigur pentru cã avea, cum se spune, „servici“ în sat.
Nu mã mai opresc la înconjurarea mesei de trei ori,
cu vãtraiul, unde se punea jãratic ºi tãmâie. Pentru tãmâierea
mortului la cimitir se folosea o olcuþã din lut specialã,
prevãzutã cu orificii, care care þineau aprins jarul luat din
vatra casei, datoritã curenþilor de aer. Menþionez cã odatã
dusã la mortul „cel nou“, mãsuþa era aºezatã la loc de cinste,
pe unul din paturile camerei ºi constituia un punct de
atracþie pentru femeile în vârstã, curioase sã vadã cele mai
mici amãnunte, ca sã poatã compara, mai apoi, cu modul de
amenajare a meselor de la cutare sau cutare mort „mai
vechi“. Pentru cã „fãloºenia“ bãnãþeanului îºi manifesta
inventivitatea ºi în acest domeniu.
Pe traseul urmat de cortegiul funerar aveau loc, la
„cerere“ aºa-numitele „stãri“ sau „ogini“, în faþa caselor unor
rude apropiate, la cele cu membri decedaþi de curând sau la
rãscruci de drumuri, unde erau amplasate cruci. În timpul
stãrilor (care se plãteau), preotul se ruga pentru toþi morþii
de la acea casã, înscriºi în registrul bisericii, lista de pe care
îi citea fiind numitã „pomelnic“. Dupã desfiinþarea fanfarei
de la Socolari, familiile mai înstãrite, nu multe la numãr,
aduceau sã cânte în urma mortului formaþii din localitãþi
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învecinate, care sporeau jalea ºi solemnitatatea evenimentului.
Eu am mai „prins“ ºi câteva bocitoare recunoscute, „care se
cântau“ dupã mort, improvizând ad-hoc versuri ce evocau
secvenþe din viaþa celui dispãrut, dar ºi anticipând ºi durerea
celor rãmaºi sã-ºi ducã viaþa mai departe.
Dupã ce se termina slujba de înmormântare, una sau
douã femei din familie sau rude ale celui plecat la cele
veºnice invitau, la poarta cimitirului, pe cei prezenþi la
„pomana“ mortului, ce avea loc, cum spuneam, acasã. La
aceastã masã participau, cu foarte rare excepþii, preotul
(care sfinþea bucatele) ºi coriºtii dimpreunã cu sãtenii. Deºi
la noi rãchia se servea din pãhãruþe de sticlã, în vremurile
vechi, în centrul de comunã Ciclova Românã ea se bea cu
„borcuri“, dintr-un castron mai mare, din care am pãstrat
vreo câteva exemplare în colecþia mea personalã. Borcul era
un fel de dovleac cu coadã (care se cultiva în grãdinã), cam
de mãrimea unei nuci verzi nedecojite, cu miezul scos, retezatã
ceva mai sus de jumãtate. Aici fac o parantezã: am auzit cã
la Târnova, o comunã de lângã Reºiþa, în alte vremuri,
rãchia se bea cu lingura din farfurii amplasate din loc în loc,
ca sã nu mai vorbesc de surprinderea pe care am avut-o la
o pomanã din judeþul Gorj unde am constatat cã un om
de-al casei umbla pe la fiecare mesean cu o sticlã de „rachiu“
ºi cu un pahar ºi acesta era obligat sã dea pe gât paharul
dintr-o înghiþiturã sau douã. Apoi cel cu sticla umplea din
nou paharul ºi trecea la vecinul de alãturi. Printre participanþi
se numãrau ºi câþiva inºi ce nu consumau alcool. ªi am fost
foarte atent: acest tur al mesenilor s-a fãcut de trei ori. Nu
a fost cazul meu ºi al soþiei ºi al celor doi oaspeþi sosiþi din
Germania care am stat la o masã ceva mai retrasã ºi am
avut la dispoziþie pahare normale de servit „rachiul“.
La noi, în schimb, rãchia se punea pe mese în sticle
de jumãtate de litru ºi fiecare avea „ºtamplul“, adicã pãhãruþul
sãu. ªi cum se golea una dintre sticle, cei care erau mai
„setoºi“ o rugau pe femeia sau bãrbatul ce servea la masã,
„sã scoatã aerul din ea“. Adicã sã aducã alta plinã. Dacã
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aceasta se golea din nou, celor prea „însetaþi“ li se atrãgea
atenþia cã ei „se aflã la pomanã ºi nu la nuntã“.
Cum spuneam, toate acestea obiceiuri se petreceau cu
mai bine de jumãtate de veac în urmã întrucât acum, în satul
copilãriei mele, abia mai gãseºti câþiva oameni sã-þi sape
groapa. La mulþi, pomana se rezumã, la ieºirea din cimitir,
prin împãrþirea de pungi cu hranã rece ºi a unui corn sau
colac cu lumãnare. Bãrbaþilor li se aduc câteva sticle de
rãchie pe care o toarnã în pahare din material plastic, de
unicã folosinþã, nu înainte de a vãrsa o picãturã în memoria
celui dispãrut. ªi încã un amãnunt: la pomanã paharele cu
bãuturã nu se ciocneau.
Poate cã, într-o viitoare ediþie mã voi referi la felul în
care a evoluat acest obicei în contemporaneitate.
octombrie 2019

Nicolae IRIMIA

84
https://biblioteca-digitala.ro

Tradiþii de Crãciun la românii
din Bãtania
Despre etnografia comunei Bãtania au apãrut
scrieri abia în ultimele decenii, temele cele mai importante
fiind societatea þãrãneascã, gospodãria, sãrbãtorile
calendaristice ºi obiceiurile. (1) Dintre acestea, obiceiurile
de iarnã au atras cel mai mult ochiul etnografilor,
datoritã unor tradiþii interesante, specifice locului. De
exemplu, cercetãtoarea Emilia Martin accentueazã faptul
cã în Bãtania se gãseºte cel mai bogat material legat de
tradiþii din preajma Crãciunului care asigurã fecunditatea
ºi bogãþia, cum ar fi o practicã numitã „mãturatul
Crãciunului“, prin care fânului ºi paielor le sunt atribuite
puteri magice, sau un alt obicei interesant – „umblatul
cu pipipi“, prin care se asigura fecunditatea animalelor.
(2)
Sãrbãtorile de iarnã tradiþionale care s-au pãstrat
în aceastã localitate sunt aproape aceleaºi ca ºi cele din
toatã zona Banatului: Sfîntul Nicolae (6 decembrie),
Sfânta Lucia (13 decembrie), Postul Crãciunului (15
noiembrie – Crãciun), Crãciunul (25 decembrie), Anul
Nou (31 decembrie – 1 ianuarie), Boboteaza (6 ianuarie).(3)
La începutul anilor 1900, românii din Ungaria sãrbãtoreau
Crãciunul pe data de 7 ianuarie, ei folosind Calendarul
Iulian. Trecerea la Calendarul Gregorian a avut drept
urmare faptul cã în anii 1920 Crãciunul s-a sãrbãtorit
la ambele date, pentru ca astãzi sã se sãrbãtoreascã
doar în 25 decembrie.(4)
Unul dintre cele mai importante obiceiuri de
Crãciun din Bãtania era colindatul, sau, dupã cum era
numit în localitate, „corindatu, umblatu a corindare“, o
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tradiþie practicatã pânã la sfîrºitul secolului al XX-lea.
Colindãtorii erau organizaþi în cete masculine sau grupe
de copii, care interpretau din casã-n casã textele
ceremoniale cu formule magice, purtând cu ei
recuziterituale. Obiceiul pãstra forme precreºtine ale
ceremonialului sacru peste care s-a suprapus vestea
Naºterii Domnului. (5)
Cele mai multe colinde aveau un conþinut religios,
dar erau cunoscute în numãr mare ºi colindele laice,
care aveau ca temã cererea ºi adunarea darurilor, copiii
cunoscându-le mai ales pe cele din urmã. Când terminau
colinda, gazda sau „gãzdoaia“ îi chema în casã ºi, ca
rãsplatã, le dãruia „colaci, nuci, cãrnaþi, mere ºi plãcintã“,
rareori bani. Copiii cutreierau satul în grupe de câte
doi-trei, fiind adesea însoþiþi de pãrinþi, iar feciorii
umblau la colindat în cete mai mari, „ceata de
colindãtori“ fiind mereu însoþitã de muzicanþi.(6) La
Bãtania copiii primeau colãcei în formã de pasãre, fãcuþi
special în acest scop. Fiecare bãiat avea o bâtã ºi traista
sa, confecþionatã de mame, din pânzã þesutã acasã. Cetele
de feciori începeau sã colinde în Ajunul Crãciunului,
dupã lãsarea serii. Colindatul þinea pânã în zori, iar
dacã nu terminau, mergeau ºi în seara de Crãciun.(7)
În comunitatea româneascã din Ungaria, obiceiul
colindatului a existat în satele româneºti în forma
„colindatului în ceatã“ pânã prin anii ’50, iar în forma
„colindatului copiilor“, pânã prin anii ’70, ulterior dispãrând
de tot în cele mai multe localitãþi. În opinia Emiliei
Martin, cauza dispariþiei ar putea fi faptul cã, în timp ce
textul colindelor cântate s-a tot scurtat iar melodia a
fost interpretatã într-un tempo tot mai rapid, colindãtorii
au început sã urmãreascã în primul rând câºtigarea unor
bãnuþi, încât treptat, în noaptea de Crãciun, tot mai des
la venirea lor uºile au rãmas încuiate. Ultima formã de
colindat, cea a copiilor între 5-10 ani, cei mai mici
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însoþiþi de pãrinþi, a început sã se limiteze la a colinda
la vecini ºi rude, la care interpretau un repertoriu de
colinde foarte simple ºi hazlii. Însã cercetãtoarea face o
remarcã interesantã legatã de un fenomen actual: „în
paralel cu dispariþia vechii datini, în ultimii ani asistãm
la apariþia unui fenomen opus, de reînviere a colindatului,
atât de cãtre biserica ortodoxã, cât ºi de confesiunile
neoprotestante, care au început sã acorde obiceiului o
importanþã deosebitã.“(8) Astfel, colindele se cântã astãzi
în familie ºi în bisericã, atât în perioada Postului, cât ºi
la Crãciun. De asemenea, mai multe colinde religioase
din cele foarte cunoscute, au fost incluse ºi în repertoriul
mai multor coruri româneºti. (9)
ªi cercetãtoarea Eva Kozma Frãtean susþine, într-un
studiu dedicat tradiþiei muzicale la românii din Bãtania,
cã din pãcate, în zilele noastre, locuitorii nu-ºi amintesc
decât fragmentar colindele din bãtrâni. În urma
cercetãrilor de teren, ea ajunge la concluzia cã cele mai
rãspândite colinde din Bãtania erau Mãrire pentru cel de
sus, Veniþi astãzi, voi creºtini, Trii crai de la rãsãrit ºi O,
ce veste minunatã.(10) În acelaºi studiu sunt oferite câteva
partituri ºi versuri ale câtorva colinde culese din Bãtania
de etnografi, de-a lungul anilor. Iatã o colindã culeasã
de Lükõ Gábor în anii ’50, numitã chiar „Corindã“, din
care redau câteva versuri: „Ciucuri verde de mãtasã, /
Corinde-mi, Doamne, corinde, / Slobozi-ne, gazdã-n casã,
/ C-afarã ploaie ne varsã. / Caii ni s-or ciompovit / ªi
caii trabã potcovitu / Cu potcoave de colacu / ªi cu cuie
dã cãmaþu.“ De la informatorul Gheorghe Moroºan, în
anii ’80, Eva Kozma Frãtean a cules versurile rostite la
finalul unei colinde: „Sã fii gazdã, sãnãtos, / Sã ne dai
colacu nost! / Nu-mi da micu, cã mi-i frigu, / Ce-mi dã
mare, bine-mi pare. / Gãzdãriþã cu pãpuci, / Dã-ne ºi
vro doauã nuci. / Gãzdãriþã cu þipele, / Dã-ne ºi vro
doauã mere. Amin!“. (11)
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Un alt obicei important practicat în ajunul
Crãciunului era jocul dramatic „umblatu’ cu turca“.
Cercetãtorii acestui obicei considerã cã umblatul cu
turca este continuarea unui joc ritual strãvechi al
fecunditãþii.(12) În ceata „turcaºilor“ singurul personaj
mascat este cel care întruchipeazã turca. El este personajul
principal, dar ºi ceilalþi participanþi au funcþiile lor în
cadrul jocului. Alegerea personajului principal, adicã a
„turcaºului“, se fãcea cu mare bãgare de seamã, deoarece
dansul turcii necesitã mare pricepere. Lükõ Gábor, în
cadrul culegerilor sale etnografice din anii ’50, a gãsit
încã date referitoare la acest fapt în mijlocul românilor
din Bãtania: rolul turcii putea fi jucat numai de feciorul
care se ducea la miezul nopþii la rãspântie ºi acolo juca
„dansul turcii“; mulþi feciori care au încercat dansul
turcii în mijlocul strãzii, s-au lãsat, simþind slãbiciune,
spun informatorii. Conform credinþei populare, „turca“
ºi-a vândut sufletul pe un an diavolului. O jumãtate de
an, „turcaºul“ e ocolit de îngerul pãzitor, de aceea
numele interpretului se þine în secret. Pînã la lãsatul
secului – timp în care „turcaºul“ stã sub influenþa puterilor
rãuvoitoare – e oprit sã intre în bisericã. Puterea magicã
a „turcaºului“ se dovedeºte printr-un element al obiceiului
cunoscut tot la românii din Bãtania: când intrau în
casã, „turcaºii“ spuneau prima datã urmãtoarea propoziþie:
„Dumnezeu afarã din casã, noi în casã!“(13)
Tot de ajunul Crãciunului se leagã ºi obiceiurile
menite sã asigure recoltã bogatã în anul viitor. Faptul
cã în Bãtania se gãseºte cel mai bogat material legat de
practici care asigurã bogãþia ºi fecunditatea poate fi
explicat prin faptul cã aici existau mai multe naþionalitãþi:
românã, sârbã ºi maghiarã, obiceiurile fiind de multe
ori îmbogãþite cu elemente noi sau preluate de la unii
la alþii.
Un astfel de obicei era „mãturatu’ Crãciunului“,
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descris în detaliu de Emilia Martin în studiul Sãrbãtorile
calendaristice ale românilor din Ungaria. În ajunul
Crãciunului gazda ducea în casã într-un coº fân ºi paie.
Ajungând în prag spunea „Bunã seara“, fiind întrebat
apoi de gazde ce-a adus. Rãspunsul era: „Sãnãtate ºi
noroc la vite ºi pace cãºii!“ Intrând în casã, rãsfira
paiele ºi fânul prin camerã în aºa fel încât sã ajungã ºi
sub masã, ºi pe masã, acestea fiind apoi adunate, în
zorii celei de-a treia zi de Crãciun, fiindcã atunci umblau
feciorii în grupuri de câte 10–12 pe la casele cu fete de
mãritat. Dacã feciorii soseau înainte de „mãturatu’
Crãciunului“ fata era consideratã leneºã, iar feciorii
împrãºtiau ºi mai mult paiele. Iar dacã fetele mãturaserã
pânã la venirea lor, împrãºtiau pe prag paie aduse cu
ei, mãturându-le spre interiorul casei. Pentru aceastã
acþiune cu sens simbolic tinerii erau serviþi cu mâncare
ºi bãuturã. Tot de paiele împrãºtiate prin încãperi se
leagã ºi obiceiul ca, în a treia zi de Crãciun, „gãzdoaia“
sã facã o legãturã din paiele mãturate ºi sã le punã pe
„meºtergrindã“. Conform credinþei populare, dacã aceste
paie se foloseau în cuibar, cloºca ºedea mai bine pe ouã.
Paielor ºi fânului de Crãciun li se atribuia putere
magicã, deoarece se credea cã sunt legate de simbolul
naºterii lui Isus, de grajdul din Betleem. (14)
Acelaºi obicei este cules de cercetãtorul Grigore
Poiendan de la bãtãnianul ªtefan Oroian, acesta povestind
cum în Bãtania, în prima zi de Crãciun, în toatã casa
împrãºtiau fân. În casã se simþea aroma fânului care
simboliza grajdul cu animale în care s-a nãscut Isus.
Mama copiilor punea, într-o coºarã, fân ºi boabe de
porumb, intra în casã ºi spunea: „Am adus Crãciunul“!
Apoi, în cele patru colþuri ale camerei arunca nuci. Tot
el spune cã dupã Crãciun se fãcea curãþenie, fânul din
casã se dãdea la animale, pentru cã se considera cã
acest fân avea puteri vindecãtoare. (15)
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În dimineaþa zilei de ajun, tot în scopul de a
asigura fecunditatea animalelor, la Bãtania se umbla
„cu pipipi“. Obiceiul s-a practicat exclusiv în aceastã
localitate româneascã din Ungaria. Doi-trei bãieþi umblau
pe la casele oamenilor pânã ce animalele nu erau scoase
încã în curte. Unde doreau sã intre întrebau: „Slobod îi
cu pipipi?“ Dacã primeau rãspuns afirmativ, aruncau
prin camerã boabe de porumb, imitând glasul animalelor:
„Pi-pi-pi; Li-li-li; Ghiþa-ghiþa; Mu-mu-mu; Þo-þo-þo; Haphap-hap“. Pentru aceastã activitate primeau bani, iar
porumbul împrãºtiat se mãtura ºi se dãdea animalelor.
(16) Grigore Poiendan prezintã ºi el acest obicei, aºa
cum apare în descrierile informatorilor sãi din localitate:
ei povestesc cum la Bãtania copiii care mergeau la
colindat puneau în buzunar porumb ºi grâu. Apoi, în
zori, porneau din casã-n casã, întrebând de la gazdã:
„Slobodu-i cu pipipi?“ Atunci gazda scotea animalele
domestice din coteþe ºi copiii imitau glasurile animalelor,
împrãºtiind grâul prin curte, iar gazda îi rãsplãtea cu
daruri. (17)
Din punctul de vedere al alimentaþiei populare
obiceiurile legate de masa de Crãciun sunt importante.
Un obicei interesant din Bãtania era cel legat de pusul
în mijlocul mesei a unei farfurii cu grâu, pe care se mai
punea ºi un cozonac. În gaura din mijlocul colacului se
înfigea o lumânare. Dupã ce aprindea lumânarea, gazda
dãdea cu tãmâie prin încãpere, familia se ruga, ºi numai
apoi se aºezau sã cineze. În seara de ajun consumau
mâncãruri de post, primul fel fiind supa de fasole ºi un
colac numit „Sãnãtate“. Acest colãcaº se împãrþea în
atâtea pãrþi, câþi membri avea familia. Apoi se consumau
plãcintã cu mac ºi fructe uscate. Din plãcinta cu mac se
lãsau atâtea bucãþi, câþi pomi roditori erau în grãdina
gazdei respective. În dimineaþa Crãciunului aceste feliuþe
se puneau la rãdãcina fiecãrui pom, spunându-se
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urmãtoarele: „Noi vã hrãnim pe voi, / Voi ne hrãniþi pe
noi.“(18)
Ca la orice sãrbãtoare mare, ºi de Crãciun se
mãtura prin odãi, dar gunoiul, „gozu“, nu se ducea
afarã. În general acesta era adunat într-un coº, aºezat
în cãmarã, aceste acþiuni având la bazã credinþa cã
dacã dai ceva din casã în timpul sãrbãtorilor mari, îþi
dai ºi norocul din anul viitor. Iar dupã postul Crãciunului
– când nu se fãceau petreceri timp îndelungat – de
Crãciun se organiza din nou jocul. La Bãtania, tinerii
se duceau în prima zi de Crãciun la joc, obligatoriu în
hainã nouã. (19)
Împodobirea pomului de Crãciun este un obicei
nou, dar foarte rãspîndit astãzi. În Bãtania, ca ºi în
celelalte localitãþi româneºti din Ungaria, obiceiul
împodobirii pomului ºi al dãruirii cadourilor de Crãciun
a pãtruns – asemãnãtor cu obiceiul practicat în ziua de
Sfîntul Nicolae – de la oraºe la sate începând cu a doua
jumãtate a secolului al XX-lea. S-a ivit mai întîi la
familiile mai înstãrite, unde pomul se împodobea cu
„turtele“, prãjituri, nuci vopsite cu aur sau argint, fîºii
de hârtii colorate etc. (20)
În concluzie, în urma parcurgerii unei bibliografii
legate de tradiþiile de Crãciun din Bãtania, cât ºi din
povestirile informatorilor din localitate, se poate afirma
cã obiceiurile de Crãciun de aici sunt asemãnãtoare cu
cele din satele româneºti din zona Aradului, din Banatul
de câmpie, existând însã multe influenþe sârbeºti ºi
maghiare, naþionalitãþi cu care bãtãnienii au trãit
împreunã timp de multe generaþii, încã de la înfiinþarea
localitãþii. Însã, la fel ca în localitãþile învecinate din
Ungaria sau din România, în zilele noastre multe dintre
aceste obiceiuri, tradiþii sau superstiþii populare s-au
pierdut, unele fiind pãstrate doar în familie sau la
bisericã, cum ar fi împodobirea bradului, colindele sau
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mâncãrurile tradiþionale. Toate acestea sunt o consecinþã
a urbanizãrii ºi a globalizãrii cu care se confruntã
societatea contemporanã, într-un moment al istoriei în
care comunitãþile mici încearcã sã-ºi pãstreze identitatea,
adaptându-se, în acelaºi timp, la viaþa modernã a societãþii
de azi.

