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Nedeia

Pledoarie pentru
identitate
Cultura tradiþionalã – forme ºi
perspective
„Fãrã tradiþie nu existã culturã!“ – spunea Vasile
Pârvan, aºa cã am ilustrat ºi în acest numãr, ca în
celelalte numere ale acestei publicaþii, câteva rãspunsuri
la necesitãþile de informare ale societãþii ºi am contribuit
ºi la îmbogãþirea moºtenirii culturale.
Prin urmare, acest numãr 15 al revistei „Nedeia“,
revistã de culturã tradiþionalã, este îmbrãcat în straie
de sãrbãtoare – tradiþii ºi obiceiuri care odinioarã dãdeau
strãlucire satelor româneºti ºi, din fericire, multe sunt
vii ºi azi în forma lor arhaicã, în vreme ce altele sunt
adaptate la actualitate.
Se naºte o întrebare: cum am putea sã prezervãm
cât mai mult aceste bogãþii, sã le pãstrãm prospeþimea
în tumultul zilelor noastre?
Un posibil rãspuns, aºa cum am prezentat ºi noi
în câteva materiale, sunt educaþia formalã ºi non-formalã.
Ideal este sã existe în mediul educaþional mai multã
preocupare pentru a promova ºi pãstra identitatea localã
ºi naþionalã, dar de mare ajutor este ºi educaþia nonformalã care poate sã constituie un liant extraordinar
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între societatea tradiþionalã ºi societatea/societãþile
modernã/moderne.
Existã diferite modalitãþi de atragere a tinerilor,
începând cu organizarea de tabere tematice, turism
cultural, voluntariat pentru culturã tradiþionalã.Mai mult
decât atât, imaginaþia mai poate fãuri ºi alte formeprin
care sã se poatã capta atenþia.
Deschidem doar câteva ferestre care pot genera
cercetãri ample de tip etnologic ºi etnografic, cercetãri
care pot modela simþul estetic în cultura tradiþionalã.

Angelica HERAC
Redactor-ºef „Nedeia“
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Douã poeme de Costel Simedrea

AªA A FOST
A fost o scriere pe ape
Cu pas uºor ºi preacurat,
Fãcut anume sã ne scape
De îndoialã ºi pãcat.
A fost ºi o crucificare,
Ca sângele vãrsat sã spele,
Pentru o lume viitoare,
Poverile atâtor rele.
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Apoi a fost o înãlþare,
Ca fiecare sã-nþeleagã
Cã, fãrã viaþa viitoare,
Aceastã viaþã nu-i întreagã !
Dar, mai presus de astea toate,
A fost, din morþi, o înviere,
Ca sã-nþelegem cã se poate
ªi cine crede-n El sã spere...

ÎN LOC DE EPILOG
Ce bine este, Doamne, cã nu ai murit,
Cã încã mai avem deschisã o cale,
Cã ne mai bucurãm de câte-un gângurit,
Cã sunt ale noastre toate ale Tale.
Ce bine este, Doamne, cã încã exiºti,
Cã încã mai sunt luminã ºi speranþe,
Cã mai suntem veseli, cã mai suntem triºti,
Cã la plata vieþii nu avem restanþe.
Ce bine este, Doamne, cã nu te-ai supãrat
Cã încã ne mai dai primãveri ºi toamne,
Cã mai e credinþã, chiar dacã-i ºi pãcat,
Ce bine-i cã mai sunt toate astea, Doamne!
ªi dacã azi înjur, ori dacã azi mã rog,
E pentru cã a fost Cuvântul cel dintâi,
De-aceea aº vrea, în loc de epilog,
Cu ultimul cuvânt sã pot striga: - Rãmâi!
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Tradiþii, obiceiuri
Tradiþii în veºmânt de primãvarã
„Primãvara este o sãrbãtoare imensã la care participã
toate elementele naturii.“
Victor Hugo
Primãvara este surâsul vieþii revãrsat cãtre inimile
noastre. Suntem muritori ºi speranþa eternitãþii dãinuie de cele
mai multe ori în gândurile noastre. Fiecare primãvarã ne
reaminteºte cã suntem aici, suntem pe drumul vieþii ºi mai
avem de parcurs clipe, ore, ani… Este de fapt clinchetul speranþei,
un nou anotimp, o nouã regãsire ºi trezirea la viaþã a întregii
naturi. Este momentul în care ceasul porneºte din nou ºi fiecare
„vietate“ îºi retrãieºte timpul cu fapte, întâmplãri, poveºti,
obiceiuri, tradiþii.
Stând iarna la gura sobei bunica începea sã ne pregãteascã
pentru venirea primãverii ºi ne etala reguli nescrise legate
despre anotimpul reînvierii, al regãsirii ºi al speranþei. „Sã nu
rupeþi ghioceii!“ – ei sunt gingaºii vestitori care ne anunþã cã
primãvara soseºte. „Sã nu plecaþi dimineaþa de-acasã pe nemâncate
cã poate vã spurcã cucul!“ – ideea de a mânca înainte de a auzi
cucul strigându-ºi numele. „Dacã vezi o singurã barzã înseamnã
cã ºi anul acesta vei rãmâne nemãritatã“ – o antitezã între
sentimentul de bucurie la vederea unei berze dar ºi cel al fricii
de singurãtate.
Urmau reguli legate de frãmântarea pãmântului ºi începerea
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lucrãrilor agricole precum ºi cele legate de creºterea animalelor.
Fiecare lucrare agricolã avea un ritual: „pãmântul trebuie sãpat
cu sapa mare, apoi întors“, „groapa trebuie fãcutã aºa, trebuie
puse atâtea boabe într-un cuib“ ºi multe alte sfaturi pe care
acum le regãsesc în amintiri.
Primãvara pentru noi însemna ºi mãsuratul oilor. Era
acea zi specialã de 1 mai când ne întreceam cu alte familii
pentru deþinerea titlului de „baci“. Încã din primele zile ale
primãverii, dupã ce se topea zãpada, oamenii mergeau cu oile ºi
caprele la pãscut. Fiecare gospodar le pãºtea în locuri variate,
cu mulþi muguri, astfel încât „sã dea“ lapte cât mai mult. Era
ritualul pregãtirii pentru mãsurat. La noi în familie mergea
bunicul cu caprele (se spune cã ele sunt mai productive decât
oile, fac ºi câte 2 iezi). Þin minte, cã într-un an, aveam o caprã
– Golubiþa care a fãcut 3 iezi. A fost o bucurie totalã dar ºi un
eveniment în rândul crescãtorilor de oi. Veneau s-o vadã,
bunicul primea oferte s-o vândã ºi tot anul acela, cãpriþa noastrã
a fost ca o vedetã. Programul era împãrþit în douã pãrþi:
dimineaþa de la 7 jumãtate pânã la 12 ºi dupã-amiaza de la 15
la 18. Mergeau la pãºunat fiecare cu animalele lui ca „sã le
arãneascã“ mai bine pânã la mãsurat. Bunica avea sarcina ca în
fiecare zi sã þinã contabilitatea mulsului, sã vadã cât lapte dau
caprele noastre, dacã a crescut cantitatea de la o zi la alta. Le
mai dãdea suplimentar ºi tãrâþe, boabe astfel încât producþia de
lapte sã fie cât mai mare. Dar toate aceste calcule erau secrete
pentru cã fiecare crescãtor aºtepta ziua decisivã – mãsuratul.