Drd. Iudit CÃLINESCU
Note:
1. Emilia Martin, Viaþa þãrãneascã la Bãtania, în Bãtania
Pagini istorico-culturale, Publicaþie a Institutului de Cercetãri al
Românilor din Ungaria, Budapesta, 1995, p. 95.
2. Ibidem, p.118.
3. Emilia Martin,Sãrbãtorile calendaristice ale românilor
din Ungaria, Publicaþia Institutului de Cercetãri al Românilor
din Ungaria, Giula, 2003, p. 21.
4. Ibidem, p. 24.
5. Ibidem, p. 25.
6. Ibidem, pp. 26-28.
7. Grigore Poiendan, Colindele legate de sãrbãtorile de
Crãciun la românii din Ungaria, în Izvorul. Revistã de etnografie ºi
folclor, Publicaþia Institutului de Cercetãri al Românilor din
Ungaria, nr. 36, Giula, 2015,pp. 7-8.
8. Emilia Martin, Schimbãri actuale în datina colindatului
la românii din Ungaria, în Izvorul.Revistã de etnografie ºi folclor,
Publicaþia Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria,
nr. 36, Giula, 2015, p. 12.
9. Ibidem, p. 13.
10. Eva Kozma Frãtean, Tradiþia muzicalã la românii din
Bãtania, în Bãtania Pagini istorico-culturale, Publicaþie a
Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria, Budapesta,
1995, p. 73.
11. Ibidem, pp. 73-74.
12.Emilia Martin, Sãrbãtorile calendaristice ale românilor
din Ungaria, ed. cit., p. 58.
13. Ibidem, pp. 60-61.
14. Ibidem, p. 90.

92
https://biblioteca-digitala.ro

15. Grigore Poiendan, Colindele legate de sãrbãtorile de
Crãciun la românii din Ungaria, ed. cit., p. 25.
16. Emilia Martin, Sãrbãtorile calendaristice ale românilor
din Ungaria, ed. cit., pp. 90-91.
17. Grigore Poiendan, Colindele legate de sãrbãtorile de
Crãciun la românii din Ungaria, ed. cit., p. 22.
18. Emilia Martin, Sãrbãtorile calendaristice ale românilor
din Ungaria, ed. cit., p. 91
19. Ibidem, p. 92.
20. Ibidem, p. 93.

Foto: „Umblatul cu turca“, din Izvorul. Revistã de etnografie ºi
folclor, Publicaþia Institutului de Cercetãri al Românilor din
Ungaria, nr. 36, Giula, 2015.

93
https://biblioteca-digitala.ro

Simple note despre
þãranii din Banat
Condeierii þãrani din
Banat sînt cunoscuþi ºi apreciaþi
pentru rezultatele lor, adesea
spectaculoase, în creaþia literarã
ºi publicisticã. Dar ei depãºesc
aceste sfere ºi au preocupãri
pe care nici intelectualii vremii
nu le-au abordat. Spre exemplu,
Ion Ciucurel ºi Nicolae HumãBogdan contribuie la cunoaºterea ºi rãspîndirea antroposofiei
lui Rudolf Steiner. Nicolae
Humã-Bogdan cãlãtoreºte în
Elveþia, cu un grup de þãrani
trimiºi din România pentru a
studia experienþa fermierilor din
Þara Cantoanelor, dar el
viziteazã ºi Institutul de la
Dornach, dupã cum precizeazã
amãnunþit Ion Ciucurel: „În
sfârºit, þãranul cãrturar HumãBogdan s-a încumetat totuºi sã
cãlãtoreascã pe spesele sale, din
altã regiune a Elveþiei, unde
era plasat, pânã la Dornach,
lângã Bassel, ca sã viziteze sediul
central al Societãþii anthroposofice mondiale. S-a dus spre
a se convinge la faþa locului,
despre ceea ce scrisese cu vreun an în urmã, modesta lui
foae dela Lugoj Cuvântul
satelor, despre epocala miºcare
ºtiinþificã, fondatã ºi pornitã dela

Dornach sub numele de
Antroposofie, prin savantul,
marele iniþiat al epocii noastre:
dr. Rudolf Steiner.
Ajuns acolo, fratele
nostru, Nic. Humã-Bogdan, ne-a
trimis o serie de articole de
reportaj, despre toate câte le-a
putut vedea ºi înþelege la acel
nebãnuit focar de luminã
spiritualã, ce porneºte divergent ºi radiant, în toate pãrþile
lumii, din acel mãreþ edificiu,
unic în felul sãu pe glob, numit
Goetheanum.“
Cel ce face aceste aprecieri este Ion Ciucurel, conducãtorul gazetei „Cuvântul satelor“
ºi autorul unui roman – Transformarea (1931) – în care apare
un personaj care propovãduieºte
antroposofia lui Rudolf Steiner,
pe frontul Primului Rãzboi
Mondial. Personajul se numea
ªtefan Armeanu. Am întîlnit
în presa din Reºiþa articole
despre acest subiect, în anii
30, scrise de ªtefan Armenchi.
Sigur este acelaºi! În studii mai
recente semnate de dr. Lazãr
Paºca sau Constantina Raveca
Buleu, se certificã acest lucru.
Iatã cum, prin condeierii þãrani
Ion Ciucurel, Humã-Bogdan ºi
gazeta „Cuvântul satelor“ se
dezvoltã în România un curent
spiritual, astãzi reactualizat ºi
mult mediatizat. (Gh. Jurma)

94
https://biblioteca-digitala.ro

Nedeia

Oameni ºi locuri
Din Valea Almãjului la Viena.
Expoziþia Universalã din anul
1873
În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea expoziþiile
universale etalau produse de o mare diversitate, fãcându-se
astfel bilanþul avansãrii în diferite domenii a þãrilor participante.
Fiecare þarã organizatoare avea astfel ocazia sã-ºi demonstreze
puterea economicã, sã punã în valoare industria, cultura, tradiþiile,
arhitectura precum ºi diverse ramuri ºtiinþifice ce încurajau noi
descoperiri.
O astfel de expoziþie a fost organizatã la Viena în anul
1873 sub protecþia Împãratului Franz Josef, cu scopul declarat
de a reprezenta viaþa culturalã ºi toate ramurile economiei
naþionale presupunând progresul ulterior al acestora. Pregãtirile
pentru aceastã manifestare au început cu doi ani mai înainte.
Astfel, sub conducerea meticulosului director general, baronul
Schwarz Senborn, la data de 16 septembrie 1871, programul
manifestãrii a fost deja tipãrit ºi ulterior difuzat în toate þãrile
imperiului.
Zona militarizatã a Banatului Regimentul de graniþã nr.
13 româno-bãnãþean din Caransebeº (ce includea printre altele
ºi Compania Bozovici) se afla în sfera de interes a Imperiului
austro-ungar.
Aºadar la Comandamentul Regimentului de graniþã nr.
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13 din Caransebeº au fost expediate 10 exemplare ale acestui
program, iar din parcurgerea unui astfel de exemplar s-a putut
constata cã expoziþia din perioada 1 mai-31octombrie, a avut ca
loc de desfãºurare parcul Prater ºi cuprindea 26 de secþiuni1 :
1. Minerit ºi metalurgie
2. Agriculturã, silviculturã ºi horticulturã
3. Industria chimicã
4. Industria alimentarã
5. Industria textilã
6. Industria pielãriei ºi cauciucului
7. Industria metalicã
8. Industria lemnului
9. Produse de piatrã, olãrie ºi sticlã
10. Produse de micã industrie
11. Industria hârtiei
12. Artã graficã ºi desentehnic
13. Maºini, componente mecanice ºi mijloace de transport
14. Instrumente ºtiinþifice
15. Instrumente muzicale
16. Echipamente pentru armatã
17. Echipamente pentru marinã
18. Construcþii civile ºi industriale
19. Locuinþe cu mobilier ºi decoraþiuni interioare
20. Case þãrãneºti cu mobilier ºi obiecte casnice
21. Industria casnicã
22. Reprezentarea eficienþei muzeelor asupra artei aplicate
23. Artã bisericeascã
24. Obiecte de artã ºi antichitãþi expuse de colecþionari
ºi iubitori de artã
25. Arte plastice contemporane
26. Mijloace de educaþie ºi învãþãmânt2
Pentru buna organizare ºi desfãºurare a ambiþiosului
eveniment s-a constituit o comisie centralã formatã dintr-un
numãr impresionant de membri exclusiv de naþionalitate maghiarã,
dar ºi din membri ,,externi“ (Transilvania, Banat etc.). Rãsfoind
cele ºapte pagini tipãrite în limba germanã, pe care sunt
înºiruite numele membrilor acestei comisii, am regãsit printre
aceºtia pe Ludwig Maderspach - proprietar de mine din Oraviþa,
N. Frey - directorul exploatãrilor de cãrbune ºi fier de la Rusca
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Montanã ºi Johann Schwing, inspector la Uzinele STEG de la
Reºiþa.3
Cum era de aºteptat, a existat încã din decembrie 1871
corespondenþã între Comandamentul Regimentului de graniþã
nr. 13 din Caransebeº ºi sediile companiilor acestuia, prin care
se solicita participarea grãnicerilor cu o gamã largã de produse
agricole, silvice, obiecte meºteºugãreºti ºi ale industriei casnice
etc.4
În cursul anului 1872 s-au constituit în localitãþile Bozovici,
Caransebeº, Orºova ºi Teregova, comisii care impulsionau
strângerea exponatelor. Aceste comisii raportau periodic la
comandamentul regimentului, stadiul colectãrilor.
Mã voi referi în continuare doar la Compania Bozovici,
careîn data de 20 iulie 1872 întocmeºte lista nominalã a expozanþilor
ce au pregãtit produse spre a fi trimise la Viena:
- Marcu Ruva, grãnicer ºi negustor din Bozovici - minerale
ºi rachiu de prune
- George Popâºti, Zaharia Adamescu ºi Vichentie Moatã,
grãniceri din Bozovici - in ºi cânepã neprelucratã
- Josef Stanoilovici, cojocar din Bozovici - cãciuli din
blanã de miel ºi ied
- Romon Adamescu, grãnicer din Bozovici - lânã de oaie,
aºternuturi tradiþionale
- Anton Kopi, þesãtor din Borlovenii Vechi - pãr de caprã
- Marin Chetrinescu, grãnicer din Bozovici - lânã, urzealã
ºi þesãturi din lânã, aºternuturi, rachiu de prune
- Alimpie Ignea, primarul din Bozovici - colorant negru,
porumb, fãinã, urzealã ºi împletituri de lânã
- Petru Pâºlia, grãnicer din Bozovici- colorant galben,
lânã, urzealãºiþesãturi din lânã
- Vichentie Radivoievici din Rudãria - colorant galben
- George Kalamar, grãnicer din Bozovici - oþet de prune,
decoct de malþ ºi fructe de pãducel
- Daniel Pervulescu, negustor ºi primar în Pãtaº - rachiu
de prune simplu ºi dublu rafinat
-Iosim Piþiganie, grãnicer din Dalboºeþ - rachiu din cireºe
dublu rafinat
- Versavia Dancea, vãduvã de locotenent din Bozovici covoare tradiþionale, þesãturi de bumbac ºi brâie de lânã
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- Petra Brânzei, soþie de diacon din Bozovici - covoare
tradiþionale, þesãturi de bumbac ºi brâie de lânã
- Ana Miloi, soþie de plutonier din Bozovici - covoare
tradiþionale, þesãturi de bumbac ºi brâie de lânã
- Nicola(e) Ruva, grãnicer din Bozovici-aºternuturi
tradiþionale
- Alois Weinhold, frânghier din Bozovici - sortimente de
funii
- George Ieva, grãnicer din Bozovici - împletituri tradiþionale
- Petru Ienia, grãnicer din Bozovici, nr. casei 67 - pieptar
tradiþional din postav
- Floarea Cealma, soþie de grãnicer din Bozovici - cãmaºã
bãrbãteascã tradiþionalã
- Petra Pâºlia, soþie de învãþãtor din Bozovici - cãmaºã
femeiascã tradiþionalã
- Johanna Münzendorfer, soþie de rotar din Bozovici flori artificiale ºi oprege brodate
- Johann Csesnick, dogar din Bozovici - produse ale
industriei lemnului
- Marcu Jivan, cãpitan din Dalboºeþ - unelte de amator
pentru traforaj ºi sculpturã în lemn
- George Stan, locotenent colonel ºi pretor în Bozovici
- unelte de amator pentru traforaj ºi sculpturã în lemn5
Documentele pe care le-am avut la dispoziþie ºi pe care
le-am investigat, referitoare la implicarea grãnicerilor din compania
Bozovici la acest eveniment, ilustreazã clar faptul cã activitãþile
economice, casnice ºi meºteºugurile erau preocupãri importante
ºi în viaþa locuitorilor din Valea Almãjului. De asemenea e
lãudabilã iniþiativa austro-ungarilor de a promova la expoziþia de
la Viena ºi patrimoniul etnografic al bãnãþenilor, demonstrând
bogãþia, varietatea ºi originalitatea creaþiilor acestora.

Lavinia-Diana MICU,
consilier superior
Serviciul Judeþean Caraº-Severin
al Arhivelor Naþionale
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Note
1
S.J.A.N Caraº-Severin, fond Regimentul de graniþã
româno-bãnãþean nr.13 Caransebeº, Administraþia generalã, doc.
9868/1871, f. 9-12.
2
Ibidem, f. 5-8.
3
Ibidem, f. 15-16.
4
Ibidem, doc.9705/1871, f. 1, doc.3307/1872, f.1-5.
5
Ibidem, doc.3523/1872, f. 7-8

99
https://biblioteca-digitala.ro

Þãranii din Banat ºi
gospodãriile lor
Þãranii condeieri din
Banat, cunoscuþi pentru poezia,
proza, teatrul sau publicistica
lor, au avut preocupãri diverse,
inclusiv în planul gândirii
economice, sociale, culturale. De
altfel motoul gazetei „Cuvântul
satelor“, organul lor de presã,
era „Culturã, muncã ºi organizare”. Unul dintre poeþii sociali
foarte combativi – Paul Târbãþiu
– este ºi autorul unor cercetãri
despre satele bãnãþene, gospodãria þãrãneascã, politica
agrarã. Un manuscris din 1942
a fost publicat de curând:
Þãranii din Banat, date ºi note
fugare asupra gospodãriei ºi a
altor resorturi þãrãneºti (Editura
Eurostampa, Editura Eubeea,
2017). Lucrarea analizeazã
obârºia avutului tradiþional al
þãranilor din Banat, progresele
pe linie economicã ºi culturalsocial, oprindu-se asupra unor
comune precum: Comloºu Mare,
nerãu, Jabãr, Cacova, Comorâºte, Vãrãdia, Vrani, Beliºte,
comune din Almãj ºi Caraº.
Într-o anexã este prezentatã
comuna Comorâºte, cu detalii
despre ocupaþii, denumiri de
meserii, datini ºi obiceiuri.

Dupã cum noteazã
autorul de la început, „Bãnatul
e cunoscut în lungul ºi de-a
latul þãrii, ca un fel de Canaan
al tuturor fericirilor. Pe un
cãlãtor, oricât de desinteresat
ar fi, este cu neputinþã de a
nu-l izbi, caracteristica deosebire
a Banatului, îndeosebi aspectul
aºezãrilor gospodãreºti. O atare
aºezare gospodãreascã oglindeºte destul de clar o bunã
stare economicã ºi totodatã
mentalitatea sau felul de a fi
al gospodarilor.
Iar cã o bunã stare
economicã atrage dupã sine ºi
o desvoltare a dispoziþiilor
sufleteºti, faptul se înþelege dela
sine. (...) Acel ce va sta rãu
din punct de vedere economic
sau material, va sta rãu ºi din
punct de vedere civilizator, moral
ºi cultural.“
Exemplele analizate scot
în relief aspecte economice,
culturale, sociale. Textele sunt
însoþite de fotografii. Toate
realizate de autor, în peregrinãrile prin sate, luând informaþii de la sursã, cu sprijinul
unor cunoscuþi ºi prieteni.
Existã, de asemenea, multe
schiþe, statistici, iar uneori relatarea capãtã culoarea unui mic
reportaj literar. (Gh. Jurma)
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Nedeia

Actualitatea tradiþiei
Tradiþia – o disciplinã
extracurricularã
Promiteam în numãrul trecut al revistei „Nedeia“
cã vom reveni cu prezentarea altor proiecte ºcolare
care vizeazã tradiþia localã. Ceea ce vreau sã spun încã
de la bun început e cã studierea ºi cunoaºterea tradiþiei
nu se regãsesc printre materiile obligatorii din programa
ºcolarã. La cursurile de literaturã românã, sau la cele
de muzicã, de pildã, orele dedicate folclorului ºi tradiþiilor
populare sunt tot mai puþine, copilul în formare nu-ºi
poate face nici pe departe o imagine despre ce înseamnã
cultura tradiþionalã. Iar despre tradiþiile locale, ce sã
mai vorbim? Din pãcate, în ºcoala româneascã termenul
de tradiþie devine sinonim cu trecutul, ºi e tot mai mult
ignorat. Spre deosebire de ceilalþi europeni care au
învãþat sã îºi punã foarte bine în valoare tradiþia,
diriguitorii învãþãmântului românesc par sã fi uitat
complet ideea cã prezentul se datoreazã în primul rând
trecutului, cã fãrã de rãdãcini nu suntem nimic.
Pãrerea mea nu e singularã, am regãsit-o formulatã
mult mai clar de academicianul Ioan Aurel Pop, rectorul
Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj Napoca. Istoricul a
vorbit despre importanþa istoriei ºi a cunoaºterii ei la
Congresul Istoricilor Români, eveniment gãzduit chiar
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de instituþia de învãþãmânt ardeleanã. În discursul sãu
a insistat asupra faptului cã ignorarea trecutului are
consecinþe catastrofale ducând la superficializare ºi
pierderea culturii generale. Tendinþa contemporanã este
de ignorare a trecutului, de promovare a ideii cã memoria
este inutilã: „Astãzi se tinde la înlocuirea din sistemul
de educaþie primarã ºi secundarã a disciplinelor ºcolare
consacrate ºi care ºi-au dat mãsura valorii lor în societate
(istorie, geografie, botanicã, zoologie, anatomie, limbi
clasice etc.) prin conþinuturi (necesare, fãrã îndoialã)
botezate discipline ºcolare (educaþie pentru drepturile
copilului, educaþie antreprenorialã, educaþie sexualã,
educaþie rutierã, educaþie juridicã etc.). Toate aceste
teme din a doua categorie sunt subiecte de cunoaºtere
de neînlocuit în lumea contemporanã, dar ele nu sunt
discipline care sã trebuiascã apreciate de sine stãtãtor
ºi finalizate prin medii ºcolare“.
În pofida acestei atitudini tot mai generalizate,
în ºcoli se realizeazã, prin contrapondere parcã, o serie
de activitãþi extracurriculare în care elevii sunt încurajaþi
sã descopere tradiþiile locale, sã-ºi afirme identitatea.
Amintim în rândurile ce urmeazã doar douã dintre
aceste proiecte desfãºurate la ºcoli din Reºiþa, proiecte
care presupun multã muncã ºi un numãr mare de elevi.
Sã sperãm cã nici globalizarea, nici nepãsarea noastrã
nu vor reuºi sã ºteargã identitatea ºi tradiþiile fãrã de
care am fi o serie plictisitoare de oameni fãrã amintiri
ºi fãrã istorie.
Printre proiectele educaþionale derulate de ªcoala
Gimnazialã Nr. 7 Reºiþa, se detaºeazã România, þara
mea. În anul 2019 se împlinesc zece ani de când aici se
sãrbãtoreºte Ziua Naþionalã într-un mod fastuos,
acordându-i-se o importanþã consideratã fireascã. Proiectul
a fost demarat fiindcã s-a constatat cu îngrijorare, cã
valorile morale precum respectul, bunãtatea, cinstea,
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iubirea, toleranþa, tradiþia, spiritul patriotic se aflã în
declin, nu mai sunt preþuite.
Sute de copii din întreaga þarã se înscriu la
secþiunile care se schimbã de la un an la altul, scopul
rãmânând acelaºi: dezvoltarea sentimentului patriotic ºi
crearea unei atitudini pozitive faþã de valorile ºi tradiþia
româneascã prin exersarea competenþelor artistice ºi
literare. Demarat în luna octombrie a fiecãrui an, proiectul
România, þara mea îi determinã pe copii sã-ºi cunoascã
þara ºi sã exprime ce simt ºi ce înþeleg prin imagine ºi
cuvânt. Activitatea finalã constã într-o expoziþie cu
fotografiile ºi desenele elevilor înscriºi în concurs.
În anul 2019, România, þara mea este singurul
proiect implementat de o ºcoalã din Caraº-Severin înscris
în Calendarul Activitãþilor Educative Naþionale emis de
Ministerul Educaþiei Naþionale. Parteneri în derularea
proiectului sunt: Inspectoratul ªcolar Judeþean CaraºSeverin, Casa Corpului Didactic Caraº-Severin, Palatul
Copiilor Reºiþa, Muzeul Banatului Montan Reºiþa,
Asociaþia Învãþãtorilor Caraº-Severineni, Biblioteca
Judeþeanã „Paul Iorgovici“ Caraº-Severin, Asociaþia
Culturalã „Metarsis“ Reºiþa, Asociaþia de Pãrinþi a ªcolii
Gimnaziale numãrul 7 Reºiþa.
În cadrul Simpozionului Judeþean cu participare
internaþionalã, ªcoala – spaþiu educaþional intercultural“, iniþiat în martie 2019, la Colegiul Naþional „Mircea
Eliade“ din Reºiþa în colaborare cu Skola Plus Bela
Crkva din Serbia, Casa Corpului Didactic Caraº-Severin
CS, cei patru elevi nominalizaþi ca lideri europeni au
prezentat aspecte diverse despre cultura tradiþionalã
din Banatul Montan: Costumul popular din zona Brebu moºtenire de familie, Banatul – curcubeu de etnii
(prezentarea unei diversitãþi de costume populare: german,
maghiar, craºovean, costume de rromi, ucraineni ºi sârbi),
Ruga de la Reºiþa de Sfinþii Petru ºi Pavel, Din tradiþiile
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sârbilor, Sãrbãtoarea Nedeii, Despre sãrbãtoarea
„Secovana“, Carnavalul florilor de la Bela Crkva.
Proiectul a presupus ºi o excursie tematicã
pe ruta: Reºiþa, Caransebeº, Bãile Herculane, Orºova,
Anina, Rudãria, Cascada Bigãr. Pe traseul propus s-au
fãcut opriri ºi au fost vizitate mai multe obiective de
interes pentru tematica proiectului:monumentul lui Ion
Dragalina de la Caransebeº, staþiunea Bãile Herculane
cu monumentele ei istorice, Mânãstirea Sfânta Ana,
Muzeul din oraºul Orºova, zona Cazanelor printr-o
plimbare cu vaporul, Dierna, Complexul Mulinologic de
la Rudãria, Cascada Bigãr. Cadrele didactice ºi ghizii
de la muzeu, au oferit pe tot parcursul deplasãrii informaþii
elevilor ºi rãspunsuri la întrebãri.
Rezultate aºteptate au fost cunoaºterea ºi
promovarea patrimoniului turistic al Banatului, formarea
unei atitudini de preþuire a valorilor locale, consolidarea
relaþiilor dintre elevi ºi nu în ultimul rând sudarea
grupului.

Adela LUNGU-SCHINDLER
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Satul românesc între tradiþie ºi
posibilitãþi solidar-creative
Într-o perioadã de insecuritate economicã ºi socialã, pentru
mulþi dintre cei preocupaþi de perturbãrile climatice fãrã precedent,
de problema înlocuirii accelerate ºi masive a serviciilor umane
cu cele ale inteligenþei artificiale fãrã crearea prealabilã a unor
mãsuri de protecþie socialã universale (venitul universal nesupus
regulii muncã= salariu), un model de economie solidarã bazat pe
respectul ecosistemelor se impune ca o soluþie imperativã.
Întrebarea pe care ne-am pus-o este dacã se pot gãsi
astfel de exemple de economie solidarã în tradiþiile româneºti,
ºi dacã da, în ce mod pot fi reactualizate?
Economia tradiþionalã ruralã se bazeazã pe relaþia omului
cu natura ºi acesta este contextul care a permis ºi pãstrarea
credinþelor ºi practicilor atât de diverse precum diversitatea
etnicã ce compune aceste sate.
Nu este vorba despre folclorul oferit în turismul cultural
ci despre fundamentul însuºi al economiei rurale. Cunoaºterea
acestor credinþe ºi practici este probabil interesantã pentru a
înþelege cum se raporteazã la existenþã o parte dintre oameni ºi
din ce este format imaginarul lor. Dar este la fel de interesantã
pentru oricine doreºte sã încerce un mod de viaþã alternativ: un
retur la o simplitate aleasã cu discernãmânt, asumatã. România
nu este singurul loc în care se poate încerca aceasta, dar ea
este una dintre þãrile de coabitare a mai multor culturi de la
cele antice la cele din ultimele epoci migratoare, ori venite în
perioade de colonizare precum cea a Banatului ºi Transilvaniei.
Faptul de a fi conservat aceste practici ºi credinþe constituie un
patrimoniu remarcabil uºor consultabil în prezent.
Însã existã ºi o mare problemã, dupã pãrerea noastrã,
anume cã în România acþiunile pentru mediul rural sunt destul
de diluate iar poulaþia ruralã este poate prea puþin obiºnuitã
sã-ºi valorifice aceste valori. Dar cum s-ar fi putut crea o
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adevãratã stimã de sine în condiþiile unei populaþii rurale istoric
invizibilã sau exploatatã în cazul romilor (abolirea robiei 1856)
ori ale unei populaþii agrare ale cãror valori au fost adesea
deturnate ca în cazul tradiþiilor þãrãneºti care au alimentat
discursul naþionalist ºi populist în perioada comunistã ºi actualã?
Aceastã temã meritã un adevãrat studiu sociologic. Voi
încerca sã aduc în acest spaþiu limitat o încercare de prezentare
optimistã a acþiunilor conjugate ale mai multor organizaþii ºi
persoane internaþionale ºi din România în favoarea valorificãrii
acelor tradiþii rurale româneºti care au la bazã transmiterea
solidarã a unor cunoaºteri care fac sens astãzi. Mã voi referi la
acþiunile unei organizaþii în mod particular, focusând atenþia
asupra unor proiecte limitate teritorial ºi ca amploare, dar care
sunt interesante pentru aceastã temã. Este vorba despre reþeaua
OVR Internaþional (Opération Villages Roumains) ºi mai precis
de PVR-OVR (Parteneriat Villages Roumains - Opération Villages
Roumains).
OVR este exemplul cel mai elocvent de miºcare
internaþionalã de solidaritate pentru satele româneºti. Cunoaºterea
acestei mobilizãri pentru satul românesc n-ar permite poate o
mai justã consideraþie a importanþei acestui mediu în structura
societãþii româneºti actuale ºi a patrimoniului imaterial cultural
ºi de practici ce poate fi reactualizat, adaptat.
Miºcarea OVR s-a nãscut în 1988 în Belgia ºi a reprezentat
la acea vreme o miºcare de protest ºi de informare a opiniei
publice occidentale faþã de mãsurile pe care Partidul Comunist
Român ºi Ceauºescu le luaserã în privinþa satului românesc anume distrugerea a 8000 de sate din cele 13000 rãmase pentru
crearea în loc a 500 de centre agro-industirale - «sistematizarea
ºi modernizarea satului» în viziune comunistã. Acest lucru a
fost considerat de opinia publicã occidentalã ca un genocid
cultural prin transformarea iremediabilã a þãranului pãstrãtor
de tradiþii în «omul nou» comunist, fãrã rãdãcini culturale.
Mobilizarea a fost în consecinþã, prin presiune la adresa regimului
reuºind sã stopeze sistematizarea. În timp OVR a devenit o
adevãratã mobilizare pe teren a peste 3000 mii de comune
europene. În decursul celor aproape 30 ani de OVR, acest elan
de solidaritate s-a concretizat în proiecte ºi acþiuni în domenii
diferite, având la bazã permanent o expertizã locala - dând
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posibilitatea deschiderii dialogului între cetãþeni ºi puterea localã.
De câþiva ani organizaþia PVR-OVR îºi concentreazã activitãþile
în proiecte de educaþie solidarã ºi ecologicã.
Voi prezenta aici unul dintre proiecte anume „Atelierul
mobil“ în care sunt construite canoe în ºcoli din sate de pe
malul Dunãrii. Acesta este un proiect de pedagogie socialã
pentru cã adapteazã educaþia la mediul natural direct al elevilor.
Copiii construiesc o canoe ce va rãmâne în ºcoala lor. Este o
capodoperã pedagogicã pe care o construiesc împreunã, o
capodoperã pentru cã în realizarea canoei se face apel la
cunoºtinþe din domenii diferite pe care copiii le descoperã
împreunã sau le împãrtãºesc în mod cooperant, acest proces de
cercetare ºi realizare fiind o adevãratã demonstraþie de mãiestrie.
De altfel, în toate proiectele educative încercãm sã facem apel
la culturã prin stimularea unor cercetãri ºi descoperiri din
diferite domenii pentru a ajunge prin auto-socio-construcþie, la
crearea cunoºtinþelor. Se aplicã deci o pedagogie activã pusã în
serviciul unei viziuni socio-constructiviste ºi ecologiste, reînviind
o parte dintr-un mod de viaþã tradiþional din acea regiune:
deplasarea în bãrci de lemn, construite în sat. Intenþia noastrã
este de a îmbina acest instrument tradiþional, barca, cu o altã
tradiþie: ºezãtoraea, totul transpus într-un proiect pedagogic.
Copiii lucreazã în grup ºi orice aport nou este pus în comun
(cunoaºtere, interpelare sau un aport material: aparat foto,
instrumente de muzicã, mâncare, sucuri etc). Atmosfera de
lucru este una convivialã ca la ºezãtoare asigurându-se libertatea
de a alege momentul în care fiecare participã la lucrul propriuzis, ori la alte activitãþi care sunt conexe. Muzica, jocurile, masa
în comun ºi fotografia sunt de aplicaþie în toate momentele de
lucru. Nicio cenzura din partea formatorului asupra alegerii
muzicale propuse de copii, a ideilor formulate referitorare la
întregul proces de lucru nu îºi are locul. Libertatea de miºcare,
de gândire ºi de exprimare sunt intercondiþionate ºi respectul
acestei libertãþi este un principiu pentru noi. Analiza reflexivã
la fiecare etapã ºi ori de câte ori este posibil permite dezvoltarea
spiritului critic ºi o viziune asupra sensului fiecãrui lucru ºi
asupra procesului educativ propus. Acest proiect care necesitã în
general o lunã de lucru în fiecare ºcoala s-a desfãºurat déjà la
Eºelniþa, Sulina, Sf. Gheorghe, ºi în cadrul unor ateliere pentru

107
https://biblioteca-digitala.ro

Cercetaºii României. Colegul nostru, Viorel Gheorghe, care este
formatorul în construcþia canotcilor, a prezentat acest proiect în
diferite oraºe din România fiind susþinut de fundaþia Rowmania
în cadrul proiectului „Apele unite ale Romaniei“, o campanie de
sensibilizare pentru importanþa mediului acvatic românesc.
Miza educaþiei, pentru noi nu este aceea de a egaliza
ºansele fiecãrei persoane de a accede la posturi ºi roluri de
prestigiu, putere sau economic avantajoase, ci de a contribui la
crearea unei societãþi în care diferenþierea, care s-ar rezuma în
practici ºi unghiuri de reprezentare a lumii, diferite, ar trebui
sã fie fãrã incidenþã economicã ori de statut social. Debarasatã
de aceastã competiþie pentru posturile invidiate dar rare, educaþia
ar avea ca scop modularea raporturilor, confruntãrilor ºi negocierilor
dintre indivizi ori grupuri, a poziþiei, intereselor, reprezentãrilor
ºi credinþelor lor pentru a ajunge la modalitãþi de cooperare ºi
emancipare durabile. A emancipa ºi a responsabiliza în acelaºi
timp ar fi echilibrul de gãsit pentru o societate non-violentã ºi
solidarã. Educaþia ar trebui sã emancipeze de diverse forme de
dominare cât ºi de propriile condiþionãri culturale, de propriile
limitãri dar aceasta nu se poate realiza decât prin exerciþiul
unei gândiri critice ºi sistemice - pentru a uni interesele ºi
activitãþile umane individuale cu interese globale ºi de mediu.
În toate acþiunile noastre lucrãm în parteneriat cu
organizaþii angajate în valorizarea patrimoniului ecologic ºi
etnologic dar si pentru educaþie. Aº cita Rowmania, Muzeul
Porþilor de Fier ºi Asociaþia Cordelia din Drobeta Turnu Severin,
Centrul de cercetare asupra imaginarului Mircea Eliade,
Universitatea din Craiova ºi Drobeta Turnu Severin ºi în mod
particular ºcoala din Eºelniþa-Mehedinþi dar ºi primãrii precum
Ponoarele-Mehedinti ºi Celaru-Dolj. Viziunea pedagogicã în
proiectele de educaþie este conceputã graþie parteneriatului cu
Lien international pentru educaþie nouã (LIEN- miºcare
internaþionalã creatã în 1921 de cãtre câþiva pedagogi, filozofi,
medici precum Montesori, Dewey, Freinet, Decroly…)
Printre acþiunile noastre fãcute în intenþia de a deschide
noi perspective pentru «tradiþii creative» se numãrã ºi colocviile
internaþionale realizate în parteneriat cu Centrul de cercetare
M. Eliade. Unul dintre aceste colocvii a ocazionat conceperea
unui proiect de economie solidarã în comuna Ponoarele. Muzici
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ce exprimã sentimentul uman în faþa unor evenimente individuale
marcante dar ºi legate de ciclurile naturii au fost suporturi
pentru experienþele trãite pe teren în cadrul acestor colocvii.
Viziunea despre artã pe care o propunem este aceea de o artã
care are ca rol esenþial sã punã oamenii în raport unii cu
ceilalþi ºi sã ajute la a construi între ei o legãturã de experienþã
imediatã, comunã. Aceastã viziune e inspiratã de J. Dewey iar
muzicianul care ne-a sprijinit în realizarea acestei viziuni este
compozitorul ºi violonistul Mircea Suchici care a preluat în
compoziþiile sale teme populare, bocete, cântece de nuntã etc.
Aceste colocvii s-au dorit ºi un omagiu adus lui Nicolas
Georgescu Roegen. Acesta ºi-a construit reflecþia pe baza unor
observaþii venind dintr-o perspectivã pluridisciplinarã: economie,
fizicã termodinamicã, matematicã dar ºi antropologie; probabil
cã modelul economic al satelor româneºti i-a servit, printre
altele, pentru construirea conceptului de descreºtere economicã.
Faptul cã lucrãrile lui Georgescu Roegen sunt o referinþã
internaþionalã, ne încurajeazã sã credem cã practicarea modelului
de gospodãrie tradiþional românesc poate avea încã o valoare de
studiu pentru dezvoltarea durabilã ecologicã dar ºi pentru iniþiative
private de revenire la o simplitate voluntarã.
Evident, aceste mici încercãri nu soluþioneazã problemele
majore ale societãþii româneºti, însã ele permit la nivel de
grupuri mici de copii ºi adulþi împãrtãºirea unor experienþe ºi
practici solidare, de auto-gestiune ºi creative în materie de
educaþie, economie solidarã, de artã în speranþa cã acest mod de
raportare interpersonal poate conduce, dacã ar fi reprodus, cãtre
o culturã a solidaritãþii - devenitã tradiþionalã.

Un text de Diana DRAGHICI, PVR-OVR
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În România
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Bunã dimineaþa, la Moº Ajun!
Cu aceste cuvinte cântate îºi începeau Ziua Ajunului
colindãtorii din satul meu natal dupã ce, încã de cu
searã, priveghiaserã, alãturi de pãrinþi ori de fraþii mai
mari, flãcãrile imensului foc aprins dupã un ceremonial
strãvechi, pe malul pârâului, în cea mai cunoscutã
rãspântie de strãzi, „prã Vale“. Eram copii fãrã de griji,
ºi satul descântat sub ninsori, cu ferestrele luminate,
ceva mai mari decât palma, mi se pãrea cã se aseamãnã
cu o poveste promisã ºi nespusã încã.
De fapt, noi, copiii, ne pregãteam pentru aceastã
noapte, încã din noiembrie, strãbãtând uliþele ºi
transportând, dupã puteri, sute de snopi de coceni scoºi
din ieslea vitelor, ce urmau sã întreþinã miraculosul foc
din noaptea Ajunului.
În jurul acestui foc sacru se întâlneau neamurile,
se rememorau isprãvi ale colectivitãþii petrecute peste
an. Cei vârstnici, retraºi mai înspre margini, se omeneau,
din când în când, cu câte-o gurã de rãchie uitatã de
vreme, care clipocea blând din sticlele pitulate sub
cojoace.
Când se spãrgeau zorii, ne adunam lângã cenuºa
caldã a focului, „strigam în cerul colindei ºi o porneam
cu traistele atârnate de gât, „pe la case cu porþi mari,
pe la harnici gospodari...“ Ne însoþea cel mai singur ºi
cel mai sãrac om al satului, taica Lazãr, fãcãtorul de
furci ºi fuse, ºi ziua trecea ca un vis înspre sãrbãtoarea
cea mare a Naºterii Domnului. Când ajungeam la casa
lui Costa Tãtulã, care avea vie foarte îngrijitã ºi roditoare
la ieºirea dinspre Socolari înspre Potoc (pe „mâna
dreaptã“), zãboveam mai mult pentru cã gazda noastrã
ne înºira douã rânduri: cei mai mari în spate ºi cei
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mici în faþã întrucât, „micuteii“ primeu câte o canã de
must dulce ºi noi, cei mai „izbotaþi“, adicã cei trecuþi în
clasa a V-a, câte una de vin roºu, ca sângele Domnului,
unde parcã se strecuraserã toate miresmele din Univers.
La cerere, se primea ºi „„supliment“. Mai înspre searã,
la o casã „de pe Deal“, ni se dãdeau boabe fierte de
cucuruz, care ne prindeau de minune dacã vremea era
mai asprã.
ªi mâinile noastre, sfinþite de aroma gutuilor, a
merelor coapte în fân ºi a colacilor cu cruce ºi a
florilor dalbe de ger, se retrãgeau într-un târziu sã
adoarmã în poala bunicii. ªi satul întreg amirosea a
cetinã de brad ºi a cârnaþi sfârâind în tigaie ºi a toate
bunãtãþile din lumea asta ºi, mai ales, a copilãrie.
Pentru cã, în nici un loc de pe pâmânt copilãria nu e
mai frumoasã ca în satul în care te-ai nãscut. Ca la sat,
în general.
Tocmai de aceea, acum, de sfintele sãrbãtori, nu
pot sã nu trec, mãcar cu gândul, pe la casele lor, ale
þãranilor, pe care i-am cãutat, când eram mai tânãr,
sãptãmânal. Despre care am scris sau nu am scris.
Cãrora, prin paginile ziarului „Timpul“ (acum ale revistei
„Nedeia“), le-am fost alãturi la multele necazuri ºi la
prea puþinele lor bucurii.
Fie ca sãrbãtoarea aceasta sã le lumineze sufletele,
sã îi gãseascã în pace, lângã cei dragi, lângã vite, lângã
pâinea noastrã cea de toate zilele! Chiar dacã mulþi au
fost, puþini au mai rãmas.