Era cel mai frumos obicei de primãvarã sãrbãtorit de o mulþime
de oameni. Era sãrbãtoarea satului pentru cã pe lângã crescãtori,
la acest eveniment, participau ºi rude ºi vecini ºi prieteni. ªi
tocmai pentru cã ritualul dinaintea mãsuratului era destul de
lung (martie-aprilie) fãcea acest obicei atât de interesant.
Ziua mãsuratului era o adevãratã sãrbãtoare pentru care
se pregãtea întreaga familie: bunicul ºi tata plecau dimineaþa cu
animalele la pãscut iar mama ºi bunica pregãteau bunãtãþile sarmale, carne friptã, cozonac, prãjituri, tort. Da, era foarte
important tortul, pentru cã îþi dãdea acea senzaþie de bogãþie,
de falã a bãnãþenilor. La prânz, bunicul ºi tata veneau cu
animalele pe la ora 14.00, la locul stabilit pentru stâna din acel
an. Era locul la care, în prealabil, lucraserã toþi gospodarii sã-l
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amenajeze pentru cã acolo trebuiau sã rãmânã vitele pânã
toamna. Acolo trebuiau mulse oile ºi preparatã brânza. Era
desemnat un sãtean care sã urmãreascã procesul ºi care sã þinã
evidenþa cantitãþii de lapte obþinutã de fiecare crescãtor. ªi, ca
întotdeauna, trebuia sã fie cu ochii în patru ca nu cumva
vreunul sã mai înmulþeascã cantitatea de lapte cu apã ca sã fie
fruncea. Bietele animale erau ºi ele agitate cãci la un asemenea
concurs fiecare picãturã de lapte conta. Dupã muls, începea
procesul mãsurãrii. Laptele se mãsura cu ocaua ºi, în funcþie de
cât lapte avea fiecare gospodar, aºa urma ordinea la stânã. Se
fãcea clasamentul, lupta era strânsã, se iscau controverse (are
mai puþine animale dar are mult lapte, are capre de rasã, are
oi de pustã) ºi apoi urma momentul mult aºteptat. Cine va fi
baciul? Cel care avea cantitatea de lapte cea mai mare. ªi apoi
veselie. Baciul era cel care þinea cuvântarea ºi dãdea drumul la
petrecere. Fiecare gospodar împreunã cu familia, rudele, prietenii,
invitaþii se aºezau pe pãturi, pe iarba verde ºi începeau ospãþul.
Toate bunãtãþile erau înºirate ºi oamenii începeau sã mãnânce,
sã cinsteascã câte un pahar de rãchie - care-i baza în Banat ºi
apoi sã joace. Ce petrecere fãrã lãutari? Aºa era sãrbãtoritã
aceastã zi minunatã alãturi de cei dragi dar ºi alãturi de ceilalþi
sãteni- cu bucurie, cu chiote, cu joc, cu voie bunã. Bãrbaþii
închinau cu paharul iar femeile umblau prin jur ºi schimbau
reþete de prãjituri. În Banat, în materie de gastronomie, locul
principal îl ocupã prãjiturile - dacã ai fãcut meºpaisuri faine
înseamnã cã eºti gospodinã desãvârºitã. Petrecerea þinea pânã
seara târziu când gospodarii plecau spre casã iar ciobanii rãmâneau
cu oile la stânã pânã toamna.
Dupã aceastã zi a mãsuratului urma procesul „luatului
de la stânã“. În funcþie de câte „oche“ a avut fiecare la mãsurat
atâtea gãleþi de lapte trebuia sã ia de la stânã. Atunci când îþi
venea rândul sã iei de la stânã trebuia sã te pregãteºti pentru
cã era un obicei de trecut. Dimineaþa, pe la 5.00, trebuia sã
meargã familia la stânã ºi împreunã cu cei doi ciobani sã mulgã
oile. Apoi, pe la 7.00, dupã ce le dãdea de mâncat ciobanilor
„fruºtiucul“ ºi le punea în traistã mâncare, gazda rãmânea sã
facã brânza iar ciobanii plecau pe câmp. Bãrbaþii mãturau ºura
ºi adunau gunoiul pe care îl depozitau într-un anumit loc iar
femeile preparau brânza ºi urda. „Cea mai bunã brânzã e atunci
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când foloseºti cheag de casã“, spunea bunica. Ea ºtia cum sã
prepare acest cheag care sã închege laptele ºi sã-l transforme în
brânzã. Folosea „rânzã“ de porc, apã ºi oþet. Apoi fierbea zãrul
ºi deasupra în cazan se forma un strat alb ca nuferii în deltã.
Era urda pe care o aduna cu paleta ºi apoi o punea într-o
strecurãtoare. La prânz ºi seara, ciobanii se întorceau la stânã
ºi urma acelaºi procedeu ca ºi dimineaþa de muls, închegat ºi
preparat brânzã ca ºi cel de dimineaþã. Totul se termina noaptea
târziu când luna ºi stelele vegheau acest obicei strãmoºesc.
Pânã prin august se mulgeau oile de trei ori pe zi iar apoi când
ziua scãdea ºi cantitatea de lapte la fel, se mulgeau doar de
douã ori, dimineaþa ºi seara ºi continua pânã spre sfârºitul lui
octombrie când fiecare gospodar îºi lua oile ºi caprele acasã.
Acest obicei dãinuie ºi în prezent chiar dacã numãrul
gospodarilor care cresc oi ºi capre este din ce în ce mai mic. Sã
sperãm cã tradiþia va rãmâne veºnicã ºi copiii ºi nepoþii vor fi
purtãtorii acesteia pentru cã aºa cum spunea Lucian Blaga
„veºnicia s-a nãscut la sat“.

prof. Rosemarie Delia COCOANÃ,
ªcoala Gimnazialã Eºelniþa
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Sãrbãtoarea Mãrþiºorului
Simbol al primãverii, Mãrþiºorul se raporteazã la Noul
An Agrar, Dacic, când întreaga naturã se trezeºte din amorþire,
pentru un nou ciclu de viaþã.
Privitã printr-un cumul de obiceiuri calendaristice, cu tot
atâtea mituri ºi rituri, data de 1 Martie, mai este numitã ºi o
Sãrbãtoare a luminii, când tot ceea ce este viu, se reînnoieºte,
capãtã deschidere.
Unic în spaþiul românesc Mãrþiºorul are o vechime
imemorabilã. Dupã unele pãreri existenþa lui ne trimite cu 8000
de ani în urmã (dupã alþii cu 2000 de ani), fiind descoperite, în
cercetãrile arhelogice, pietricele-amulete vopsite în roºu ºi alb,
purtate îndeosebi la mânã sau in jurul gâtului, în formã de cerc.
Documentar Mãrþiºorul se face cunoscut târziu, prin
cronicele vechi. Dimitrie Cantemir, Iordache Golescu, Gheorghe
Asachi etc. sunt primi care vorbesc de mãrþiºor ºi vechimea lui
în spaþiul românesc. Legendele legate de Sãrbãtoarea Mãrþiºorului,
dar ºi de povestea ºnurului, transmise din gurã în gurã, s-au
pãstrat, sub zeci, poate chiar sute de variante, nuanþate de la o
zonã etnograficã la alta. Toate zonele, mai ales cele împãdurite,
muntoase, pãstreazã în legãturã directã cu legendele locului,
câte un munte sau o stâncã, întruchipând pe Baba Dochia, cu
mioarele ei.