Nicolae IRIMIA
(24 decembrie 1999)
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Nedeia

La givan
Învãþãtorul Vasile Popovici din
Valea Almãjului la 89 de ani e
mulþumit de viaþã pentru cã a
fost cumpãtat în toate
Un OM de o rarã fineþe sufleteascã pe care doreºti sã îl
întâlneºti barem (mãcar) o datã în viaþã. Blajin, cu privire
profundã, prima datã studiazã, gândeºte ºi apoi povesteºte...
povesteºte aºa frumos ºi sincer încât parcã toate au fost ieri...
Aºa a început discuþia noastrã, cu povestea vieþii ordonate în
casa primitoare a învãþãtorului Vasile Popovici, din neamul
vestit al Popovicilor de la Pãtaº, Valea Almãjului.
A.H.: Învãþãtorul Vasile Popovici ºi omul Vasile
Popovici…
V.P.: Nãscut în 1930, 13 aprilie în frumoasa Vale a
Almãjului. Perioada de la naºtere ºi pânã în prezent, 2019
am desfãºurat ca orice cetãþean al satului Pãtaº, multe
activitãþi. Am început ca elev la ªcoala Primarã din sat, am
continuat studiile la Liceul Pedagogic din Caransebeº. Mã
opresc puþin la copilãria din sat care a fost deosebit de
frumoasã cu colegii de la ªcoala Primarã, ªcoala Normalã
care a fost foarte diversificatã. Perioada anilor 1941 pânã în
1947 a fost perioada cea mai grea din viaþa mea ºi a familiei
mele datoritã evenimentelor care s-au desfãºurat în perioada
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial.

113
https://biblioteca-digitala.ro

Ca tânãr absolvent al ªcolii Pedagogice, am fost
repartizat ca învãþãtor în Raionul Oraviþa, comuna Slatina
Nera din 1952-1957, dupã care m-am transferat la ªcoala
din comuna Teregova, Raionul Caransebeº iar din 1963 mam transferat în satul natal ca învãþãtor la ªcoala Generalã.
În toate aceste perioade am dus o viaþã cumpãtatã, am
muncit foarte mult ca învãþãtor ºi pe linie culturalã. Am
unele realizãri cu care pot sã mã mândresc pentru cã am
putut sã contribui la educaþia tinerilor elevi din ºcolile pe
unde am fost dascãl. Viaþa nu a fost atât de uºoarã, am
întâmpinat ºi multe greutãþi în viaþã, din care motiv am avut
ºi unele probleme de sãnãtate.
A.H.: Cum este la cei 89 de ani de viaþã?
V.P. Pot sã afirm cã datoritã faptului cã am dus o
viaþã cumpãtatã, mã pot bucura încã de viaþã. Sunt încã
capabil sã muncesc în gospodãrie, sã mã ocup puþin ºi de
muzicã iar, din pasiunile pe care le-am avut ºi le am încã,
face parte ºi pictura, ca amator. Nu pot sã spun cã sunt un
gospodar excelent dar pentru gospodãria mea, mã descurc.
Din punct de vedere muzical, am avut o activitate deosebit
de intensã pe o perioadã de zece ani. Am înfiinþat o formaþie
de elevi, instrumentiºti, un mic taraf cu care am participat la
toate competiþiile culturale ºi am susþinut un program la
Muzeul Satului din Bucureºti, în primãvara lui 1989.
Toate aceste realizãri ºi munca depusã, mi-au prelungit
existenþa, m-au ajutat sã ajung la vârsta de 89 de ani. Sper
sã prind ºi deceniul urmãtor.
A.H.: De ce aþi ales aceastã profesie?
V.P.: Toate cele menþionate mai sus, dau dovadã cã în
viaþa mea a existat o dragoste nemãrginitã faþã de tineret,
de copii. De mic copil, având un învãþãtor care cânta la
vioarã, am început sã iubesc acest instrument, ba mai mult,
într-o zi, când învãþãtorul era plecat din camerã, lãsând
vioara pe masã, dupã descifrarea unor partituri (a fost ºi
dirijor de cor), fiind ascuns sub pat, am ieºit uºurel ºi am
luat timid vioara în mânã sã trag cu arcuºul pe strune. A
fost un moment foarte hazliu… am fost scos cu vioara ºi
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arcuºul de sub pat.
Mai târziu am luat
ºi ore de vioarã de
la Conservatorul din
Lugoj unde era
maestrul
Stan
director. Apoi am
continuat la ªcoala
Pedagogicã fiind cel
mai bun elev la
vioarã din clasã.
Tr e b u i e
neapãrat sã amintesc
ºi dragostea mea
pentru picturã. Mi-a
plãcut dintotdeauna
natura, de copil
desenam mult, mai
ales înperioada
anilor 1938 când
elevii de la ºcoli
primare lucrau mai Angelica Herac ºi fam. Vasile ºi Lina
mult pe tãbliþe. De
Popovici
aici a pornit… În
ªcoala Pedagogicã,
fiind celmai bun elev la desen, executam toate lucrãrile date
de profesor colegilor iar, uneori, împreunã cu regretatul
profesor Otonga, lucram în sala de la etajul IV a ªcolii,
tablouri ºi peisaje. Era perioada stalinistã, tablouri cu Stalin…
Pânã azi realizez lucrãri fãrã studii speciale de picturã.
A.H.: Aþi avut un model în viaþã?
V.P.: Toþi profesorii pe care i-am avut în ºcoalã, în
special, profesorul de pedagogie ºi psihologie, Þârcovnicu.
A.H.: Ce calitãþi aveþi?
V.P.: Asta ar fi mai bine sã spunã alþii dar… foarte
exigent, mi-a plãcut sã fiu ordonat, punctual, prima condiþie
a unui învãþãtor, consider eu.
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Doamna Popovici Magdalena/Lina, (fostã asistentã
medicalã, tot pensionarã actualmente) adaugã „sincer, ordonat
ºi perseverent.
În replicã, domnul învãþãtor a rãspuns:
- Am iubit frumosul, îndeosebi pe Doamna mea, adicã,
soþia mea.
A.H.: V-aþi ghidat dupã un motto în viaþã?
V.P.: Nu ºtiu dacã motto dar am crezut în cinste,
patriotism ºi dragoste de þarã.
A.H.: Ce pãrere aveþi despre viaþã?
V.P.: E frumoasã dacã ºtii sã o trãieºti, sã te foloseºti
de ea, sã profiþi de toate ocaziile pe care þi le oferã, sã
sprijini ºi sã ajuþi pe aproapele tãu.
A.H.: ªi lumea, cum este?
V.P.: În comparaþie cu trecutul pot spune cã existã o
deosebire. În trecut, oamenii erau mai uniþi, se ajutau,
colaborau, erau respectuoºi, ºtiau sã preþuiascã oamenii de
culturã, erau interesaþi, cereau sfatul învãþãtorilor, preoþilor
satului. Aceastã situaþie a continuat pânã la schimbarea
ordinii sociale a comunismului, iar în prezent diferenþa dintre
trecut ºi actual este cu totul alta. Diferenþa este ca de la cer
la pãmânt, astãzi nu se mai þine cont de cele arãtate mai
sus.
A.H.: Sunteþi un om credincios?
V.P.: Sunt copil de popã. Am vrut sã devin preot dar
datoritã schimbãrilor care au avut loc, am renunþat ºi azi
pot spune cã am un sentiment de regret pentru cã nu am
continuat tradiþia familiei care are o vechime de peste 100
de ani în aceastã profesie. Cu toate acestea, sunt satisfãcut
cã totuºi am þinut drumul spiritual al neamului meu, ca om
de culturã, prin munca la catedrã m-am împlinit în cei 40 de
ani.

Angelica HERAC
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Profil
Preot-profesor Romulus Novacovici
- primul director al Gimnaziului
„Principele Carol“ din Bozovici
Dintre personalitãþile învãþãmântului bãnãþean-almãjan,
cu tot ce a însemnat pentru cultura ºi istoria poporului român,
celebru cândva ºi peste care s-a aºternut colbul uitãrii, amintesc
pe preotul-profesor Romulus Novacovici, unchiul meu, fratele
tatãlui meu, Nicolae. Rãdãcina spiritualã a preotului-profesor
Romulus Novacovici se regãseºte în vechea familie grãnicereascãpreoþeascã Novacovici, amintitã în documentele vremii la anul
1754 prin plãieºul de sat, Liubimir Novac din Moceriº, nume
transformat în Novacovici de dragul preoþiei în urma cerinþei
mitropoliei sârbeºti din Carlovãþ.
Romulus Novacovici s-a nãscut la 11 februarie 1897 în
Gârbovãþ, avându-i ca pãrinþi pe Vasile ºi Maria, bunicii mei, a
absolvit Magna Cum Laude Facultatea de Litere ºi Filozofie din
Cluj ºi a fost absolvent ºi de teologie. În vara anului 1921,
împreunã cu unchiul sãu, preot Nicolae Novacovici, vechi ºi
aprig luptãtor naþional, alcãtuieºte un memoriu pentru înfiinþarea
unei „ºcoale secundare (liceu reale ori normale) în centrul plebei
în Bozovici, având aceastã ºcoalã înalta menire de a creºte în
acest colþ izolat al patriei fii luminaþi si devotaþi intereselor
superioare neamului nostru“.
Memoriul a fost înaintat Ministerului Instrucþiunii Publice
de la Bucureºti ºi a fost semnat la Gârbovãþ la 25 noiembrie
1921 de Primãriile din Bãnia ºi Rudãria, Nicolae Novacovicipreot, Nicolae Bololoi-învãþãtor, Ilie Lopatiþa-primar, Nicolae
Teodorovici-secretar.
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În urma memoriului trimis s-a aprobat înfiinþarea
Gimnaziului începând cu data de 1 septembrie 1922 în falnica
comunã almãjanã Bozovici, care a primit denumirea de „Principele
Carol“ ºi al cãrui prim director a fost preotul-profesor Romulus
Novacovici.
Gimnaziul astfel înfiinþat a fost prevãzut în bugetul
statului începând cu 1 ianuarie 1923, iar cele 4 luni de funcþionare,
septembrie-decembrie 1922, care nu erau prevãzute în buget, au
fost asigurate cu mijloacele necesare funcþionãrii de cãtre locuitorii
Bozoviciului. Gimnaziului i-au fost donate 57 de kilograme de
cãrþi de cãtre Asociaþia Culturalã din Sibiu, pentru a forma o
bibliotecã culturalã, iar în restul satelor, Romulus Novacovici a
format 8 biblioteci rurale, distribuind cãrþi pentru luminarea
poporului din Valea Almãjului, singura rãsplatã fiind satisfacþia
imensã de a da luminã prin culturã celor mulþi ºi sãraci.
Preotul-profesor Romulus Novacovici a fost ºi un bun
eminescolog, publicând în Anuarul Gimnaziului „Principele Carol“
din Bozovici analiza filozofica a „Luceafãrului“ lui Mihai Eminescu.
Romulus Novacovici ºi-a închinat întreaga sa viaþã ºtiinþei
ºi culturii, pentru a duce la propãºirea intelectualã ºi moralã a
tinerilor din acest colþ mirific, pentru a da þãrii fii luminaþi ºi
devotaþi intereselor superioare ale neamului nostru.
Meritele preotului-profesor Romulus Novacovici în
conducerea gimnaziului vor rãmâne în memoria celor care l-au
cunoscut la timpul potrivit, el fiind un puternic susþinãtor al
culturii româneºti. Romulus Novacovici a înfiinþat Societatea
Culturalã „Astra“, al cãrei preºedinte a fost ales, ºi a reprezentat
piatra de unghi a Reuniunii Culturale „Traian Doda“, filosof ºi
adânc cugetãtor, a trãit retras de plãcerile ºi deºertãciunile
lumii, modest ºi cumpãtat, punctual ºi conºtiincios pânã în
ultima clipã a vieþii, fiind rãpus de o boala nemiloasã în cei mai
frumoºi ani ai vieþii, când lumea îºi puse nãdejdea în el pentru
a duce stindardul culturii mai departe, lãsând o soþie vãduvã
pentru tot restul vieþii, învãþãtoarea, Maria Novacovici.
Prin aceste rânduri scrise, bunului meu unchi, preotulprofesor Romulus Novacovici, îi port cuvântul, iar în sufletul
meu, sfânta lui povarã cerându-mi de dincolo de moarte sã-l
readuc în memoria distinºilor oameni de culturã, intelectuali de
seamã ºi istorici de valoare.

Felicia MIOC (nãscutã NOVACOVICI)
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In memoriam:
Preotul Lazãr Benone Magheþi,
un destin al Rezistenþei
anticomuniste din Banat
Printr-o întâmplare fericitã ºi datoritã cumnaþilor mei,
profesorii Gabriela ºi Petricã Magheþ, în 1999 am avut ºansa ºi
bucuria sã-l cunosc pe pr. Lazãr Magheþi ºi sã-i organizez o
lansare de carte acestui preot deosebit, acestui om modest ºi
foarte înþelept, care prin scriiturã se încadreazã elegant în sfera
tradiþionalã a scriitorilor preoþi ºi a scrisului cu nuanþã religioasã.1
Evenimentul a fost unul restrâns. Neavând la acea
vreme o publicaþie serioasã, cu apariþie certã, din pãcate lansarea
n-a fost consemnatã nicãieri. Îmi amintesc cã au participat
membrii ai cenaclului „Paul Târbãþiu” (devenit, mai târziu
„Aurel Novac“) în frunte cu condeierul plugar Iosif CireºanLoga, a participat primarul de
la acea vreme, Victor Creangã
ºi alþi câþiva prieteni ºi
colaboratori ai bibliotecii. Repet,
un cadru restrâns, intim, dar
care autorului i-a fãcut plãcere.
Lazãr Magheþi nu era
doar unul dintre cei mai distinºi
preoþi ai Banatului, drept pentru
care în ultima perioadã a slujirii
sale i se ºi acordase funcþia de
vicar al
Episcopiei Caransebeºului, cea mai înaltã
însãrcinare ce o poate deþine
un cleric în domeniul
administrativ, dar era ºi unul
dintre luptãtorii anticomuniºti,
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unul dintre cei care au îndurat regimul condamnaþilor politici.
Traseul vieþii pãrintelui Lazãr Magheþi a fost unul presãrat
cu durere ºi suferinþã, a trebuit sã schimbe în permanenþã
parohiile, însã pretutindeni unde a slujit a dovedit un minunat
comportament, demn ºi cu aleasã credinþã ºi, cu toate greutãþile
la care a fost supus, a pãstorit ca un exemplar slujitor al
altarului. Despre acest parcurs al pãrintelui Lazãr Magheþi
scrie Ileana Silveanu în primul volum al cãrþii „Destine ale
rezistenþei anticomuniste din Banat” (Timiºoara: Marineasa,
1998, p. 101 – 108), volum care are pe coperta I chipul Mariei
Magheþi, mama preotului Lazãr, aºa cum apãrea în fiºa personalã
a acesteia alcãtuitã de Securitate. Pentru cã, da, prigoanei
comunismului i-au cãzut victime nu doar bãrbaþii, ci ºi femei ºi
copii, iar Maria Magheþi a fost una dintre femeile care i-a ajutat
pe cei din Rezistenþa anticomunistã. ªi ea va fi privatã de
libertate, va fi târâtã prin penitenciare în perioada 1953 – 1957.2
Lazãr Magheþi s-a nãscut în 23 noiembrie 1924 la Zorlenþu
Mare, Caraº-Severin ºi s-a stins în 28 noiembrie 2001, fiind
înmormântat la Glimboca.
A urmat ºcoala primarã în comuna natalã, apoi liceul la
Caransebeº. „Era în ultima clasã a liceului când l-a cunoscut pe
profesorul Afilon Verca.3 Datoritã acestuia se va apropia de Ion
Chirilã, de Nicu Blãnescu ºi-l va cunoaºte chiar ºi pe Spiru
Blãnaru, anticomuniºti convinºi.”4
ªi-a continuat studiile la Academia de Teologie, mai
întâi la Caransebeº, apoi la Sibiu unde îºi va lua ºi licenþa. De
asemenea, pr. Lazãr Magheþi a îndeplinit funcþia de bibliotecar
1 în cadrul Societãþii de Lecturã „Ioan Popasu“ din Caransebeº,
potrivit numirii în urma ºedinþei de constituire a Comitetului
Societãþii de Lecturã „Ioan Popasu“ din ziua de 22 oct. 1947.5
În 1949 este hirotonisit, fiind numit preot la Zorlencior;
în anul urmãtor este mutat, ca al doilea preot, în comuna
Glimboca, iar în 1953 este obligat sã se transfere în localitatea
Vãliug.
Este perioada când mama sa, Maria Magheþi, va fi
arestatã ºi condamnatã la ºase ani de închisoare corecþionalã,
condamnare însoþitã ºi de confiscarea averii.
Tot în aceastã perioadã, pãrintelui Lazãr i se propune
colaborarea cu Securitatea, ca informator, propunere obiºnuitã
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la acea vreme, dar pe care
preotul Lazãr Magheþi nu o
acceptã. Menþinându-se ferm
pe poziþie, în 1959 este
transferat fãrã cerere la
Timiºoara, dar nu la vreo
bisericã, ci în subsolurile
Securitãþii.6 Este condamnat
la 15 ani de închisoare
corecþionalã, trecând prin
închisori precum Popa ªapcã
din Timiºoara, Gherla ºi Aiud.
În 1960 este trimis la Balta
Brãilei ºi, de aici, la Strâmba,
Salcia, Stoeneºti ºi LuciuGiurgeni. Eliberat în 1964 de
la Luciu-Giurgeni, i se atrage
atenþia sã nu vorbeascã. La
întoarcere va fi acceptat ca
preot în satul Dezeºti pânã
în 1970. De aici este mutat
în comuna Cuptoarele, iar,
dupã doi ani, în 1972 este
numit paroh în comuna
Zorlenþu Mare. „Cred cã am
bãtut recordul transferãrilor
prin atâtea parohii. Am primit
cu fricã sã revin în satul
meu ºi de ce mi-a fost fricã
n-am scãpat. În intervalul
celor doi ani ce s-au scurs
(1972–1974) am fost chemat
de multe ori la Reºiþa, la
instituþia al cãrei nume se
rostea cu groazã. Ultima
întâlnire a avut loc în
sãptãmâna Patimilor din 1974.
Mi s-au pus înainte câteva
vorbe pe care le-aº fi spus ºi
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care ar fi putut fi încadrate într-un articol de cod penal. În
consecinþã, m-au anunþat cã pot scãpa de arestare doar dacã
primesc sã le fac anumite servicii. Le-am rãspuns cã eu, ca
preot, nu pot face un asemenea lucru. Fãrã menajamente, m-au
informat cã nu le rãmâne decât sã mã aresteze, dar cã mi se
lasã timp de gândire.“7
Trecut prin astfel de teroare de-a lungul timpului,
organismul preotului Lazãr Magheþi a cedat ºi, evident, s-a
îmbolnãvit. În acest timp, i s-a cerut, din nou, sã predea
parohia. Din 1975 ºi pânã în 1978 va fi preot la Iablaniþa, apoi
va fi transferat la Borlova. În 1986 se pensioneazã, dar evenimentele
din 1989 îl revigoreazã ºi, deºi pensionar, va fi reîncadrat ca
preot.
Pasionat de scris ori, poate, ca un refugiu, scrisul fiind
cel care l-a ajutat sã depãºeascã greutãþile la care a fost supus,
pãrintele Lazãr Magheþi a publicat articole, povestiri ºi poezii de
facturã religioasã în reviste bisericeºti din Timiºoara ºi Caransebeº:
„Mitropolia Banatului“, „Foaia diecezanã“, „Învierea“ ºi „Altarul
Banatului“8, iar în 1999 îi iese de sub tipar la Caransebeº,
volumul Cãile tainice, un roman de evocare a Caransebeºului de
altãdatã, cu locuri ºi oameni ce aparþin acestui spaþiu ºi cu
pregnante influenþe religioase.9
Om cald, deosebit de inteligent ºi binevoitor, pãrintele
Lazãr Magheþi avea tangenþã cu oameni aleºi.
Din interviurile acordate de pãrintele Teofil Pãrãian
putem desluºi cã preotul Lazãr Magheþi nu doar l-a cunoscut pe
acest teolog-duhovnic ales, ci au avut ºi o relaþie de prietenie
extraordinarã. Într-un articol, cineva povesteºte cum l-a cunoscut
pe pãrintele Teofil în anul 1993, cînd a fost invitat pentru trei
zile de un vechi prieten, pãrintele Lazãr Magheþi, în comuna
Glimboca.10
Într-unul dintre interviurile intitulate „Lumina din suflet“,
întrebat cum ar trebui sã fie un cãlugãr, pãrintele Teofil
rãspunde: „Mai întâi de toate, un cãlugãr trebuie sã fie cãlugãr.
Adicã, înainte de a fi cãlugãr, el este om, pe fondul uman se
face cãlugãrul, de aceea cred cã sunt atâtea feluri de cãlugãri
câte feluri de oameni se fac cãlugãri. Adicã nu poþi nega
antecedentele vieþii tale de om, nu poþi sã fii creºtin; întâi de
toate eºti om, dupã aceea eºti creºtin ºi dupã aceea cãlugãr.
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Trebuie sã ai convingeri religioase ºi, dacã ai convingeri religioase,
ºtii ce ai de fãcut. Eu, când m-am fãcut cãlugãr, am primit o
scrisoare de la un prieten - Dumnezeu sã-l odihneascã! -, era pe
atunci preot, am fost colegi la Teologie, un bãiat foarte cumsecade
ºi care m-a ajutat mult, pãrintele Lazãr Magheþi. Mi-a scris aºa:
„Îþi doresc sã nu ajungi nici prea mult, nici prea curând un
cãlugãr tip“. Adicã sã nu mã tipizez, sã nu mã gândesc cã, uite,
cãlugãrul trebuie sã facã aºa ºi, dacã nu face aºa, nu e cãlugãr.
Cãlugãr trebuie sã fii pe baza convingerilor religioase.“11
Preotul Lazãr Magheþi este semnalat între martirii ºi
mãrturisitorii Bisericii Române de cãtre scriitorul Cicerone
Ioniþoiu, deþinut politic în închisorile comuniste din România,
cel care în 1979, la intervenþia preºedintelui Franþei de la acea
vreme, va fi lãsat sã plece din România ºi sã se stabileascã în
Franþa. Dupã 1989 a început alcãtuirea unei enciclopedii cu
numele celor care au murit sau au trecut prin închisorile
comuniste.12
Cum pãrintele Lazãr Magheþi, cu amarã ironie mãrturisea
cã „a bãtut recordul transferãrilor prin parohii“, bineînþeles cã îl
gãsim ca preot în toate monografiile Eparhiei Caransebeºului.
Nu putem sã nu amintim volumul Parohiile Eparhiei Caransebeºului
realizat de PS Lucian, Episcopul Caransebeºului, ºi Petru Bona
ºi apãrut la Editura Episcopiei Caransebeºului în anul 2012, un
volum frumos, meticulos elaborat, menit „sã întregeascã o
viziune despre viaþa bisericeascã din Banatul Montan“, dupã
cum mãrturiseºte P.S. Lucian în deschiderea cãrþii – Cuvânt
înainte - , precum ºi un alt volum bine construit ºi detaliat,
semnat de pr. prof. dr. Daniel Alic, intitulat Protopopiatele ºi
parohiile Episcopiei Caransebeºului. Micromonografii, volum apãrut
la Presa Universitarã Clujeanã în 2017 în care, de asemenea,
este amintit pr. Lazãr la parohiile în care cu smerenie a slujit.
De altfel, pãrintele Daniel Alic acordã atenþie deosebitã temei
„Anul comemorativ Justinian Patriarhul ºi apãrãtorii Ortodoxiei
în timpul comunismului“ ºi, în cadrul conferinþei preoþeºti
susþinutã la Timiºoara (Parohia Iozefin), lucrãrile au debutat cu
referatul ºtiinþific susþinut de cãtre pãrintele Daniel Alic de la
Parohia „Sfântul Ilie“ - Fabric din cadrul Protopopiatului Timiºoara
II. „Conferenþiarul a prezentat câteva repere istorice privind
apariþia comunismului în Europa ºi România. El a arãtat cã în

123
https://biblioteca-digitala.ro

anul 1948 s-a declanºat teroarea politicã împotriva clerului
Bisericii Ortodoxe Române, când 21 de ierarhi ai Bisericii au
avut de suferit din cauza credinþei ºi a valorilor creºtine, pe
care aceasta le propovãduieºte de la amvonul sãu, cum a fost
vrednicul de pomenire Mitropolitul Vasile Lãzãrescu al Banatului.
De asemenea, au fost evocate portrete de preoþi bãnãþeni care
au fost prigoniþi ºi au fãcut ani grei de temniþã, precum: Andrei
Adam, Pavel Ciucur, Marcu Cusmanovici, Traian Dobromirescu,
Lazãr Magheþ, Alexandru Nicolici, Aurel Mihailovici º.a.“
consemneazã pr. Marius Mircia (6 noiembrie 2017).
„Cazul preotului Lazãr Magheþi este tipic pentru modul
în care regimul comunist a urmãrit frânarea ºi distrugerea unui
caracter integru ºi a unei cariere ce se anunþa a fi dintre cele
mai relevante pentru Bisericã.“ precizeazã autorii Gheorghe
Jurma ºi Vasile Petrica în volumul Istorie ºi artã bisericeascã.
(Reºiþa: Timpul, 2000, p. 184-185) Tot aici se vorbeºte despre
faptul cã pr. Lazãr Magheþi s-a înscris la cursurile doctorale în
teologie la Facultatea de Teologie din Bucureºti, doctorat pe
care n-a reuºit sã-l obþinã, deoarece n-a fost lãsat sã-ºi susþinã
examenele.
Într-un articol al pãrintelui vicar eparhial, pr. dr. Ionel
Popescu, cu privire la activitatea Mitropolitului Nicolae Corneanu,
vorbeºte despre „unul dintre aspectele mai puþin cunoscute ale
arhipãstoririi sale, acela de a-i ajuta pe slujitorii altarelor care
au suferit persecuþii din partea autoritãþilor comuniste atee ºi
au îndurat ani mulþi de temniþã ºi prigoanã.“ Bineînþeles cã face
referire ºi la preotul Lazãr Magheþi. „Un aspect mai puþin
cunoscut al acestei activitãþi, foarte interesant ºi foarte important, care va trebui de asemenea sã fie cercetat cu atenþie, este
acela al purtãrii de grijã arãtate de înaltul ierarh de la Timiºoara
faþã de numeroºi preoþi, foºti deþinuþi politic, pe care i-a încadrat
la parohie în vremurile grele de dinainte de 1989. Ieºiþi din
lagãre ºi închisori comuniste, aceºti preoþi, majoritatea cãsãtoriþi
ºi având copii, erau ai nimãnui. Marginalizaþi de autoritãþile
comuniste, hãrþuiþi ºi urmãriþi permanent de fosta Securitate
comunistã, fãrã mijloace de subzistenþã, cu copiii respinºi de la
facultãþi, au gãsit în Mitropolitul Corneanu un salvator, un
pãrinte iubitor care, fãcând dovada unui curaj demn de toatã
lauda, le-a oferit o casã parohialã, o bucatã de prescurã ºi un
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salariu pentru întreþinerea familiei. Amintim aici doar pe câþiva:
Traian Dobromirescu, fost preot la Catedrala „Sfântul Gheorghe“
din Caransebeº, încadrat dupã detenþie la Parohia Cornuþel
(lângã Caransebeº); Alexandru Onoriu Nicolici din Vãliºoara
(CS), fost preot la Teregova, încadrat la Parohia Timiºoara
Iosefin; Romulus Pop, din Banloc, încadrat paroh la Delineºti,
Protopopiatul Caransebeº; Lazãr Magheþ din Glimboca (CS),
încadrat dupã eliberare (1964) la parohiile Dezeºti, CuptoareSecu, Zorlenþu Mare ºi Iablaniþa; Ioan Simu din Ticvaniu Mare,
încadrat la Moniom (CS), în anul 1965; Isaia Suru din Duboz
(TM), fost preot în Caransebeº, reîncadrat la Parohia Turnu
Ruieni (CS), în anul 1964, ºi Constantin Târziu din Lugoj,
graþiat în 1964, a slujit ca paroh la Hezeriº (TM). Aceºtia sunt
doar câþiva din zecile de slujitori ai Altarelor bãnãþene condamnaþi
la ani mulþi de temniþã ºi lagãr, ori deportaþi în Bãrãgan, la
Canal, în Deltã ºi în alte locuri de distrugere a elitei româneºti,
care au beneficiat de dragostea creºtineascã, purtarea de grijã,
atenþia ºi preþuirea Mitropolitului academician Nicolae
Corneanu...“13
De altfel, volumul Cãile tainice
beneficiazã de o prefaþã Mãrturisire din
partea Mitropolitului Nicolae Corneanu,
clasificând romanul pãrintelui Lazãr
Margheþi „un adevãrat eveniment
literar“.
Cu siguranþã despre fenomenul
Rezistenþei anticomuniste din Banat14
s-au scris tomuri întregi ºi se vor mai
scrie, va mai curge multã cernealã
pentru a scoate la luminã curajul unor
oameni care s-au împotrivit unui sistem
dictatorial ºi fãrã Dumnezeu. Cu
siguranþã, preotul Lazãr Magheþi ºi
mama sa, Maria Magheþi, vor mai fi
„personaje“ în pagini de cãrþi care vor rememora momente de
eroism ºi jertfã din trecutul Banatului nostru. Ceea ce este
extrem de important! Sunt importante mãrturiile ºi e important
ca cei de astãzi sã cunoascã toate aceste evenimente, sã cunoascã
aceºti oameni care au existat. Este important sã nu uitãm ºi sã
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nu-i uitãm! ªi, mai ales, sã nu uitãm cã oameni precum Lazãr
Benone Magheþi au avut nãdejde ºi credinþã în Dumnezeu ºi
asta i-a ajutat sã rabde ºi sã treacã cu fruntea sus peste toate.
ªi, probabil, sã ierte.
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Nedeia