Într-o legãturã inseparabilã Dragobetele ºi Mãrþiºorul,
cumulate, au generat pentru o perioadã mai apropiatã de zilele
noastre, zeci ºi sute de alte variante, care curg azi pe toate
canalele moderne de informare, de la radio, televiziune, la
nesfârºitele like-uri, de pe facebook.
În lupta cu Valentinul strãin, Dragobetele românesc, a
câºtigat teren, tocmai prin mitul ancestral dezvoltat, în vecinãtatea
altui mit, Mãrþiºorul. Deschiderea lor, spre naturã, înnobilezã
fiinþa, aduce germinaþia, cu explozia de luminã ºi culoare.
Într-o premenire naturalã, alte ºi alte obiceiuri se
intersecteazã ºi sporesc registrul de extraodinarã fluenþã, la
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început de an ºi de anotimp: Sãrbãtoarea Babelor, urmatã de
Sãrbãtoarea Moºilor; descãtuºarea fiinþei umane prin Sãrbãtoarea
Fãrºangului, înainte de începerea postului, „cuminþenia pãmântului“ prin Caii lui Sântoader.
Miturile animaliere, începând cu Ziua Ursului, Sãrbãtorile
lupului ºi Încurarea cailor, prin sãrbãtoarea dedicatã lor,
Sântoaderii, ne reîntorc în acelaºi spaþiu vechi, arhaic, ca înspre
o ordine primordialã, fiindcã toate câte au fost ºi sunt, încã „de
la început de lume“, trãiesc în noi, ca ºi cei mai vechi locuitori
ai pãmântului.
Astefel ziua de 1 Martie, devine un prag, o trecere,
dintr-un anotimp, în altul, dintr-o stare de hibernare, înspre
înfrãþirea naturalã cu cu tot ceea ce propulseazã viaþa.
Plecând-se de la poveºtile arhicunoscute, de la miturile
ºi riturile Mãrþiºorului tradiþional, Muzeul Satului Bãnãþean ºia propus cu mulþi ani în urmã sã contribuie la întãrirea ºi
popularizarea acestui simbol, intrat de curând în Patrimoniul
UNSCO Pe lângã zecile de expoziþii ºi Ateliere de confecþionare
a Mãrþiºorului tradiþional, în anul 2017 am pornit un proiect,
numit sugestiv Mãrþiºor peste Banat.
Astfel alãturi de meºterii populari Rodica Vlãdoianu,
Rodica Belea, Adriana Bejan, ne-am propus ºi am reuºit sã
deschidem Atelierele demonstrative de depãnat firul, rãsucitul pe
fus ºi în final tragerea firului prin aracet. În primul an am
lucrat foarte mult demonstrativ încercând sã aducem în mijlocul
nostru mai multe categorii de vârstã. Cu demonstraþiile fãcute
în ºcoli, deplasarea în alte localitãþi ºi mai ales modalitãþile de
atragere prin acþiunile din Muzeu, ne-am înconjurat de tineri
curioºi ºi dornici sã înveþe meºteºugul. Am reuºit sã efectuãm
peste 100 de km de ºnur rãsucit tradiþional pe fus, ºi iatã cã
încã ne desfãºurãm în interiorul proiectului, pregãtind pentru
anul urmãtor un cadou pentru capitala europeanã: mãsuratul
kilometrajului propus ca ºi aranjamentul lui pe un cadru suport.
Cel mai lung fir de mãrþisor, realizat vreodatã, demn de Cartea
Recordurilor, îºi va gãsi locaþia în Muzeul Satului Bãnãþean,
Timiºoara, începând cu anul 2021.
În cadrul acestor ªezãtori ºi Ateliere de lucru pentru
proiectul Mãrþiºor peste Banat, munca, poveºtile, cântecele sau împletit într-un tot armonios, atractiv. Munca cu copii aduce
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totdeauna un plus de prosperitate, fiindcã ei sunt viitorii actanþi
ai obiceiurilor populare. Suntem fericiþi cã putem ºi pe aceastã
cale sã le insuflãm dragostea pentru tradiþie ºi identitate
româneascã.

Dr. Maria MÂNDROANE, etnolog,
Muzeul Satului Bãnãþean, Timiºoara

Expoziþii ºi
Ateliere
demonstrative
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Paºtele în Þara Lãpuºului
De Lãsare sã spãlau vasele cu cenuºã, le leºiei. ªi le
limpezã ºi le puné cu gura în jos pã masã. ªi sã fãcé demult joc.
ªi sã fãcé plãcintã atunci. Fãceau mâncare de post, sã fãcé
tocanã ºi sã puné pã masã, sã tãié cu aþa ºi api bucãþile sã
punéu pã ºpori ºi sã fãcéu pogãci. ªi pogacea ceié o ungea cu
ai ptisat sau cu oloi de sâmburi. ªi mânca ºi atâta era de
sãtul, numa apã bé. ªi fãcéu coci, tãt din tocanã, lãþea dãraba
de tocanã ºi o cocé pã ºpori. Sã mânâncã numa’ mazãre,
pitoance, poame, mere uscate, mai fãcé gãluºte. Femeile îºi
spãlau tãte vasãle cu leºie, cine posté, fãcé aºé ºi le fierbé
acolo ºi pânã la Paºti nu sã mai mânca de dulce. Api sã fãcé joc,
sã ducéu la joc tinerii ºi petreceau pânã cãtã 1 noaptea. ªi nu
ducéu de mâncare. De Lãsare sã fãcéu mâncãruri, sarmale,
pancove, fãcéu cozonac, prãjituri, tãt felul de mâncãri, care ce
avé.În post sã fãcéu ºi Moºii de Florii care începéu de duminecã;
duminecã méré cu un pahar la besericã, ducém grãunþe. ªi
puném în tãtã sâmbãta lumânãri când sã fãcé slujba Moºilor. ªi
sã face pânã la Dumineca Floriilor. În Dumineca Floriilor
pãharele aieste sã ieu tãte ºi sã pun aºé 2 ºire la besericã, sã
puneau proasoape ºi sã fãceau Florii. Sã punea prosopul ºi
pãharul în mijlocu’ prosopului ºi fãcea preotul slujbã. ªi mai iei
niºte bomboane ºi dai la oamini ºi la coptii pã drum când ieºi
de la besericã. În Dumineca Floriilor duc mâþã (salcie) sfinþite
de popa la besericã. ªi îºi ducé fiecare câte o creangã acasã. ªi
dau la animale, cã zâce cã-i bun, le curãþã de orice. Li sã dau
cu fãinã. ªi în joia de Paºti iar sã fac Moºi, zâceam cã merem
la Moºi. Sã fãcea mâncare de post ºi sã da la coptii, la oamenii
sãraci; aveam ptietrii, lespezi din ptiatrã aduse cu boii, de sute
de ani de cãtre bãtâni. ªi acolo mérém cu mâncarea asta în Joia
Mare. În Joia Mare umblau coptiii în t’iez dupã ouã. Erau copii
mai nãcãjiþi care vinéu dupã ouã. În Vinerea Mare sã vopsãu
ouã, în Sâmbãta de Paºti sã tãié miel ºi sã frigé. Api sã fãcé
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prescura, este la noi o familie care face pãntru tãtã lumea. Sã
adunã ºi fac pãntru tot satu’. Sau care vré îºi face prescura ºi
vinul acasã. ªi sã mânâncã tri zâle, în zâlele de Paºti. ªi sã face
pãscuþa la cuptor cu brânzã sãratã sau dulce. ªi fac sarmale,
fierb ºuncã, fac prãjituri. ªi mielu’ sã fãcé aºa ca tocãniþa, sã
frigé acolo. Nu sã fãceu atâtea reþete. Mai fãcéu ciorbã de miel.
Sã acrea cu un pic de oþet, leurda nici nu sã fãcea în zona
noastrã, nu fãcé nimé cu ié, nici cu mãcriº nu fãcé. Leuºtean
puneam.
Sã spalã hainele, spoiesc, sâmbãtã taie mielu’, sã face
pãscuþã cu brânzã de vacã dulce ºi sã puné semnul sfintei cruci
pã ié. Demult era numa’ miel fript în tigaie, feºtesc ouã ºi dau
la coptii în ptiez. În ptiez sã-þi intre cocon întâie, dacã-þi intrã
fatã, îi sãrãcie la casã tãt anu’. Demult fetele ne fãcém cãmeºi
ºi poale noi. ªi le fãcem pã ascuns sã nu vadã celelalte ºi eram
mãreþe când ieºam. Þesãm zadii, cãmeºi, poale. Ne spovedeam,
începea de la jumãtatea postului, cã-i mare satul ºi sã apuce pã
tãþi. Mai aducé ºi ajutoare. Nu-i slobod sã iei pascã în gurã dacã
nu te-ai spovedit, îi pãcat. La Înviere méréu la 6 dimineaþa ºi
sã fãcea mai demult slujba. Sã înºira niºte bãnci ºi sã punéu
niºte ciubere ºi îºi lua fiecare de acolo pascã. ªi zâce fiecare:
Hristos a înviat! În noaptea de Înviere mérém cu lumânãri la
morminte. ªi sã duc ouã la morminte ºi merge popa ºi face
slujbã. Dimineaþa mãrg coptiii în ptiez ºi pã urmã umblã pãrinþî
la coptii ºi coptiii la pãrinþî, vecini. ªi a doua zî de Paºti sã fãcé
joc. (Groºii Þibleºului)[1]
În Sãptãmâna Mare se face mâncare de post. Noi þineam
post tãtã sãptãmâna. erau femei care nu lucrau sâmbãta, care
aveau prilej, ceva necaz. Ouãle se vopseau vinerea când veneam
de la prasternitia. Se vopseau cu coji de ceapã. Pregãteam coaja
de ceapã înainte cu o lunã, douã ºi puneam pe fund coaja de
ceapã, pe urmã puneam în ciorap, apoi puneam câte o frunzã,
le lipeam ºi le legam, le puneam la fiert în oalã ºi puneam
deasupra coaja ºi stau pânã dimineaþa în apa ceie. Apoi le luam
afarã, le puneam într-un vas ºi le ungeam cu ulei sã sclipeascã.
În dimineaþa de Paºti, fiecare om merge cu coºarca pe care se
pune un prosop tradiþional fãcut de noi. În coº puneam unt de
casã, maslo, brânzã de vacã, pascã, ouã, usturoi verde, sare, vin
ºi o lumânare, svicica. Aveam coºarca mare cu douã urechi. De
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Paºti ne îmbrãcam frumos, în haine noi. Dupã ce veneam acasã
mâncam ºi apoi toatã lumea din sat merge la cimitir. Acolo se
jucau, feciorii jucau capra. În zua de Paºti, dimineaþa, înainte de
a mere la bisericã, fetele sã duceau ºi scoteau o gãleatã de
apã din fântânã, dacã aveau fântânã, dacã nu, mergeau la
vecinu’ dupã apã curatã. Puneau într-o farfurie un ou, urzicã ºi
50 de bani din ãia galbeni. ªi ne spãlam tri zâle. A doua zi de
Paºti, miruia popa ºi era hramu’ Bisericii. Fetele mergeau
îmbrãcate în fartuh alb ºi aveau cununã þãrãneascã. Aºa se
îmbrãcau fetele care duceau prapore. A treia zi de Paºti, era
o sãrbãtoare obiºnuitã, toþi mergeau la Bisericã. ªi când se
însera ne luam de mânã, crevei danneti, cam 300 de persoane
ºi lanþul alã de persoane mergeau pânã dincolo de sat. Dar
acum nu se mai face. (Lãpuº)[2]
La fel ca ºi cei din religia ortodoxã, reformaþii fac slujbe
în Vinerea Mare, cântã cântece specifice pascale, tinerii respectã
obiceiul stropitului fetelor, se preparã mâncãruri tradiþionale
pascale. Noi în Vinerea Mare nu mâncãm de dulce, o singurã zi
pe an avem în care postim. Vopsim ouã, mai mult cu coji de
ceapã ºi cu model, cu flori din grãdinã, cã la noi atunci o fost
mare sãrbãtoare. Noi atunci nu lucrãm pã câmp sau în grãdinã,
nu spãlãm haine, nu coacem în cuptor. Pânã în Vinerea Mare
toatã curãþenia trebuia sã fie fãcutã, casa sã fie curatã. Dacã am
avut drãguþ, pentru el am vopsit un ou roºu ºi am încondeiat
numele lui pe ou, cu cearã ºi cu o panã, am scris numele. Am
pus ceara pe sobã sã se topeascã ºi apoi am scris numele cu
vârful penei. Când o vinit drãguþul, noa, cine o fost ca el, cã o
primit ou cu numele lui încondeiat pe el. La noi nu sã face
pascã de Paºti ºi nu mergem la sfinþit. Era ºuncã, miel umplut,
sarmale, fripturã, hrean cu sfeclã roºie, pãstram cârnaþi de la
Crãciun. Pentru mielul umplut sã prãjeau mãruntaiele de la
miel, ca pã o tocãniþã, puneam ouã fierte, ouã crude, ceapã,
pãtrunjel, ºi sã lua mielul cu picioarele din faþã ºi acolo
puneam umplutura. Toate le tocam acolo cu cuþitul. Puneam ºi
pâine sau pesmet. Dacã puneam ouã mai multe, se punea ºi
pesmet. Pâinea o uscam pã cuptiori. i era bine sã pui ºi un pic
de grãsime. Umpleam mielul cu mãruntaie ºi îl coseam, îl
bãgam în cuptor ºi când era gata, aruncam un pic de vin pã el.
În ziua de Paºti, bãieþii le fãceau curte la fete. Fetele se
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adunau câte douã, trei ºi bãieþii mergeau mai mulþi în vizitã
la ele. i fata îl conducea pe bãiatul de care-i place ºi stãtea cu
el în uã. Acolo o pupa, mai povesteau, dar n-avea voie sã stea
prea mult. (Groºii Þibleºului)[3]
Ouãle roºii se dau la sãraci. La lãsare aveam câte un ou
fiecare ºi acela era ultimu’ pã care îl mâncam, ca sã uitãm de
dulce ca ºi cum uitã gãina de ou. În dimineaþa de Paºti iarã am
mâncat ou prima datã. Ciocãneam ouãle. Cojile de ouã le þâpam
în vale, în apã mãrgãtoare, ca sã ºtie necaþî cã-s Paºtile. Cojile
le puneam ºi-n botã-n grãdinuþã. Fãceam scoarþã ºi-o punem în
botã. Cojile nu-i slobod sã le arunci sã treacã vacile ori oile
pãstã ele, cã atunce sã stârpesc. În gunoi nu-i bine sã le arunci.