Cuina bãnãþeanã
Pomul de aur al abundenþei din
Banat
Despre cãmara bãnãþeanului s-a vorbit mult ºi în
toate chipurile. Probabil cã vom contraria prin cele
afirmate, dar considerãm cã existã o relaþie extrem de
strânsã între dimensiunea culinarã ºi civilizaþia de
ansamblu a societãþii respective.
Vedem întreaga alimentaþie din Banat (schema se
poate prelungi, fireºte, la domeniul culinarului întregii
þãri), ca pe un pom, cu rãdãcinile în familie. Aici se
pregãtesc bucatele zilnic, aici se preparã masa de
sãrbãtoare, masa lucrãtorilor pentru câmp, pentru praznice,
pomeni etc. Deºi ele sunt diferite, atât ca „ingrediente“,
cât ºi ca mod de preparare, toate au în comun, în
principal, carnea de porc. Am avut o discuþie aprinsã
pe aceastã temã cu soþia, principalul meu consultant în
toate articolele ºi cãrþile mele cu acest caracter, ºi nu
numai. Nãscutã, trãitã la þarã, cunoaºte încã din fragedã
pruncie secretele ºi fundamentele gastronomiei
bãnãþene. Numai cã ea, de aceastã datã, m-a contrazis
în principiul fundamental al articolului meu: animalul
important, cel mai important, nu este porcul, în
alimentaþia bãnãþeanului, ci vaca. Prin laptele oferit
familiei, copiilor li se asigurã astfel, de mici, o hranã
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consistentã, plinã de proteine ºi vitamine, o evoluþie
metabolicã sãnãtoasã pe tot parcursul vieþii. Nimic mai
adevãrat. Dar eu discut, în articol, despre familia adultã,
ca instituþie a satului. Din punct de vedere ritualic,
omul este important, pentru ontologia popularã, în trei
mari momente ale vieþii: botezul, nunta ºi înmormântarea.
Din punct de vedere social, interesant ºi important este
omul adult. Nu vrem sã spunem cã þãranii bãnãþeni nu
îºi iubeau copiii, ba chiar, dimpotrivã, rar sã mai gãseºti
atâta ataºament faþã de odrasle (poate la ardeleni ºi
mai cu seamã la oºeni). Dovadã faptul cã în fiecare
gospodãrie existau capre, oi, dar mai ales, mãcar o vacã
(cel puþin), care sã asigure laptele necesar copiilor. Dar
pomul nostru se referã la familia funcþionalã, cea care
se trezeºte pentru muncã la 4,30 – 5, de dimineaþã.
Copiii, fie fete, fie bãieþi, începeau sã munceascã la… 5
– 6 ani. De necrezut ºi de neimaginat pentru psiho pedagogii de astãzi. Dar asta era educaþia de atunci, ºi
nu ºtiu dacã era cea mai rea. Copiii de atunci nu se
drogau, nu trãgeau chiulul, nu îºi minþeau pãrinþii.
Munceau cot la cot cu pãrinþii. Trebuiau sã fie extrem
de dotaþi pentru învãþãturã, pentru ca, în cele din
urmã, capul familiei sã se lase înduplecat ºi sã îl dea la
ºcoalã.
În primul rând, din carnea animalului sacrificat
se preparã anumite „produse“, specifice, ºi care vor fi
consumate, fie de sãrbãtori (ºi aici putem vorbi de o
anumitã „dozã“ de ritualitate), fie la masa cotidianã
(anumite preparate), fie la munca zilnicã a þãranului, la
câmp, de obicei, dar ºi la clacã, la pãdure etc.
În cadrul sãrbãtorilor de iarnã, o importanþã aparte
o are sacrificiul ritual al porcului, despre sacrificarea
(sângeroasã) a animalului Ofelia Vãduva spunând: „Existã
o întreagã mitologie care leagã ritualul sacrificial de
evenimente primordiale, originea sacrificiului putând fi
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identificatã încã de la începuturile istoriei umanitãþii.
(...) El s-a manifestat sub formã sângeroasã – prin imolarea
unui om (amintim sacrificiile umane ale antichitãþii, cu
precãdere la azteci ºi egipteni) sau animal ºi (cu o
frecvenþã notabilã datoratã influenþei religiei creºtine)
sub formã nesângeroasã (prin oferirea de alimente,
bãuturi, mirodenii).“
Orice act sacrificial presupunea, aºadar, o contactare
a sacrului; sã mai amintim faptul cã la marile sãrbãtori
de odinioarã erau sacrificate anumite animale (iar în
civilizaþiile ºi mai vechi, chiar oameni vezi sacrificiul
uman la geto-daci etc.), prin acest act realizându-se un
canal comunicaþional cu înseºi divinitatea: „Sub toate
formele, actul sacrificial este un mijloc de a afirma
posibilitatea «participãrii omului la transcendental», este
«un act sacru prin excelenþã» sau «rugãciune mutã»
adresatã puterilor invizibile de la care se aºteaptã în
schimb ajutor ºi protecþie.“
Ar fi foarte greu de explicat, altfel decât prin
reminiscenþe ancestrale, obiceiul sacrificãrii sângeroase
a animalului naþional ºi emblematic în preajma sãrbãtorii
Crãciunului. Cãci, dacã toate celelalte animale au vreo
legãturã, fie cu naºterea lui Iisus, fie cu Creaþia divinã,
porcul este socotit, în creºtinism, unul dintre cele mai
„spurcate“ ºi diavoleºti animale. Cu toate acestea, þãranul
român nu îºi poate imagina Crãciunul fãrã aceastã
podoabã culinarã care, pentru bucãtãria contemporanã
occidentalã, reprezintã o enormitate (conþine colesterol,
grãsimi nesãnãtoase, consumul excesiv conduce la obezitate
etc., etc., etc.).
Trebuie spus, în primul rând, faptul cã prepararea
cârnaþilor din carnea porcului reprezintã o continuare
a sacrificiului animal. Sacrificiul trebuie neapãrat sã fie
sângeros, ºi este greu de imaginat cã vreodatã þãranul
român va accepta împuºcarea, gazarea sau electrocutarea
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respectivului suin: „Multiple credinþe populare privind
efectul benefic al contactului cu sângele se manifestã
mai ales la sãrbãtorile calendaristice, când norme de
viaþã tradiþionalã impun sã vezi neapãrat sânge (în
special la Ignat, dacã nu tai porc înseamnã «cã nu eºti
om»).“ Cu mulþi ani în urmã, un prieten care m-a
invitat la masã mã îmbia cu „trandafiri“ grãsuþi, prãjiþi
în unturã, subliniind, orgolios, cã sunt fãcuþi „cu satârul“.
Citindu-mi nedumerirea pe faþã, mi-a fãcut o scurtã
istorie a cârnaþului tradiþional, arãtând faptul cã, în
vechime, umplutura rafinatului aliment se fãcea nu cu
maºina de tocat, ci apelând la ajutorul... satârului. Cu
alte cuvinte, sacrificiul sângeros era acum continuat, iar
diferenþa dintre acest tip de produs ºi „tocãtura“ orientalã,
carnea mãcinatã, trecutã prin „maºinã“, era subliniatã,
o datã mai mult.
Pe de altã parte, cârnaþii au constituit un element
fundamental în ceea ce priveºte „magia darului“. În
cadrul colindului se efectueazã un „schimb de daruri“:
colindãtorii dãruiesc gazdelor urãri (ºi deci belºug, fericire
ºi noroc în tot anul care va veni) ºi primesc în schimb
daruri simbolice: vin, colaci, cârnaþi (înainte vreme nu
se dãdeau bani la colindat; astãzi, darurile tradiþionale
au fost înlocuite exclusiv de „oferta pecuniarã“): „Noi
credem, însã, cã în aceastã perioadã, în care «cerurile
se deschid» ºi distanþa dintre om ºi divinitate se
micºoreazã, darurile (ca ºi cântecele colindãtorilor), se
adreseazã forþei divine“, spune aceeaºi Ofelia Vãduva.
ªi, nu în ultimul rând, trebuie sã facem referire
la reþetã. Toatã lumea face astãzi cârnaþi, supermaket-urile
întrecându-se, în perioada sãrbãtorilor de iarnã, sã ne
ofere cât mai multe feluri ale tradiþionalului aliment,
toate cu un formidabil gust de... plastic. Majoritatea
mezelurilor care se gãsesc astãzi pe piaþã conþin nitriþi
ºi aditivi alimentari, adicã substanþe chimice care sunt
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toxice ºi chiar cancerigene. Nu mai vorbim de condimente,
înlocuite cu cele artificiale, pentru cã sunt mai ieftine
ºi mai „spectaculoase“ din punct de vedere culinar (ne
referim la culoare, miros etc.).
Atunci când s-a renunþat pentru prima oarã la
reþeta tradiþionalã de preparare a animalului sacrificat
s-a renunþat la milenii de culturã. Ideea de a reveni la
reþeta tradiþionalã nu este doar un gest de generozitate,
ci unul cu implicaþii de viaþã cãci, revenind la mâncãrurile
tradiþionale, spunem un nu hotãrât tuturor otrãvurilor
de tip fast-food care ne asalteazã masa zi de zi.
Jumerele, caltaboºii, sângereþii vor constitui, de
asemenea, baza meselor tradiþionale din perioada
sãrbãtorilor de iarnã (ºi care nu sunt puþine). Unii
gospodari afumã, chiar, caltaboºii ºi sângereþii, în acest
fel ei putând fi consumaþi ºi „peste an“, adicã nu doar
în intervalul sãrbãtoresc.
Slãnina, ºunca, o mare parte din oase, coaste,
urechi, rât etc. se afumã (fiecare gospodãrie avea propria
ei afumãtoare), iar preparatele sunt apoi puse bine la
pãstrare, în pod sau în cãmara de alimente (ºpais) unde,
în mod normal, trebuie sã stea pânã la toamna urmãtoare.
Fiecare, preparat enunþat este, în felul sãu, reginã.
Pe una dintre ele am amintit-o. O altã „reginã“ a
sãrbãtorilor hivernale este piftia.
În Banat, rãciturile se numesc cotoroage, în alte
pãrþi, cãtãrigi, aiuri etc. Ele sunt foarte importante în
complexul culinar tradiþional, cel puþin din douã motive.
În primul rând, reprezintã o importantã ofrandã culinarã
destinatã spiritelor celor plecaþi demult din aceastã
lume. Sunt nelipsite, aºadar, în cadrul pomenilor fãcute
cu prilejul Moºilor de iarnã, precum ºi cu ocazia
sãrbãtorilor îndãtinate (de Crãciun, de Anul Nou, de
Sfântul Vasile ºi de Boboteazã). Pe de altã parte, pãrþile
din care se preparã (în mod absolut obligatoriu) acest
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fel de mâncare – partea inferioarã a picioarelor de
porc, urechile, râtul, urechile ºi coada – reprezintã o
continuare a sacrificiului sângeros primar (înjunghierea
râmãtorului), a ritualului care deschide ciclul sãrbãtorilor
hivernale. Nu în ultimul rând, piftiile sunt un fel de
mâncare foarte sãþios, bazat exclusiv pe grãsime. În
consecinþã, el reprezenta un important aport de calorii
pentru þãranul care lucra, iarna, la vite, la împrãºtierea
îngrãºãmântului pe câmp etc., în frig ºi geruri nãprasnice.
Obiceiurile „de muncã“, pentru a ne exprima astfel, s-au
schimbat, puþini fiind aceia care mai lucreazã, azi,
pãmântul. Dar tradiþia culinarã s-a pãstrat.
Pentru piftii, aºadar, se aleg pãrþile care conþin
multã gelatinã ºi grãsime de porc: urechi, picioare (partea
inferioarã), rât, coadã, ºorici. Este bine ca acestea sã
conþinã ºi „urme de carne“, deoarece altfel preparatul
va ieºi mult prea sãþios. În vremea din urmã, în piftii
se pun ºi legume (morcovi, frunze de pãtrunjel), pentru
ornament, precum ºi carne de viþel, vacã sau curcan.
Piftia tradiþionalã se prepara însã exclusiv din carne de
porc, eventual afumatã. Pentru cei „din afarã“, ori pentru
„urbani“, sau cei mai tineri, care nu au trãit la þarã,
piftia („aspic“ se numeºte acum) pare un fel de mâncare
ultra – complicat, care necesitã o deosebitã pricepere.
Este însã unul dintre cele mai simple feluri tradiþionale
cu putinþã, dar necesitã o fierbere îndelungatã (4–5 ori
chiar 6 ore), fiind nevoie de timp, adicã, „ingredient“
de care omul modern nu mai are aproape deloc.
Reþetã:
Într-o oalã mare se pun la fiert bucãþile amintite
mai sus. Se acoperã cu apã, se adaugã piper boabe,
câþiva cãþei de usturoi ºi douã-trei frunze de dafin.
Compoziþia se fierbe mult, circa 3-4 ore (neacoperit –
foarte important!) – se spumuieºte de câteva ori – pânã
ce carnea se desprinde de pe os. Apoi se scot
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componentele din oalã, se lasã sã se rãceascã, se iau
de pe os (trebuie sã se desprindã de la sine, foarte
uºor) ºi se porþioneazã în boluri (farfurii etc.). Înainte
de aceasta însã, se pune pe fundul vaselor usturoi
zdrobit, crud. Se toarnã lichidul (el este bun dacã,
luând puþin între degete, lipeºte). Se serveºte, în mod
tradiþional, cu mãmãligã.
Slãnina afumatã, precum ºi ºunca erau, de asemenea, elemente indispensabile ale meselor cotidiene.
Fie cã erau consumate ca atare, cu pâine din þest ºi cu
ceapã din grãdinã (nu se descoperise glutamatul, ºi nici
tot felul de otrãvuri cu care este împãnatã „pâinea
tradiþionalã“ care ni se serveºte astãzi în comerþ).
Munca þãranului nu avea absolut nici o legãturã
cu orarul nostru de astãzi. El se scula la ora cinci
dimineaþa, fie vara, fie iarna, dãdea la vite, mulgea
vacile, deretica prin grajd, curte etc. ºi apoi „servea
masa“, „micul dejun“ (fluºtiucul, cum i se spunea în
Banat), cam în jurul orei 10, ºi apoi se aºternea, din
nou, pe treabã. În mod obiºnuit, o altã variantã de
consum a slãninii (ºi a ºuncii) era combinaþia ei cu ou,
în principal, „apropiere“ din care rezulta renumita gãicanã
bãnãþeanã.
„Peste an“, la mare cinste erau ciorbele: cu carne
de porc, în principal, cu oase afumate, cu cârnaþi ºi
unturã din „chiscant“ (un vas destinat anume pãstrãrii
unturii de porc). În perioada de slastã (adicã „de dulce“,
în zilele în care nu se postea). Atunci când era post,
ciorbele erau cam aceleaºi (de cartofi, de fasole, de
varzã), dar fãrã carne.
Aºa cum spuneam, un „episod“ important în viaþa
þãranului român în general, ºi a celui bãnãþean, în
special era munca (în fapt, cel mai important). Munca la
câmp începea primãvara devreme ºi se termina toamna
târziu. Cu cât proprietatea era mai întinsã, cu atât era
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nevoie de braþe de muncã mai multe. Apãrea, de bunã
seamã, ºi „problema“ hrãnirii lucrãtorilor „nãimiþi“. Cu
slãnina ºi ºunca din pod, cu cârnaþii ºi carnea friptã
din cantã, untura din chiscant, oasele afumate, prepararea
unor mese bogate în proteine (nu mergea acolo cu
salãþi, cu sushi sau cu morcovi raºi) nu mai era o
problemã. Întotdeauna se afla o „maicã bãtrânã“ acasã
(bãtrânii stãteau împreunã cu cei tineri, cu copiii lor,
cu nepoþii ºi strãnepoþii; nu se cunoºtea noþiunea de
azil sau sanatoriu) care trebãluia de dimineaþã pânã
seara, pe lângã ºpoiert, pentru ca masa de prânz sã fie
trimisã la timp lucrãtorilor, iar cina sã fie pregãtitã
exact atunci când aceºtia veneau de la câmp, seara.
În cadrul marilor sãrbãtori, la Crãciun, de pildã,
fireºte cã „regina“ mesei este… porcul. Cârnaþi, fripturã,
sarmale, totul din carne de porc, exclusiv. Am vorbit în
repetate rânduri, în articolele dar mai ales în volumele
noastre culinare despre acest aspect, mult prea pe larg
pentru a mai stãrui în acest articol.
Cât priveºte Paºtele, sunt convins cã marea
majoritate a cititorilor îºi vor freca mâinile, fericiþi:
„Taci, leliþã, cã te-am cãptuºi eu“! Pãi, la Paºti, nu e
mielul?
Ba este, cu toate ale lui: fripturã, ciorbã, drob.
Dar, în Ardeal, precum ºi în Banat, atunci când oamenii
vin cu coºul la bisericã, pentru sfinþirea bucatelor, de
sub ouãle roºii ºi drobul de miel îºi iþesc cãpºorul ºi…
cârnatul de porc, ºi ºunca fiartã cu usturoi. De ce?
Pentru cã acest cult strãvechi, atât de înrãdãcinat în
conºtiinþa românilor, ºi care dateazã de secole, dacã nu
de milenii, este atât de puternic impregnat în conºtiinþa
colectivitãþii, încât performerii nu considerã sãrbãtoare
un eveniment la care, culinar vorbind, nu participã ºi
porcul.
Aºa stau lucrurile ºi cu celelalte sãrbãtori mari
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ale Banatului, în speþã, Sântã Mãrie Mare ºi Ruga
(Nedeia). Aici, de obicei, rolul de primaº nu-l mai are
porcul, ci orãtãniile, gâsca ºi raþa, la Sântãmãrie, ºi
friptura de gãinã, în cazul rugii. Fireºte, explicaþia
pragmaticã este aceea cã aceste pãsãri de curte se aflã
la finele ciclului de creºtere. Nimeni nu mai stã sã le
hrãneascã (degeaba) peste iarnã, aºa cã ele îºi gãsesc
rolul în sãrbãtorile verii ºi ale toamnei. Însoþind, fireºte,
sarmalele din carne de porc, friptura de porc, cârnaþii
fripþi de porc etc. Lucrurile nu stau cu totul diferit nici
la botezuri ºi nunþi unde, deºi carnea de pasãre este
prezentã copios, carnea de porc rãmâne „în capul mesei“.
Atunci când vorbim de pomanã ºi de bucatele de
la acest episod al vieþii omului, trebuie sã spunem cã
important, în Banat (sau cel puþin într-o bunã parte a
sa), este papricaºul de oaie cu varzã. Aceasta pentru
cã oaia, din punct de vedere funerar, a avut întotdeauna
un rol important în viaþa tradiþionalã româneascã.
Iatã, aºadar, configurat, extrem de sumar, Pomul
de aur al abundenþei din Banat.

Gheorghe SECHEªAN

135
https://biblioteca-digitala.ro

136
https://biblioteca-digitala.ro

Nedeia

Convieþuiri
Alexander Tietz ºi folclorul muncitoresc
Scriitorul ºi gazetarul Alexander Tietz (1898-1978)
este considerat cea mai importantã personalitate a etniei
germane din Reºiþa. S-a remarcat mai ales prin culegerile
sale de folclor muncitoresc din Banatul montan. Reproducem
un text semnificativ ca stil ºi notã umoristicã.

Unde se aflã, de fapt, aceastã Reºiþa?
În jurul anilor ’90 (1890), dintre clienþii permanenþi ai
Uzinelor din Reºiþa a fãcut parte Comandamentul maritim
cezaro-crãiesc din Pola. Pentru recepþia lucrãrilor finite au fost
trimiºi la Reºiþa de obicei specialiºti ai marinei militare.
Astfel a fost trimis la Reºiþa, pentru recepþia comenzilor
de lucrãri de strungãrie ºi turnãtorie, un tânãr inginer al
marinei, nãscut la Viena. Dupã ce inginerul a obþinut ordinul de
deplasare, s-a dus la ºeful sãu ºi l-a întrebat:
„Unde se aflã, de fapt, aceastã Reºiþa?“
ªeful, care fusese deja de câteva ori acolo jos, a ºtiut
precis.
„Este situatã departe, dupã Budapesta, foarte aproape de
Asia.“
„ªi cum se ajunge acolo?“
„Cãlãtoriþi de la Budapesta tot mai departe în jos, pânã
ce ajungeþi la o staþie care se cheamã Bocºa. Aici e capãtul cãii
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ferate de stat. Acolo este o baracã de lemn ºi înãuntru un om
cu o lanternã. Pe acela îl întrebaþi de trenuleþul care duce la
Reºiþa. Dacã totul merge bine, veþi putea pleca încã în aceeaºi
searã, ºi înainte de miezul nopþii sunteþi la Reºiþa. De acolo
drumul nu duce mai departe. Acolo aþi ajuns la capãtul lumii.
Dacã aþi coborât, vã uitaþi întâi bine cum sã ieºiþi dintre ºine.
De la marginea gãrii coborâþi o porþiune abruptã a dealului ºi
acolo e o baltã mare pe care trebuie sã o ocoliþi cu mare atenþie
pentru a nu cãdea înãuntru. Pentru cã de acolo nu vã scoate
nimeni afarã, deoarece pe acolo nu existã iluminat electric ºi
nici poliþie“.
Cu aceste recomandãri l-a instruit cel vârstnic pe cel
tânãr. Acesta s-a gândit în sinea sa: „Asta da, aventurã! O
cãlãtorie în sãlbãticie!“
ªi toate s-au întâmplat întocmai cum i le-a descris ºeful.
A corespuns absolut totul: de la omul cu lanternã în baraca de
scânduri pânã la balta mocirloasã. Însuºi inginerul a povestit
mai târziu la Reºiþa pe un ton hazliu aceste întâmplãri. Desigur
în ziua urmãtoare a fost întâmpinat cu prietenie. El a observat
amplasamentul pitoresc al localitãþii, într-o vale îngustã: într-o
parte înãlþimi împãdurite, pe partea cealaltã strãjuiau pereþii
dealurilor, ca o galerie în trei etaje, rânduri de cãsuþe curate,
muncitoreºti. Deasupra lor, pe cupola verde a dealului, pãºtea o
cireadã de vite. La intervale regulate, loviturile ciocanului cu
aburi cãdeau ca un puls zgomotos al uzinei. A observat cã aici
trãiesc ºi germani; peste tot se auzea vorbindu-se germana
(dialectul bine cunoscut de cãtre el).
Dupã ce ºi-a analizat probele de material în laborator, l-a
întrebat pe laborantul Bartl, dacã nu existã în localitate o
fanfarã muzicalã. „Da noi avem o fanfarã uzinalã. Chiar eu cânt
la flaut“. Atunci el a întrebat imediat, dacã ar putea sã participe
la o repetiþie. Vienezul a fost un om cu auz muzical. El a
ascultat repetiþia orchestrei ºi i-a plãcut. A invitat pe câþiva
dintre muzicanþi la el acasã ºi au exersat împreunã în camera
de intervenþii. „Îmi mai aduc bine aminte“ a încheiat bãtrânul
Bartl povestea sa. „Noi am interpretat trioul de Beethoven.
Vienezul a cântat la vioarã, eu la flaut, iar Leopold Schrittwieser
la violã“.
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Nedeia

Rostul vorbei
PÃSUI
De la început trebuie lãmurit un lucru despre
acest cuvânt. El poate fi despãrþit în trei silabe, pã-sui, cu accentul pe ultima având înþelesul de „a da rãgazul“,
„a amâna“, dar ºi douã silabe, pã-sui, cu accent pe
ultima, având un alt sens, cel ce ne intereseazã pe noi.
În Valea Almãjului, pãsui desemneazã o plantã
leguminoasã foarte rãspânditã, numitã în dicþionare
„fasole“. Constituie unul dintre cele mai importante
alimente ale omului, având conþinut important în
carbohidraþi (23,7 g %), proteine (8,7 g%), fibre (6,4 g
%), lipide (0,5g %) dar ºi în vitamine ori minerale. Nu
degeaba, sultanul Saladin, cuceritorul Ierusalimului din
1187, avea de fiecare datã la masã cel puþin 6 feluri de
preparate cu pãsui (fasole). Gustul plãcut ºi elementele
nutritive l-au impus în toata lumea.
Nici almãjenii nu au fãcut excepþie. Oricând o
ciorbã de pãsui, cu sau fãrã ciolan, era binevenitã. A
devenit elementul de bazã al zilelor de post pe care
ortodocºii majoritari din Þara Nerei îl respectau. Nu
voi uita zilele copilãriei ºi tinereþii mele când mergeam
la pomene ºi praznice ale casei ce erau în timpul
postului religios ºi când, obligatoriu, felul principal era
pãsuiul mâtcuit ce avea deasupra o zeamã roºie din
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ceapã prãjitã, îndulcitã cu zahãr ars. Mâncai, alãturi de
sarmale vegetale, pânã desfãceai cureaua de la pantaloni
cu încã o gaurã.
Sigur cã pãsuiul nu lipsea din grãdinile gospodãriei.
Primãvara se cultiva ºi primul care avea rod era pãsuiul
de Sânpetru, fiind cel mai timpuriu, un pãsui pitic
(olog), ale cãrui pãstai verzi se consumau mai ales în
ciorbe.
A doua variantã este pãsuiul agãþãtor cãruia îi
trebuie un susþinãtor (arac) puternic, altfel îl dobora
prin greutatea rodului. Poate urca ºi pânã la cer, ca în
povestea „Jack ºi vrejul de fasole“. La noi în sat „Pãsui“
este ºi supranumele unor familii de buni gospodari.
Asigurarea cantitãþii de pãsui a unei familii pentru
tot anul nu se putea face doar prin microproducþia din
grãdinã. Almãjenii (poate ºi alte comunitãþi) au gândit
o metodã ingenioasã, uºoarã, eficientã ºi anume,
cultivarea pãsuiului în lanurile de cucuruz. Aºa nu
ocupau un loc necesar altor culturi, iar cocenii asigurau
funcþia de arac (elementul susþinãtor) pãsuiul fiind din
cel agãþãtor.
Când pãsuiul ajungea la maturitate (era copt),
era furnicar de oameni printre cocenii aurii ºi mãtasea
lor tot mai ruginie. Cei doi copii ai mei, în vacanþele
de varã ce le petreceau la ªopotu Vechi, au participat
la asemenea acþiuni, rãmase apoi neºterse în amintirile
lor. Stãteau chirciþi lângã cuibul de pãsui, sub suliþele
solare arzãtoare slab împrãºtiate de frunzele tãioase ca
ºi cuþitul ale cucuruzilor fãloºi ºi smulgeau pãstãile
cântãtoare ºi trosnitoare de atâta uscãciune. Au învãþat
atunci ºi o poezie transmisã din generaþii :
„Iui, iui, iui
Perdui baba prin pãsui
Dau cu dalta
Aflu alta.“
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Dupã recoltare, uliþa satului era o adevãratã
expoziþie a acestei legume. Fiecare gospodinã îºi punea
recolta în faþa casei, pe niºte poneve (þesãturã din
fuior) sau altceva adecvat, pentru ca soarele dogoritor
sã desãvârºeascã uscarea pãstãilor. Asta pentru ca sã se
desfacã mai uºor când sunt lovite cu maiul (o paletã
groasã din lemn cu care se bat rufele pe piatra de la
râu). Ghijile, adicã pãstaile rupte, se îndepãrteazã (trufanda
pentru rumegãtoare) ºi rãmân boabele cu mici resturi
vegetale (pleava). Pentru a se încheia activitatea, acestea
se pun într-un vas mai mare ºi se vânturã, adicã se lasã
sã cadã pe poneavã, sub adierea vântului pleava luânduºi zborul. De obicei, aceste boabe de pãsui sunt albe dar
pot fi de diverse culori, poate nu cele cultivate prin
porumb, adicã pestriþe, negre, galbene, maronii, etc.
Acum, când satele s-au depopulat drastic, tagma
pensionarilor mai fãcând umbrã ulicioarelor, pãsuiul ce
se mai cultivã rãmâne în intimitatea casei. Se mai
cultivã prin porumb în cantitãþi mici datoritã scãderii
cererii, dar mai ales a erbicidãrii lanurilor care afecteazã
ºi aceastã plantã.
Metoda gãsitã pentru protejarea pãsuiului este
cea de a acoperi fiecare cuib de pãsui cu o pungã de
plastic, îndepãrtatã dupã împrãºtierea erbicidului. Am
participat la o astfel de activitate, inclusiv la recoltare
ºi din producþia obþinutã, mama mi-a fãcut a doua zi o
iahnie de pãsui minunatã.