Nici la gãini nu le dãdém, cã atunci îºi mãnâncã ouãle. La noi
nu duc la sfinþât mâncãruri, numa pascã cu vin. Care dau pasca
ºi vinu’ îs cinºpe. Îi cumpãrã prescura ºi vinul ºi le dau la tãþi.
La noi sã face multã, în ciubere mari ºi iau cu canceauã. Luatu’
pãºtii: sã face aºa: dimineaþa nu mãnâncã nimic pânã nu vine
pasca. Ne spãlam di pã aur sau argint, di pã apã rece neînceputã.
Puneam în ié verigheta. Cine arã în câmp trãbuie sã mãnânce
prima datã mugur verde. Am mâncat ºi eu bugãt. Mâncam ºi
muguri de fag. La munte când mâncam pascã, bunicul meu ne
puné urzâcã pã cap. Cãtam urzâca ºi ne-o puneam pã cap ºi aºé
mâncam sã fim aspri ca urzâca. Dupã ce mâncam, beam apã
neînceputã di la izvor. Secvenþa ne evidenþiazã cã de Paºti
individul este plasat într-un context ceremonial - ritual aparte.
Aurul ºi argintul sunt metale etalon de purificare. Este definit
ca un produs al focului solar, regal, ba chiar divin. Simbolica lui
este bogatã, fiind asociat fecunditãþii, bogãþiei, nemuririi. De
aceste metale se leagã multe credinþe uraniene. Argintul este
simbolul oricãrui tip de puritate. În simbolica creºtinã reprezintã
înþelepciunea divinã. Consumul mugurului ne conduce probabil
cãtre vechi credinþe de endolatrie, dacã nu cumva la urme de
totem arboricol. Creanga verde simbolizeazã victoria vieþii ºi a
iubirii. La Paºti sã pomeneau morþî numa la acia sã dau Paºtile.
Aista preot o schimbat. O pominit la tãþî câþ o vrut sã-i
pomineascã pã morþî. Moºi sã fac la cimitir ºi la bisericã, colac,
bãuturã ºi horincã. La timiteu dau pãstã morminte ou ºi colac.
Sã face parastas ºi sã pomenesc tãþi morþii. Apoi sã face masa
moºilor în curtea bisericii. Acolo la masã are fiecare locul lui,
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care nu sã schimbã ºi care sã transmite mai departe. Înainte la
masã sã dãdea de mâncare la sãraci. La Florii le da de post,
poame fierte, curechi umplut de post. La Paºti sã da de dulce,
care ce fãcé. Fãceau ºi zamã. Fãceau ºi prinos. Îl fãcé numa o
femeie. Era masã de-l fãceau ºi douã. Era împletit în tri ºî
împtistrit cu pene de aluat. Când sã gãta slujba, femeia îl tãia
ºi le da la tãte câte o scrijé. Porþia aceie o duceam acasã ºi
mâncam din ié ºi dam ºi la vite. Ritualul ne evidenþiazã funcþia
ceremonialã a colacilor. În a doua zî de Paºti fãceam masa
moºilor cu tãt satul. Îi mai zâce prânzu’ Paºtilor. Înainte îl dau
cinci, ºase persoane, amu’ îs cinºpe’. Cumpãrã oi, fac guiaº ºi
dau câte un colac ºi ou. Când gatã de mâncat, dupã ce sfinþeºte
popa masa, dau tãþi mâna cu cia ce dau Paºtile. (Cupeni)[4]
Începând din zua de Paºti ºi pânã-n zua de Rusalii sã fac
un fel de prinoasã pentru dezlegãri la morþi în cimitire. Aicia la
noi este în Duminica Tomii. Duci lumnini, ºi le aprinzi pã
morminte. Se ducea mâncare ºi se dãdea un colac, ou vopsit
pentru copii, o scrijea de pascã ºi horincã. ªi aveam mese de
piatrã. Se dãdea de pomanã la toatã lumea. (Cupeni)[5]
În noaptea de Paºti creºtinii merg la Bisericã ºi asistã la
slujba de Înviere. La sfârºitul slujbei se sfinþeºte pâinea tãiatã
ºi amestecatã cu vin, numitã în popor paºti. Paºtile erau împãrþite
oamenilor ºi duse acasã în oale de lut. Bãrbatul, capul familiei,
rostea de trei ori: Hristos a înviat! apoi i se rãspunde Adevãrat
a înviat! Dezveleºte pasca ºi cu lingura de lemn gustã de trei ori apoi
mãnâncã un ou roºu, dupã care urmeazã ceilalþi membri ai familiei.
Existã credinþa în popor cã nu e voie sã introduci oul decojit în
solniþã pentru cã vei transpira în palmã. Când se rosteºte de
cãtre bãrbat sau altcineva din casã formula mai sus amintitã,
pe cap pune o bucatã de urzicã tânãrã ca sã fie aspru ºi iute ca
urzica. Un locuitor, azi decedat Filip Ioan, mi-a spus cã în
Biserica Ortodoxã nu este voie sã duci flori la Bisericã, ci numai
urzicã, fiind consideratã floare de ornament iar celelalte flori se
duceau numai la Biserica apuseanã. Urzica ne aduce aminte de
cei trei spini din cununa de pe capul Mântuitorului Iisus
Hristos. În ziua de Paºti, oamenii merg la cimitir ºi fac
pomenirea celor adormiþi, aprind lumânãri la morminte, dau
pomeni. Dupã aceea se întorc la Biserica nouã ºi fac moºii la
mesele de piatrã cu colaci. Preotul folclorist, Simion Florea
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Marian scria cã: Femeile evreice la sãrbãtoarea pascalã pe o masã
ouã tari ca simbol al pãsãrii mitologice Ziz. La aceastã sãrbãtoare
se împãrþeau ouã vopsite ºi încondeiate în culorile roºu, galben,
verde, albastru. Culorile se obþineau din plante ºi coji sau
scoarþe de copaci: culoarea galbenã din floarea de calci (aglici),
negrul din coji de nucã, maron - cãrãmiziu din foi de ceapã, din
coajã de arin, culoarea aproape neagrã. (Cupeni)[6]
Sã fac o sutã de prescuri mari ºi acele sã coc luni ºi
marþi, miercurea le bagã în Bisericã ºi pânã joi dimineaþa se
face o liturghie pântru ele ºi le sfinþeºte preotul. Sâmbãtã
dimineaþa omu’ care face pasca îºi cheama neamu’ ºi sâmbãta de
la ora trei mãrg coptilaºii ºi aduc o pascã acasã. ªi în prima, a
doua, a treia zi de Paºti, sã poate merge la Bisericã dupã pascã.
În noaptea de Înviere merem la cimitir ºi aprindeam lumânãri.
Duceam ºi câte un ou roºu ºi-l puneam pã mormânt, asta
ziceam cã-i de sufletu’ mortului. Tãtã lumea mere pã la unu,
douã noaptea înainte sã merem la slujba de Înviere. Mere aºe
vo douã, tri femei cu lumninã sã nu ne temem. Merem la
mormânt la mama, tata socru, aprindem lumânãrile cã era bine
sã ardã în timpul slujbei de Înviere. Cojile de la ouã nu era bine
sã le arunci oriunde, sã nu treacã oile pãstã ele, cã seacã laptele
la oi. Trebe strânse ºi aruncate într-o apã curgãtoare. În
noaptea de Paºti era pasca sfinþitã ºi nu duce nimnic de acasã,
dacã primeºti douã, tri linguri de pascã. Apoi de-acolo poþi
mânca orice. Sã duc la Înviere pã la trei noaptea ºi sã terminã
pã la ºase dimineaþa ºi nu sã mai face duminicã slujbã, numa’
sara.
În Vinerea Mare sã citeu 12 Evanghelii ºi sã bãtea toaca.
Nu sã mai trãgeau clopotele pânã în zâua de Paºti, chiar dacã
murea cineva. Prima datã sã trãgeau în noaptea de Înviere.
Apoi în zâua de Paºti aveu voie tãþi coptiii sã tragã clopotele.
Apoi tãtã zâua mereu ºi bontãneu coconii. Apoi nu putei durni
de clopote cã aºa sã trãgeu în zâua de Paºti pântru Iisus.
Înainte sã margã la Bisericã sã spãlau cu apã în care puneu un
ban. Tãtã lumea sã spãla cu apã de-aceie ºi tãþi aveu haine noi.
Erau care posteau din Joia Mare pânã în duminica de Paºti. La
noi dacã s-o dat pasca de sâmbãtã de la Besericã, apoi tãtã
lumea s-o gospodãrit ºi-o mãrs rãpide dupã pascã, sã-i poatã
duce ºi la bãrbatu’ care era la câmp cu oile ºi nu putea coborî
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la slujbã. Sã aibã sã mãnânce pascã sfinþâtã, douã, trei linguri
ºi apoi putea mânca o pãscuþã. Aiasta era o pituþã cu multã
brânzã de vacã ºi multe ouã pã ie. Aieste le duce un copil pânã
la câmp la bãrbat. Dupã ce mânca aieste, putea mânca ºi alte
cele. Sunt oamini care nu mãnâncã carne în ziua de Paºti,
numa’ a doua zî. La noi nu sã mãnâncã porc la Paºti, numa’
miel, aºa o fo’ din veci. Nici carne de cocoº nu sã mãnâncã de
Paºti, cã o cântat cocoºu’ de trei ori ºi s-o lepãdat de Hristos.
În ziua de Paºti nu sã prind fârtaþi cã nu sã pre petrece aºa, cãi pãcat cã pot fi bolnavi tinerii. Da’ a doua zi de Paºti sã pot
prinde fârtaþi cu colaci, da’ numa’ care erau însurate amândouã
pãretile. De Paºti sã jucau copiii cu mingea sau spãrgeau ouãle,
care sparge mai multe. Coptiii îºi mai fãceau ºi ouã din lemn sã
câºtige jocu’. Fetele sã duceu pã drum, sã preumblau, da’ nu sã
fãcea joc’, pânã a doua zi de Paºti. Atunci a doua zi sã fãcea
vergel în ºurã dacã era cald ºi în cãs’ dacã era frig. Jucau cu
ceteraºii: Învârtita, Feciorescu, Mânânþãlu’. În Vinerea de Paºti
ºi în ziua de Paºti sã nu vie întâi femeie la casã, sã-þi vie
bãrbat. C-apoi nu-þi umblã bine tãt anu’. Îi bine sã vie un copilaº
la care sã-i dai ouã. Sã-i dai prãjituri, ceva dulce da’ sã nu-i dai
bani, cã-l vinzi pã Iisus ca ºi Iuda. Doamne feri sã lucrii în ziua
de Paºti tãte le fãcei de sâmbãtã. Apoi fetele nu stau numa’
acasã, mãrg de la una la alta. Era bine sã stropeºti la vite cu
vin de-acela de la besericã sã fie sãnãtoase. (Suciu de Sus)[7]
Stropitul
Obiceiul udatului dateazã din perioada precreºtinã ca
simbol al fertilitãþii, purificãrii, creºterii, fecunditãþii ºi sãnãtãþii
ºi s-a practicat la poparele germanice. Obiceiul a fost preluat
de cãtre maghiarii lutherani ºi mai târziu s-a rãspândit în toate
comunitãþile locuite de maghiari. În cele din urmã, obiceiul a
fost adoptat de cãtre români. Feciorii cutreierã satele ºi le
stropesc cu parfum pe tinerele fete ºi soþii, ca sã nu se
ofileascã. În tradiþia strãveche tinerele fete erau udate cu apã.
Feciorii ajung la casa fetelor, cer permisiunea de a uda: am
auzit cã aveþi o floare, am venit s-o stropim, ca sã nu se
ofileascã. Dacã sunt primiþi în casã, feciorii rostesc o urare,
stropesc fetele ºi sunt rãsplãtiþi cu ouã roºii, cozonac, vin ºi
þuicã. Ritualul stropitului cu apã ºi mai târziu cu parfum, se
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pãstra în amintirea zeiþei fertilitãþii ºi a primãverii, Ostara.
Iepuraºul de Paºti reprezintã unul dintre vechile simboluri
antice ale primãverii. La poparele germanice, zeiþa Ostara
venea însoþitã de un iepure de câmp, considerat animal sacru.
Simbolul iepuraºului pascal, a fost preluat ºi de cãtre maghiari.
Reprezintã personajul magic care aduce coºul cu ouã roºii în
noaptea de Înviere, copiilor cuminþi. Molnár Eva ne confirmã
existenþa acestui obicei ºi în Dãmãcuºeni: Feciorii mergeau a
doua zi de Paºti la udat la fete. Mergeau cu apã de colonie.
Mergeau patru, cinci bãieþi împreunã ºi fetele le dãdeau ouã,
þuicã, vin ºi prãjiturã. Mai mult umblau la drãguþele lor. (Groºii
Þibleºului)[8]
[1] Colecþia Corina Isabella Csiszár, din revista Memoria
Ethnologica, Nr. 50 - 51, Editura Ethnologica, 2014, pag. 162 – 165.
[2] Colecþia Ioana Baboºan, din revista Memoria Ethnologica,
Nr. 34 - 35, Editura Ethnologica, 2010, pag. 121 – 125.
[3] Colecþia Corina Isabella Csiszár, din revista Memoria
Ethnologica, Nr. 38 - 39, Editura Ethnologica, 2011, pag. 137 – 143.
[4] Colecþia Pamfil Bilþiu, din revista Memoria Ethnologica,
Nr. 18 - 19, Editura Ethnologica, 2006, pag. 1825 - 1827 ºi revista
Memoria Ethnologica Nr. 21 - 22 - 23, Editura Ethnologica, 2007,
pag. 2142 – 2143.
[5] Colecþia Corina Isabella Csiszár, din revista Memoria
Ethnologica, Nr. 34 - 35, Editura Ethnologica, 2010, pag. 100 – 110.
[6] Colecþia Samoilã Nodi, din revista Memoria Ethnologica,
Nr. 18 – 19, Editura Ethnologica, pag. 1821 – 1825.