Dr. Iosif BADESCU
ªopotu Vechi, 15.08.2019
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Literatura ºi graiul bãnãþean
Banatul a dat literaturii române pe întîiul poet dialectal –
Victor Vlad Delamarina, prezentat de Titu Maiorescu – ºi fenomenul
ca atare al poeziei în grai bãnãþean. Gloria ºi decãderea literaturii
bãnãþene tocmai în aceasta constã. Însã fenomenul e viu în mai
multe perioade istorice – în perioada interbelicã era bine cunoscut
Constantin Miu-Lerca, iar în deceniile mai apropiate de noi foarte
apreciat era Marius Munteanu. Poezia dialectalã se cultivã ºi azi,
mizînd pe hazul unor secvenþe narative dar mai ales pe graiul
local. Se organizeazã ºi festivaluri, cum ar fi cel de la Bocºa,
special dedicate poeziei (create sau recitate) în grai. E interesant
cã, pe vremuri, la începuturile ºi la maturitatea fenomenului,
condeierii þãrani nu scriau în grai, ei doreau concurenþa cu
literatura cultã. În schimb, intelectualii – un Ion Curea, astronom,
rector al Universitãþii din Timiºoara – scriau în grai bãnãþean,
aduceau în actualitate cuvinte ºi expresii din copilãria lor sau din
memoria ancestralã. În prozã existã destul de puþine exemple.
Un interesant prozator cu o bunã memorie a vorbirii din satul
naºterii (Vãrãdia) este Romulus Fabian. El a debutat ca poet,
apoi a tãcut multã vreme. A revenit în viaþa literarã publicînd
mai multe romane cu tentã autobiograficã, scriind despre sat,
despre obiceiuri, despre viaþa Oraviþei ºi a altor locuri bãnãþene.
Iatã doar cîteva rînduri din începutul romanului Satul asfinþeºte-n
urmã (Editura Tim, 2005): „Dupã ce trecem a cîta apã lu care îi
zice Bodoviþa ºi se îmbinã cu Cãraºu la marginea satului la noi,
mai mergem ºi ne întîmpinã o clapie de puradei.“ ªi aºa cuvinte
ºi formulãri gramaticale în variante bãnãþene ne dau imaginea
satului de altãdatã, a vorbirii, a mentalului bãnãþean. Ar fi
interesant de analizat proza acestui scriitor, cuvintele ºi expresiile
pe care eroul-copil care se duce la ºcoalã în Oraviþa le pãstreazã
în vorbire ºi le transmite apoi prin intermediul textului. Despre
Romulus Fabian a scris o monografie Ioan Nicolae Cenda, dar
scriitorul mai aºteaptã noi valorizãri din perspectiva stilului ºi a
graiului bãnãþean. (Gh. Jurma)
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Nedeia

Raftul cu cãrþi
Valea Almãjului,
pãstrãtoare de
obiceiuri ºi tradiþii
Prin amplasarea sa
geograficã, dar ºi prin existenþa
continuã a unei vieþi culturale,
organizatã, aº spune, cu
devotament ºi implicare de
cunoscuþi intelectuali ai locului,
care s-au încãpãþânat sã
rãmânã la ei acasã, Almãjul
rãmâne un exemplu de „luptã“,
pentru apãrarea identitãþii
noastre naþionale, atacatã prin
mijloace diverse ºi perverse de
tãvãlugul nefast al globalizãrii.
Asta în contemporaneitate
pentru cã istoria e mai veche.
Iatã, deci, cã dupã ce
Veliºcu Ion Boldea, Octavian
Doclin ºi Ada D. Cruceanu
publicau, în 1998, la Editura
Modus P.H. din Reºiþa, volumul
Valea Almãjului – tradiþii,
ritualuri ºi obiceiuri populare, o
tãnãrã cercetãtoare, Maria
Vâtcã, (nãscutã în 24 iulie 1982,

originarã din þinutul mirific al
Maramureºului, absolventã a
douã facultãþi de la renumite
universitãþi din Cluj-Napoca ºi
Timiºoara) ºi-a publicat teza de
doctorat, în douã ediþii, cu titlul
Obiceiuri de iarnã în Valea
Almãjului (judeþul CaraºSeverin). Colindele ºi colindatul,
lucrare apãrutã
la Editura
Excelsior Art, în 2016, din
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capitala Banatului. Cartea
autoarei se adaugã altor lucrãri
pe aceastã temã semnate, în
anii din urmã, de prof. Pavel
Panduru, prof. Gh. Rancu, prof.
Gh. Þunea, prof. Angelica Herac
etc., etc., dar ºi textelor consistente publicate în revista
Almãjana de poetul ºi profesorul
Iosif Bãcilã (al cãrei întemeietor
ºi redactor-ºef este) care, nu
am niciun dubiu, vor face nu
peste multã vreme, obiectul
unui volum ce va rãmâne în
istoria culturalã a þinutului. ªi
nici nu e de mirare din moment
ce, la ora actualã, Almãjul se
poate lãuda cã a dat pe singurul
academician pe care-l are judeþul
nostru, la ora actualã (mã refer
aici la dl profesor univ. dr. Pãun
Ion Otiman, originar din satul
Gârbovãþ, comuna Bãnia).
Dacã ar fi sã îmi
imaginez un „raft“ care sã
cuprindã ºi sã depunã mãrturie
despre felul în care intelectualii
nãscuþi aici, grupaþi în jurul
revistei Almãjana ºi a Societãþii
cultural-artistice „Þara Almãjului“, din Timiºoara, au ºtiut
sã îºi conserve ºi sã îºi
promoveze istoria, datinile ºi
tradiþiile (mai ales dupã 1990),
în mod sigur aº avea nevoie de
o bibliotecã.

Nicolae IRIMIA

Un remarcabil
„supliment“ de culturã
popularã
Semnalam, cu câtãva
vreme în urmã cã, la ediþia
d i n 2 0 1 9 a Festivalului
condeierilor plugari din Banat
(titulaturã depãºitã, am mai
spus-o!, de realitatea existentã
în aceastã parte de þarã, dar ºi
în România „capitalistã“ ), care
s-a desfãºurat la Muzeul Satului
Bãnãþean din Timiºoara, alãturi
de revista „Vatra Cãraºului“,
organizatorii ºi-au întâmpinat
oaspeþii ºi cu un supliment al
publicaþiei (Nr. 6/2019), util
pentru viitorii cercetãtori ai
fenomenului scriitorilor þãrani,
dar ºi pentru cultura Banatului,
în general. ªi asta întrucât,
toate cele 36 de pagini (format
A4) sunt dedicate evocãrii a
trei dintre participanþii ºi
susþinãtorii acestui festival încã
de la prima sa ediþie. I-am
cunoscut pe toþi trei, pe primul
– Iosif Cireºan Loga (omagiat
cu ocazia trecerii a zece ani de
la dispariþie ºi 105 ani de la
naºtere), prin anii 72-73 ai
secolului trecut, când participa
la întâlnirile de la Duleu cu
membri ai Cenaclului literar
„Semenicul“ din Reºiþa (între
care mã numãram ºi eu), iar
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pe ceilalþi doi, pe solista de
muzicã popularã Maria Tudor
(23 febr. 1947 – 2 martie 2018)
ºi Ion Vornic (Râcu), din satul
Vârciorova, comuna Bolvaºniþa
(3 ian. 1934 – 24 ian. 2019), în
drumurile mele de gazetar, prin
satele cãrãºene.
Cum primul ºi cel mai
longeviv dintre confraþii sãi
þãrani are la muzeul de la
Pãdurea Verde o adevãratã
„casã“, cu cãrþi, manuscrise ºi
alte documente, mã voi referi
în câteva fraze la ceilalþi doi.
Cu Ion Vornic am tãifãsuit
pentru prima oarã într-una din
casele sale din satul natal
(pentru cã avea douã).
Colecþiona de toate: cãrþi vechi
ºi mai noi, fotografii cu membri
ai familiei înveºmântaþi în port
p o p u l a r, o b i e c t e d e u z
gospodãresc etc., ºi avea o
dragoste greu de descris în
cuvinte
pentru
marile
evenimente care au marcat
istoria acestui neam. Îi trãia ºi
soþia care îmi spunea cã iarna
pleacã la nepoþi, la Timiºoara,
ºi era tare mândrã cã nepoata
sa, Mariana Metea, deºi
inginerã electronistã, îndrãgea
cântecul popular, obiceiurile, ºi
mai cu seamã costumul
bãtrânesc specific zonei. Ba, mai
mult, mi-a dãruit ºi caseta de
debut a Marianei. ªi uica Ion

nu m-a lãsat sã plec din casã
pânã ce nu am acceptat sã
primesc o sticlã de rãchie „fãcutã
din prunii mei de la sãlaº.“
De-a lungul anilor, Ion
Vornic mã cãuta adesea la
redacþia ziarului „Timpul“,
oferindu-mi spre publicare ba o
fotografie de la întâlnirea cu
fostul patriarh Teoctist, ba de
la Focºani, de la Þebea ori de
la Alba Iulia, unde se deplasa
la manifestãrile ce aveau loc
anual. Mai încoace, dupã ce
trecuse de 70 de ani, avusese
un accident care îi afectase
mersul ºi vorbirea. Nu micã
mi-a fost însã surpriza sã-l
întâlnesc vreo doi sau trei ani
la rând, la Oraviþa, în 15
ianuarie (unde se sãrbãtorea
„Ziua culturii române“), þinând
neapãrat la citeascã o poezie la
statuia lui Eminescu, din parcul
oraºului.
Ultima oarã, (în toamna
anului 2014), l-am întâlnit la
festivalul Mariei Mândroane de
la Timiºoara ºi a doua zi la
Biled, înveºmântat în costumul
popular de Vârciorova, unde
organizase ad-hoc, la Cãminul
cultural, o expoziþie de artã
popularã, apreciatã de sãtenii
din aceastã mare comunã
timiºeanã.
Tot la Biled am îmbrãþiºat-o pentru ultima datã, în
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aceastã viaþã, pe Maria Tudor
care se arãta îngrijoratã cã
soþul, renumitul taragotist Luca
Novac, era tare bolnav ºi cã
este obligat sã facã zilnic
„dializã“. În schimb, era
bucuroasã ca un copil cã venise
de curând din satul ei natal,
din þinutul moþilor, ºi m-a rugat
sã primesc, din traista care o
însoþea pretutindeni, câteva
mere roºii, în semn de prietenie.
Semneazã texte omagiale
în acest supliment, cert. ºt.
Maria Borzan, Felicia Novacovici
Mioc, Paraschiva Cãrbunar, dr.
Maria Mândroane, Tiberiu
Popovici, Maria Istov, Marieta
Matei, Maria Mãrginean,
Georgiana Giurgiu, prof. dr.
Daniela Bãcilã, Felicia
Munteanu-Cuc, Adina Popa,
Nicolae Danciu Petniceanu, Ana
Tricu, Mariana Metea, Cornel
Hamat. În final, remarcãm
þinuta graficã a publicaþiei ºi,
nu în ultimul rând, (fapt din ce
în ce mai rar în revistele
noastre), calitatea fotografiilor
reproduse.
octombrie 2019

Nicolae IRIMIA

„Vatra Cãraºului“
La ediþia din acest an
(2019),
a
Festivalului
condeierilor din Banat care a
purtat numãrul 17, organizatã
la Muzeul Satului Bãnãþean
(director Dan Radosav), cu
implicarea dr. etnolog Maria
Mândroane, secondatã de câþiva
colegi ºi cu sprijinul financiar
al Consiliului Judeþean Timiº,
a fost editatã ºi revista „Vatra
Cãraºului“ (numerele 32, 33,
34,35, 36/ 2017 – 2019).
Publicaþia numãrã 44 de pagini,
format A4 ºi ele compenseazã,
într-un fel, absenþa publicaþiei
de la ediþia anterioarã, se
înþelege, din cauza nealocãrii
fondurilor bãneºti. Textele din
cuprinsul revistei (poezie „în
grai“, prozã, „amintiri din lumea
condeierilor plugari“, însemnãri
de la diverse festivaluri ale
genului din þarã etc., sunt
semnate de autori care, prin
diverse forme ale artisticului,
încearcã sã-ºi „eternizeze“
trãirile. Iatã ºi numele ce
semneazã texte (mai mult sau
mai puþin izbutite) în cuprinsul
acestui numãr: cert. ºt. Maria
Borzan, prof. Sorina Bloj,
Lucreþia Bordaº (Reghin), prof.
Ion Albu, Ioan Uture, Mariana
Daniela Mihãlescu (Gherteniº),
Felicia Mioc-Novacovici
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(Gârbovãþ), Dimitrie Acea
(Doclin), Tiberiu Popovici
(Bocºa), Ioan Peia, Ion Vãcariu,
Amalia-Maria Stoica, Nela Istov,
Camelia Liliana Pãun,
Desdemona Toma Rusoaie,
Claudiu Românu, Florina
Colgia, Violeta Tipa, Petru
Panduru (Timiºoara), Gh.
Þepeneu, Iancu Almãjanu
(Reºiþa), Daniela Turlea, Maria
Popa (Brãniºca, Hunedoara),
Sabina ªerban, Elena Fecioru,
Nicolae Gheju (Soceni), Marieta
Matei, Ioana Precup, Paraschiva
Cãrbunar (Oradea), Maria
Mãrginean (Topliþa), Costina
Florian (Mal), Maria Robescuªorega (Râmnicu Vâlcea), Ionel
Stoiþ (Banatul sârbesc), Maria
Bucin Criºan (Sânmihaiul de
Pãdure), Mãrioara Fodor, Emilia
Sorlea, Mãrioara Popovici
(Grupul Reghin), Rafila
Moldovan, Dumitru Dumitrescu,
Ana Trifu (Deva). În final, Maria
Mândroane îl evocã într-un
„medalion“ pe cãrturarul þãran
Miu Epure Buna din Ticvaniu
Mic.
Ca sã compenseze,
probabil, absenþa revistei de la
ediþia de anul trecut, dar ºi
din cauza unor evenimente
neaºteptate ºi mai puþin plãcute
petrecute (trecerea la cele
veºnice a solistei de muzicã
popularã Maria Tudor (în 2
martie 2018), ºi a þãranului-

colecþionar Ion Vornic (Râcu),
din satul Vârciorova, comuna
Bolvaºniþa (în 24 ianuarie 2019),
precum ºi împlinirea a 105 ani
de la naºtere ºi a zece ani de
la dispariþie a lui Iosif Cireºan
Loga, din satul Duleu, aceeaºi
M. Mândroane a editat ºi un
consistent supliment al revistei
(Nr. 9/2019, 34 de pagini), pe
care l-a dedicat în întregime
celor trei apropiaþi colaboratori.
Despre acest supliment vom
scrie într-un numãr viitor al
revistei.

Nicolae IRIMIA

Un numãr al revistei
„Vatra Cãraºului“
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Virtuþile poeziei
religioase
Preotul Alin Munteanu
este o prezenþã deosebitã în viaþa
spiritualã a Aninei ºi a judeþului.
De curând, la sãrbãtorirea a 80
de ani de la edificarea Bisericii
Ortodoxe de la Anina, a lansat
o monografie: Biserica „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena“ - 80
de ani de existenþã (Editura
Sfântul Ierarh Nicolae, 2019).
Sunt consemnate informaþii din
trecutul parohiei ºi din prezent,
cu evenimente, preoþi care au
slujit aici (între cei de demult
trebuie evocat Marcu Bãnescu),
imagini multe ºi edificatoare. Alin
Munteanu este autorul a 22 de
cãrþi, din 2007 încoace. Câteva
dintre ele, inclusiv aceastã
monografie, sunt publicate împreunã cu soþia sa, învãþãtoarea ºi
preoteasa Mirela Muntean. Cel
mai proaspãt volum comun este
o curajoasã tentativã de versificare a Teologiei Dogmatice:
Poeme dogmatice sau Teologia
Dogmaticã în versuri (Editura
Episcopiei Caransebeºului, 2019).
Cum mãrturiseºte PS
Lucian, Episcopul Caransebeºului, în prefaþa cãrþii, „restituirea temelor învãþãturii de
credinþã ortodoxã prin versuri
reprezintã atât pentru mediul
teologic, dar ºi pentru genul liric

o provocare.“ Iar apoi conchide:
„Considerãm cã în societatea
actualã, care înlocuieºte sensibilitatea liricã ºi sublimitatea
mesajului teologic ºi filosofic
cu opulenþa tehnologiei folosite
iraþional ºi a imaginilor
violente, o astfel de lucrare
este binevenitã, mai ales cã
este întocmitã de persoane
acreditate din punct de vedere
al pregãtirii intelectuale ºi al
statutului social.“
Versurile curg sprinþar,
memorabil: „Dogmele-s acele/
Adevãruri grele/ Ce conþin în
ele/ Datul relevat// ªi sunt
formulate,/ Fiecare-n parte,/
De comunitate-n/ Modul
inspirat.“ În aceeaºi formulã
se deruleazã apoi cele peste
100 de poeme care constituie
volumul. (G.B.)
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Evenimente
Istorie ºi tradiþie în
Craina Bãnãþeanã
Localitatea Petnic a
gãzduit în data de 30
septembrie 2019 începând cu
ora 10.00, Simpozionul „Craina
Bãnãþeanã
2 0 1 9 . Te m a
manifestãrii a fost „Anul
Omagial al Satului Românesc“.
Organizatorii – Consiliul
Judeþean Caraº-Severin, Centrul
Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin
(CJCPCT CS),Fundaþia Culturalã
„Craina Bãnãþeanã“, Consiliul
Local ºi Primãria Iablaniþa –
au reuºit sã reuneascã oameni
de culturã din zonã ºi nu numai
pentru a lua parte la acest
eveniment deosebit de
important pentru þinutul
Crainei, ajuns în acest an la
ediþia cu numãrul 27.
Aceastã manifestare
culturalã, menitã sã promoveze
ºi sã conserve þinutul Crainei
Bãnãþene ºi valorile spirituale

ale acestui minunat spaþiu, s-a
bucurat de o prezenþã numeroasã ºi de calitate în privinþa
comunicãrilor prezentate.
Programul a fost
urmãtorul:
ora 9.00-10.00 primirea
participanþilor
ora 10.00-12.30 cuvânt
de salut din partea organizatorilor; s e s i u n e
de
comunicãri (prima parte)
12.30-13.30 pauzã
13.30-15.00 sesiune de
comunicãri (a doua parte)
Conform programului,
lucrãrile au captivat, trezind
interes ºi discuþii interesante.
Titlurile celor mai
importante comunicãri la ediþia
a XXVII-a a Simpozionului
„Craina Bãnãþeanã 2019, Anul
Omagial al Satului Românesc“.
1. Victor Terteleacã,
preºedinte Fundaþia „Poarta
Almãjului“
Rolul Fundaþiei
„Poarta Almãjului“ în viaþa
comunitãþii
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2. Prof. dr. Gabriela
Bica, Teregova „Locul unde se
odihnesc secole de istorie –
Muzeul etno-istoric din
Teregova“
3. Prof. Constantin
Brãtescu, Caransebeº
Satul
caraº-severinean ºi elitele sale
la cumpãna dintre 1918-1919
4. Prof. Ana ªoºoi ºi
prof. Neta Ardelean, Muzeul
Judeþean de Etnografie ºi al
Regimentului de Graniþã
Caransebeº „Tradiþii din satul
Luncaviþa, praznicul casei“
5. Dr. Dacian Rancu,
manager Muzeul Judeþean de
Etnografie ºi al Regimentului
de Graniþã Caransebeº ºi prof.
Natalia Boncea, Muzeul
Judeþean de Etnografie ºi al
Regimentului de Graniþã
Caransebeº „Rolul muzeelor
în cunoaºterea, valorificarea ºi
conservarea tradiþiilor, datinilor
ºi obiceiurilor populare“
6. Prof. Dãnilã Sitaru
„Satul almãjan – o poveste mai
veche ca istoria“
7. Prof. Pavel Panduru
„Despre obiceiul «Mãsuratul
oilor/Smâlþul în satele din Valea
Almãjului»“
8. P r o f . G h e o r g h e
Rancu „Frumuseþea ºi bogãþia
spiritualã a Vãii Almãjului –
volumul «Istoria Bisericilor
ortodoxe din Almãj»
9. Prof. Avram Boþa,