[7] Colecþia Corina Isabella Csiszár, din revista Memoria
Ethnologica, Nr. 26 - 27, Editura Ethnologica, 2008, pag. 104 – 112.
[8] Colecþia Corina Isabella Csiszár, din revista Memoria
Ethnologica, Nr. 38 - 39, Editura Ethnologica, 2011, pag. 137 – 143.
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Nedeia

Memoria locurilor
Banatul de munte ºi activitatea
naþionalã între anii 1918-1919
Destrãmarea, la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial a
Imperiului Austro-Ungar, un conglomerat etnic, prefigura o
nouã realitate istoricã pentru toate teritoriile ºi naþiunile care
îl formaserã. Banatul, ca parte integrantã a fostei monarhii
dualiste, suferise profund din cauza ofensivei de deznaþionalizare
desfãºuratã de guvernul de la Budapesta în anii regimului
dualist. În consecinþã, momentul 18 Noiembrie/1 Decembrie
1918 coincide cu împlinirea destinului naþional, prin „ruperea
pãrþilor române de Ungaria ºi unirea tuturor românilor cu
România-Mamã“1. Tocmai din aceste considerente, entuziasmul
ºi bucuria se exprimau frecvent prin sintagma „Trãiascã România
Mare“, care devenise în acea vreme chiar o formã de salut. Cu
toate acestea, trebuie remarcate ºi dificultãþile majore cu care
s-au confruntat românii bãnãþeni în acele împrejurãri.
Încã de timpuriu, un cumul de factori ostili puneau în
pericol procesul de întregirea statului român, mai ales cã, chiar
cu câteva zile înaintea capitulãrii Germaniei, are loc invazia
armatei sârbeºti pe teritoriul Banatului, sub pretextul mandatãrii
sale de cãtre Antanta, în vederea menþinerii ordinei ºi respectarea
de cãtre Ungaria (separatã de Austria) a prevederilor armistiþiului
încheiat la Belgrad, la 13 noiembrie 1918, dar în absenþa pãrþii
româneºti. Aceastã miºcare a fost semnalul cã soarta Banatului
va fi disputatã, în primul rând, de România ºi Serbia, dar ºi de
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Ungaria, fapt care s-a consfinþit prin divizarea acestuia de cãtre
marile puteri în cadrul tratativelor de pace de la Paris, derulate
între ianuarie 1919 ºi ianuarie 1920. Ca reacþie la astfel de
provocãri, românii bãnãþeni, împreunã cu liderii lor, fie politici,
fie spirituali, au încercat sã-ºi manifeste public dezaprobarea
faþã de aceastã evoluþie nefavorabilã intereselor lor naþionale.
Banatul de munte fusese în perioada stãpânirii austroungare un bastion al rezistenþei la maghiarizare prin diverse
forme. O incursiune în sursele istoriei locale aratã cã românismul
s-a pãstrat prin conservarea numelor româneºti, de origine
latinã, prin implicarea preoþilor în asigurarea unei educaþii
religioase ºi naþionale a tinerilor, cultivarea tradiþiilor ºi a
obiceiurilor strãmoºeºti, dezvoltarea cultului simbolurilor naþionale,
cu precãdere a tricolorului. Pe de altã parte, informaþiile despre
ofensiva de maghiarizare se regãsesc atât în memoria colectivã,
dar ºi într-o serie de consemnãri, fie cu caracter personal, fie
instituþional, bisericesc.
Declanºarea Primului Rãzboi Mondial, la 15/28 iulie 1914,
îi aflã pe românii bãnãþeni ca supuºi ai coroanei dublei monarhii.
Prin urmare, luptând în armata austro-ungarã, bilanþul sacrificiilor
românilor din Banatul de munte a fost covârºitor. Dacã au fost
mobilizaþi din rândul populaþiei româneºti din Banat ºi Transilvania
aproape 500 000 de români, dintre aceºtia un numãr de 4 669
de morþi ºi 2 664 dispãruþi au fost din Caraº-Severin2. Dar lupta
pentru unitatea naþionalã a bãnãþenilor, în anii Primului Rãzboi
Mondial, a primit o nouã speranþã odatã cu victoriile armatei
române împotriva armatelor germane de la Mãrãºti, Mãrãºeºti
ºi Oituz, din vara anului 1917. Acestea au salvat statul naþional,
deschizând calea întregirii statale a naþiunii române. Mai mult,
dupã eºecurile imperiului dualist pe frontul de vest, în luptele
din toamna lui 1917 - primãvara anului urmãtor, Banatul a fost
una dintre primele regiuni supuse Imperiului austro-ungar,
unde se simþea „un amplu ecou al procesului de dezagregare a
monarhiei“3. În acest context, fremãtau ºi localitãþile din zona
de munte a Banatului, unde au avut loc, la fel ca ºi în alte
localitãþi bãnãþene,„adunãri poporale“, în cadrul cãrora au fost
aleºi membrii consiliilor locale, apoi acordarea de credenþionale
ºi desemnarea reprezentanþilor poporului la Alba Iulia.
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Într-o astfel de atmosferã sãrbãtoreascã a pornit, la 1
Decembrie 1918, spre inima Transilvaniei, ºi grupul de teregoveni
format din preotul Ioan Bogoieviciu, þãranii Gheorghe Berzescu,
Gheorghe Pârvulescu, Iacob Stoichescu împreunã cu Petru
Micloºinã, Ioan Uzum, cei care aveau calitatea de delegaþi4. Toþi
aceºtia proveneau din rândul celor ce, înaintea ºi în timpul
rãzboiului, militaserã într-un fel sau altul pentru menþinerea
fiinþei naþionale, demonstrând curaj ºi înþelepciune, remarcânduse ca fiind fruntaºi ai comunitãþii, îndreptãþiþi pentru a exprima
voinþa de unire a consãtenilor prin prezenþa lor la marele
eveniment organizat în inima Transilvaniei.
Ecoul Marii Adunãri Naþionale de la Alba Iulia, dar ºi
conºtiinþa importanþei împlinirii dezideratului unirii tururor
românilor, se poate citi într-o însemnare aflatã în Cronica
Parohialã: „La prima Decembrie 1918, dupã douãzeci ºi patru ani
de la procesul Memorandumului, s-a proclamat la Alba Iulia, unde
furã adunaþi una sutã mii Români… Ne-am întâlnit neamul românesc
din sclavia de una mie de ani ºi ne-am format 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 uºoarã, iar
liniºtea dulce, cãci idealul pentru care au luptatºi au suferit s-a
împlinit“5. Pavel ªandru, preotul din Teregova cãruia îi aparþine
consemnarea, aratã importanþa momentului, dar ºi confirmã
susþinerea largã a hotãrârilor stipulate prin „Rezoluþiunea Adunãrii
Naþionale de la Alba Iulia din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918“,
ºi anume „dreptul inalienabil al naþiunii române la întreg
Banatul cuprins între râurile Mureº, Tisa ºi Dunãre“6. Într-adevãr,
la data adoptãrii acestui document, bãnãþenii nu credeau cã
soarta Banatului ar putea fi alta, cu atât mai mult, cu cât se
ºtia cã, în anul 1916, Regatul României revendicase provincia în
integralitatea ei istoricã ºi primise garanþii în acest sens din
partea Antantei.