Oþelu Roºu „Obiceiuri legate
de nuntã pe Valea Bistrei“
10. Jud. Mihai Rãdulescu, Caransebeº
„Iosif
Ciocloda, sensibil doinitor al
Crainei Bãnãþene“
11. Moment artistic,
Iosif Ciocloda, 82 de ani –
microrecital de doine ºi cântece
de joc
12. Moment artistic
Iosif Puºchiþã, rapsod, Petnic
13. P r o f . u n i v. d r.
Dumitru Jompan ºi înv. Aurelia
Jompan, Marga „Cromatica ºi
ornamentica cepselor din
Marga“
14. Prof. Anastasia
Rãdulescu, Caransebeº „Nigeia/
ruga la Megica(Mehadica)“
15. Carmen Neumann,
muzeograf Muzeul Judeþean de
Etnografie ºi al Regimentului
de Graniþã Caransebeº „Satul,
izvor al tradiþiilor ºi obiceiurilor
- «Masa ursitoarelor»“
16. Prof. Florina Fara
„Elemente de interior þãrãnesc
din Valea Timiºului“
17. Prof. dr. Constantin
Cilibia, Bãile Herculane „Satul
românesc de-a lungul timpului“
18. Prof. Dan Obersterescu, Reºiþa „Aspecte din
viaþa satelor almãjene în
perioada interbelicã“
19. Pr. Paroh ªtefan
Bubã, Petnic „Locul ºi rolul
preoþilor ºi Bisericii în
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comunitãþile sãteºti“
20. Angelica Herac,
referent de specialitate, Centrul
Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin
„Promovarea ºi conservarea
tradiþiilor populare“
21. Prof. Aurelia Erimescu
„Satul bãnãþean în
operele scriitorilor bãnãþeni“
22. Prof. Ana Aurelia
Cãprioru Erimescu
„Portul
popular femeiesc din Craina
Bãnãþeanã, Lãpuºnicel“
23. P r o f .
Petru
Panduru, Lãpuºnicel „Simbolistica costumul popular
bãrbãtesc din Craina Bãnãþeanã,
Petnic“ ºi moment artistic
24. Moment artistic

Zorina Þunea, solist vocal ºi
Iancu Scorobotan, acordeon

Sãrbãtoarea
minoritãþilor etnice
Localitatea Gãrâna a
gãzduit duminicã, 13 octombrie
2109, Festivalul Comunitãþilor
Etnice din Banat, ediþia XVIII-a.
Organizatorii - Consiliul
Judeþean Caraº-Severin, Centrul
Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin ºi
Primãria ºi Consiliul Local
Brebu-Nou au realizat un
program cultural-artistic bogat
ºi variat al comunitãþilor etnice
din Banatul de Munte ºi nu
numai.
Evenimentul bucurânduse de notorietate au participat
ºi colective artistice ale
minoritãþilor din judeþul Timiº.
Programul detaliat al
evenimentului:
ORA 11.00 SOSIREA
F O R M A Þ I I L O R
PARTICIPANTE LA CÃMINUL
CULTURAL GÃRÂNA
ORA 12.00 PARADA
PORTULUI POPULAR
ORA 12.30 DESCHIDEREA FESTIVALULUI
S P E C T A C O L
SUSÞINUT DE FORMAÞIILE
ARTISTICE:
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12,301 2 . 4 0 F A N FA R A
DIN ANINA
12.451 3 . 0 0
ANSAMBLUL
DE DANSURI
CROATE AL
CÃMINULUI
CULTURAL
CLOCOTICI
13.001 3 . 1 5
ANSAMBLUL DE DANSURI
MAGHIARE „MARGARETA”
AL CENTRULUI CULTURAL
DETA
1 3 . 3 0 - 1 3 . 4 5
ANSAMBLUL DE DANSURI
SÂRBE
”KUD STENKA”BERZASCA
1 3 . 4 5 . - 1 4 . 0 0
ANSAMBLUL DE DANSURI
SLOVACE ”FIJALOCKA” GÃTAIA
1 4 . 0 0 - 1 4 . 1 5
ANSAMBLUL DE DANSURI
UCRAINIENE „BARVINOK” al
ªCOLII
GIMNAZIALE
CORNUÞEL BANAT
1 4 . 1 5 - 1 4 . 3 0
ANSAMBLUL DE DANSURI
T I G Ã N E ª T I „JUNII GUGULANI ” A L C A S E I D E
CULTURÃ CARANSEBEª
1 4 . 3 0 - 1 4 . 4 5
ANSAMBLUL DE DANSURI
MAGHIARE „RECE-FICE”
DIN TORMAC

1 4 . 4 5 - 1 5 . 0 0
ANSAMBLUL DE DANSURI
SÂRBE „KUD SOKO” DIN
SOCOL
15.00- 15.15 ANSAMBLUL DE DANSURI SÂRBE
„TOMI LAND ”- MOLDOVA
NOUÃ
15.15-15.30 ANSAMBUL
„ENZIAN” AL FORUMULUI
DEMOCRATIC GERMAN –
REªIÞA
15.30-16.15 Recital
extraordinar de muzicã
sârbeascã: solist instrumentist,
vioarã – Rãzvan Vaida; solist
instrumentist, acordeon Bogdan
Mircovici; recital, solistã vocalã
Milena Þaran.
Spectacole de excepþie,
public numeros, vreme
frumoasã toate acestea au fãcut
ca ºi aceastã ediþie sã constituie
un succes.
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F e s t i v a l u l
Internaþional de Folclor
„Ghiþã Copãceanu Moºu“
În data 1 noiembrie
2019, ora 16.00, în incinta
Cãminului Cultural din
l o c a l i t a t e a Te r e g o v a s - a
desfãºurat
Festivalul
Internaþional de Folclor
„Ghiþã Copãceanu Moºu“,
ediþia a V-a.
Organizatorii – Consiliul
Judeþean Caraº-Severin, Centrul
Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin,
Primãria ºi Consiliul Local
Teregova ºi Liceul Tehnologic
„Sfântul Dimitrie“ Teregova –
prin aceastã manifestare au
omagiat atât figura emblematicã
a celui care a fost Ghiþã
Copãceanu
M o º u ,
dansator
împãtimit
ºi coreg r a f ,
precum ºi
valorile
spirituale
ale zonei.
Art i º t i i
Orchestrei
ºi
Ansamblului

„Semenicul“ ai Centrului
Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin au
susþinut alãturi de invitaþi cu
renume,
un
spectacol
extraordinar în cadrul acestei
ediþii de excepþie. Au fost
promovate frumuseþea,
varietatea ºi bogãþia zestrei
culturale româneºti în general
ºi în special a celei din arealul
Banatului de Munte - jocul,
doina ºi cântecul purtat cu
falã ºi pãstrat cu sfinþenie din
strãbuni.
Programul festivalului:
Ora 1400 - Simpozion
„Figuri emblematice-oameni de
culturã din satul bãnãþean“
Ora 1600 - Deschiderea
festivalului
Ora
1 6 15-1 7 15 -
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Ansamblul Folcloric „Semenicul“, CJCPCT C-S/Reºiþa
Ora 1715-1800 - Ansamblul
Folcloric „Banatul“ Timiºoara
Ora 1800-1830 - Ansamblul
Folcloric „Tommyland“ Moldova
Nouã
Ora 1830-1915 - Ansamblul
Folcloric „Dor Transilvan“ Cluj
Ora 1915-2000- Ansamblul
Folcloric „Teregoveana“

interpreþi cu vârsta cuprinsã
între 12-16 ani
Diplome de participare:
1. Stoleru Cristian,
ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii „Ion Românu“, Reºiþa,
Caraº-Severin
2. Scutaru Bianca,
ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii „Ion Românu“, Reºiþa,
Caraº-Severin
3. Viorel Cristiana,
Centrul de Culturã „Augustin
Bena“Alba Iulia, Alba

FestivalulPremiul III – Burde
concurs Naþional de
Eliana-Maria,Centrul
de Culturã
Muzicã Uºoarã „Rit„Augustin Bena“Alba Iulia, Alba
muri în mileniul III”,
Premiul II – Suciu
ediþia XXI
ªtefan-Adrian, ªcoala Popularã
Înperioada
10-12
octombrie 2019 localitatea
Berzasca a gãzduitFestivalulconcurs Naþional de Muzicã
Uºoarã „Ritmuri în mileniul
III”, ediþia XXI.
Organizatorii – Centrul
Judeþean Pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin,
ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii „Ion Românu”- Reºiþa,
Primãria ºi Consiliul Local
Berzasca ºi Casa de Culturã
Berzasca – au decernat
urmãtoarele premii la cele douã
secþiuni:
SECÞIUNEA I - tineri

de Arte „Tudor Jarda“ ClujNapoca, Cluj
Premiul I – Csychy

154
https://biblioteca-digitala.ro

Maria, ªcoala Popularã de Arte
ºi Meserii „Ion Românu“, Reºiþa,
Caraº-Severin
SECÞIUNEA a II-a tineri interpreþi cu vârsta
cuprinsã între 16-24ani
Diplome de participare:
1. Sfetcu ªtefania,
Centrul Cultural „Nichita
S t ã n e s c u “ D r o b e t a - Tu r n u
Severin, Mehedinþi
2. Botezatu Bianca,
ªcoala Popularã de Arte „Tudor
Jarda“ Cluj-Napoca, Cluj
Menþiuni – Ploºtinaru
Melora, Centrul Cultural
„Nichita Stãnescu“ DrobetaTurnu Severin,
Mehedinþi
Suciu Anda, ªcoala
Popularã de Arte Mureº, Târgu
Mureº
Premiul III – Pãcurar
Maria,Centrul de Culturã
„Augustin Bena“ Alba Iulia,
Alba
Premiul II – Iovanac
Ana-Maria, Clocotici, CaraºSeverin
Premiul I – Suruceanu
Loredana, ªcoala Popularã de
Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca,
Cluj

Bãnia,
gazda
Festivalului CulturalArtistic
al
Vãii
Almãjului
Festivalul CulturalArtistic
al
VÃII
ALMÃJULUI, ediþia a XXIV-a
a avut loc în data 3 noiembrie
2019, în localitatea Bãnia.
Organizatorii Consiliul
Judeþean Caraº-Severin, Centrul
Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin
alãturi de Consiliul Local ºi
Primãria Bãnia ºi Societatea
Cultural-Artisticã „Þara
Almãjului“ din Timiºoara ºi-au
propus ca ºi aceastã ediþie sã
promoveze excelenþa culturii
tradiþionale din Valea Almãjului:
portul popular, muzica, jocul,
obiceiurile ºi graiul almãjenilor,
istoria localã, elemente care
dau identitatea acestui spaþiu.
Programul Festivalului:
Duminicã, 3 noiembrie
2019
Ora 09.30 12.00
Sosirea participanþilor (oameni de culturã din
Valea Almãjului, judeþ ºi þarã)
la ªcoala Gimnazialã cls. I-VIII
Bãnia
Cuvinte de salut
rostite de cãtre autoritãþile lo-
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cale ºi judeþene
SIMPOZION
„Despre Almãj, almãjeni ºi
faptele lor“/ Lansãri, publicaþii
apãrute în 2018- 2019 (reviste
ºi volume care prezintã aspecte
legate de Valea Almãjului)
Ora 12. 00
Sosirea colectivelor
artistice la Cãminul Cultural
din Bãnia
Ora 12.30 P a r a d a
formaþiilor participante pe
traseul: Centrul comunei/
Monumentul Eroilor Cãminul
Cultural Bãnia
Ora 13.00
DESCHIDEREA
FESTIVALULUI
Cuvinte de salut
rostite de cãtre autoritãþile

locale ºi judeþene
Ora 13.15
Spectacol prezentat de
formaþiile artistice din Valea
Almãjului (Fanfara din Bãnia,
Grupul Folcloric al ªcolii
Gimnaziale Bãnia, Ansamblul
„Almãjana“ Bozovici, Ansamblul
„Zestrea Almãjului“ Bozovici,
Fanfara „Ilie Chera Iucu“
Lãpuºnicu Mare, Ansamblul
„Doina Prigoreanã“ Prigor,
Grupul Folcloric „Mlãdiþe
dalboºene“ a ªcolii Gimnaziale
Dalboºeþ), Orchestra de muzicã
popularã a ªcolii Gimnaziale
„dr. Ion Sârbu“ – „Flori de
liliac“ Eftimie Murgu ºi
Ansamblul „Semenicul“ (copii ºi
tineri) al CJCPCT CS.
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Festivalul Rãchiei
ºi Bucatelor Tradiþionale
din Banatul de Munte, un
real succes
Festivalul Rãchiei ºi
Bucatelor Tradiþionale din
Banatul de Munte derulat în
acestan, în 4 octombrie, în
localitatea Bozovici din Valea
Almãjului a fost un real succes.
Organizatorii Consiliul
Judeþean Caraº-Severin, Centrul
Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin, Casa
de Culturã a Studenþilor Reºiþa,
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Caraº-Severin, Liceul de Artã
„Sabin Pãuþa“ Reºiþa ºi Direcþia
pentru Agriculturã Judeþeanã
Caraº-Severin au avut ca
obiectiv promovarea produselor
tradiþionale ºi zonelor rurale.
ªi de aceastã datã, 30
de producãtori agricoli ºi câþiva
meºteri populari au fost prezenþi
la aceastã manifestare compl
exã. Bogãþia ºi varietatea
produselor tradiþionale a
determinat o vânzare neaºteptatã, semn clar cã Valea
Miracolelor necesita o promovare de acest fel.
Astfel, ideea ca acest
Festival sã fie itinerant a fost
mai mult decât binevenitã.

Evenimentul a fost
însoþit ºi de un spectacol folcloric
extraordinar susþinut de
Ansamblul Folcloric „Semenicul“
ºi Fanfara din Bãnia.
P r o g r a m u l
evenimentului:
09:30
Deschiderea
Festivalului- Alocuþiuni ale
organizatorilor
09:45-12:30 Jurizarea
produselor expuse
10:30-11:30
Spectacol
suþinut de cãtre: Ansamblul
Folcloric „Semenicul“
Fanfara din Bãnia
Suitã de orchestrã din
Banat – „Virtuozii Semenicului“
Suitã mixtã de dansuri
din Banatul de munte –
Coregrafia: SimionDragalina
Solist instrumentist
saxofon-sopran Adrian
Marinescu
Solistã vocalã - Antonia
Franþ
Solist instrumentist
vioarã – Rãzvan Vaida
Solist instrumentist
taragot – Alexandru Derleanu
Suitã
de
brâuri
bãrbãteºti din Banatul de munte
– Coregrafia: Simion Dragalina
Solistã vocalã –
Mirabela Delia
Solist instrumentist –
Toma Tudor
Solist vocal Ion
Cernescu
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Suitã de orchestrã din
toate zonele þãrii - „Virtuozii
Semenicului“
12:30 Decernarea premiilor producãtorilor participanþi
13.00 - 13.45 Fanfara
din Lãpuºnicu Mare
Ansamblul Folcloric
„Semenicul“
Suitã de orchestrã din
Banat
Solist vocal Pavel
Zãvoianu
Solist instrumentist
saxofon ºi fluier – Constantin
Florea Piþigoi
Solistã vocalã muzicã
sârbeascã – Milena Þaran ºi
Bogdan Mircovici, acordeon
Solist instrumentist

trompetã - Trãilã Domilescu
Solist instrumentist
vioarã Marian Duþu
Solist instrumentist prof.
- Petricã Viþa
Suitã mixtã de dansuri
de pe Valea Timiºului –
Coregrafia: Simion Dragalina
Solistã vocalã: Ramona
Viþa
Coregrafia: Simion
Dragalina
Conducerea muzicalã:
prof. Petricã Viþa
Coordonator proiect
artistic: Titian Puichiþã
Manager/Director
Festival: prof. Ioan Benga
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30 de ani de presã liberã
Din iniþiativa unui grup de tineri ziariºti (Mario Balint ºi
Daniel Botgros, în primul rând) ºi a unor instituþii, în frunte cu
Consiliul Judeþean Caraº-Severin, Universitatea „Eftimie Murgu”,
Muzeul Cineastului Amator Reºiþa, Editura TIM Reºiþa, Biblioteca
Judeþeanã „Paul Iorgovici”, Forumul Democratic al Germanilor
din judeþul Caraº-Severin, Asociaþia Germanã de Culturã ºi
Educaþie a Adulþilor Reºiþa, pe parcursul acestui an au fost
organizate mai multe acþiuni cu ºi despre presa din CaraºSeverin din ultimii 30 de ani. Presa liberã înseamnã condiþii noi
de realizare ºi manifestare, înseamnã iniþiative inedite, precum
publicaþiile religioase, revistele ºcolare, reviste de literaturã etc.
Aceste aspecte au fost evidenþiate în mai multe runde de
dezbateri, dar ºi în volumul Panorama presei din CaraºSeverin, de Gheorghe Jurma.
Folosim prilejul pentru a reaminti cã între apariþiile
inedite în peisajul jurnalistic cãrãºean se înscrie ºi revista de
culturã tradiþionalã „Nedeia“ ajunsã acum doar la numãrul 14,
dar constituindu-se deja ca o publicaþie originalã ºi interesantã,
utilã, apreciatã de cititori ºi de specialiºtii din instituþiile culturale.
Între altele, ea a stabilit legãturi cu reviste similare din þarã ºi
de peste hotare, organizeazã colocviile anuale ale revistei ºi
tipãreºte diverse volume despre cultura tradiþionalã, între ele
fiind ºi materialele prezentate în Colocvii.

Colocviile revistei „Nedeia“ - 2019, Reºiþa - aspect de la
deschidere
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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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Colocviile revistei
„Nedeia“ în comuna
Eftimie Murgu;
participanþii întâmpinaþi dupã
datina strãbunã: cu
pâine ºi sare, cu
cântec ºi voie bunã;
apoi cu
prezentarea
celebrelor mori de
apã de la Rudãria

Lada cu zestre
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Morile de apã de la Rudãria

Lada cu zestre
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