În curând, cursul evenimentelor aratã cã, deºi rãzboiul
se sfârºise odatã cu recunoaºterea înfrângerii Puterilor Centrale,
la 11 noiembrie 1918, românii sunt nevoiþi sã continue lupta
pentru unitate naþionalã în noi condiþii dificile create la finele
primei conflagraþii mondiale. Dacã proclamarea Republicii
Autonome Bãnãþene, la 31 octombrie 1918, s-a dovedit o provocare
care s-a încheiat la 15 noiembrie 1918, ocupaþia militarã sârbã,
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care se întinde cu repeziciune asupra Banatului, devine tot mai
ostilã românilor, astfel cã perioada cuprinsã între noiembrie
1918 ºi ianuarie 1919, când au venit militarii francezi, s-a
caracterizat prin noi ºi grave tensiuni interetnice, jafuri, represalii,
rechiziþii abuzive, dar ºi numeroase pierderi de vieþi omeneºti.
Aspecte ale situaþiei din Banat/Banatul de munte, în
anul 1919
Mãrturiile referitoare la evenimentele care au marcat
primul an postbelic indicã fãrã îndoialã cã soarta Banatului a
fost sub semnul „disputelor frontaliere“, teritoriul sãu fiind
revendicat de toate cele trei state aflate în vecinãtatea provinciei:
România, Serbia (Regatulsârbo-croato-sloven) ºi Ungaria, fiecare
dintre ele susþinându-ºi cererea cu propriul ansamblu de argumente
(de la cele istorice, demografice, politice, strategice la cele
sentimentale, emoþionale).
Începutul disputelor româno-sârbe a coincis cu încheierea
la Belgrad a Convenþiei militare de armistiþiu între þãrile aliate,
câºtigãtoare în Primul Rãzboi Mondial, reprezentate de generalul
Louis Franchet d’Esperey ºi noul guvern al Ungariei, constituit
la iniþiativa contelui Mihály Károlyi, instaurat dupã încheierea
Revoluþiei Crizantemelor, la 31 octombrie 1918. Între semnatarii
documentului de la Belgrad s-a aflat ºi Serbia, al cãrei joc politic
devenea un pericol real pentru desãvârºirea unitãþii teritoriale
a statului român ºi a împlinirii visului de unitate al românilor
bãnãþeni. Astfel, dacã în baza respectivei convenþii, Ungaria
convenise cu Antanta ca armata maghiarã sã se retragã la nord
de Mureº, iar problema Banatului sã fie rezolvatã dupã Conferinþa
de pace de la Paris, forþele aliate sârbe ºi franceze urmau sã le
înlocuiascã pe cele maghiare. Având obiective precise în legãturã
cu Banatul, sârbii ajung sã ocupe militar Banatul, într-un
interval scurt (12-20 noiembrie 1918), trecând apoi la persecuþii
ºi abuzuri împotriva românilor bãnãþeni, urmãrind sã desfiinþeze
consiliile locale ºi gãrzile naþionale româneºti ºi sã preia inclusiv
administraþia civilã asupra întregului Banat.
Situaþia tulbure, marcatã de ocupaþiile militare din perioada
postbelicã de tranziþie, a fost surprinsã ºi în însemnãrile cu
caracter memorialistic ale unor localnici: „Mai þin minte cã, dupã
retragerea nemþilor, au venit sârbii, armata iugoslavã ºi au stat la
noi încomunã aproape vreo douã luni. Sârbii când veniserã au
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ºtampilat baniiungureºti ºi aceºti bani au circulat la noi pânã când
auvenit banii româneºti. Aceºtia (sârbii-n.n.) începuserã mai la urmã
sã prindã porci ºi sã-i taie, ºi se þineau de capul primarului sã-i
alimenteze cu de toate... ºi începuserã sã facã ºi rãu... Dupã plecarea
sârbilor a venit armata francezã. Aceºtia, francezii s-au purtat foarte
bine cu noiºi cu poporul român“7 (Anculia Romulus, zis Miloi,
Teregova).
Manifestãri cu caracter naþional în primul an de dupã
rãzboi
Sfârºitul rãzboiului a adus un val de rebeliuni de inspiraþie
bolºevicã, care local, în funcþie de þintele vizate, au primit
conotaþii naþionale/naþionaliste/antisemite. În Cronica Parohiei
Teregova se aminteºte cã în revoluþia din anul 1919 locuitorii
comunei devasteazã prãvãliile evreieºti ºi cooperativa sãteascã.
Alte surse spun cã în satul Rusca „... la revoluþia din 1919 sãtenii
au devastat centrala de þuicã a statului maghiar din comunã“
(Stepanescu Ion, zis Ivãnescu, Rusca), iar în Vârciorova rebelii
„au spart magazia de alimente raþionalizate: zahãr, fãinã, ulei etc.
din timpul Primului Rãzboi Mondial, ºi au împãrþit între ei alimentele
existente“ (Udria Ioan, Caransebeº). În cele mai multe din
cazuri, agitaþiile create prin ieºirea rebelilor în stradã, au
determint o parte a localnicilor sã se refugieze temporar în
pãdurile din jurul satelor: „... A fost un fel de revoluþie dupã
rãzboiul din 1918. Legile nu erau prea întãrite ºi lumea a plecat din
sat cu vitele mari, oi, porci, erea plinã pãdurea de vite ºi oameni ºi
copii“ (Anculia Romulus, zis Miloi, Teregova).
Devastãrile au fost limitate, într-o primã fazã, cu ajutorul
unor gãrzi alcãtuite de unii cetãþeni din comune, care aveau
scopul de a proteja prãvãliile ºi instituþiile statului, monitorizând
vânzarea de mãrfuri, dar ºi prin intervenþia autoritãþilor militare:
„La vreodouã zile au sosit armatele aliate ºi s-a pus ordinea. Prima
datã era vorba de armatele franceze, apoi române“ (Udria Ioan). În
urma intervenþiei forþelor de ordine, în unele localitãþi au avut
loc schimburi de focuri: „noaptea a sosit o unitate militarã care a
venit sã potoleascã pe cei porniþi la revoluþie ºi rãsbunãri ºi armata
a împuºcat noaptea pe (…) Filip Rãdescu... ºi douã þigãnci din Ferari;
armata a tras de pestã podul mare cãtre prãvãlia lui Lovenfeld ºi
alþii au tras de la prãvãlie spre armatã... Armata a reuºit ºi a restabilit
ordinea, rãzmeriþa a fost înãbuºitã ºi autoritãþile au început sã caute
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dupã toatã prada ce s-au fãcut de la aceste prãvãlii ºi de la firmã“
(Anculia Romulus, zis Miloi). Pentru cã pedepsele erau aspre în
cazul celor gãsiþi vinovaþi de stricãciuni ºi tâlhãrie, localnicii
care au luat parte la aceste acþiuni au cãutat sã camufleze
bunurile însuºite ilegal „pe toate pâraiele ºi prin toate gardurile
erea numai mãrfuri din prãvãlii, ascunse cum erau fãcute gardurile
de nuiele ºi acoperite cu paie ºi tuluji…, ºi aproape toate fântânile
ereau încãrcate cu fiare de tot felul, apoi prin grãdini erea numai
mobile ºi covoarã ºi haine... nu s-au vãzut atâta marfã cât s-a vãzut
la terminarea rãzboiului“ (Anculia Romulus, zis Miloi). O parte
din bunuri au fost recuperate de la cetãþeni ºi adunate în faþa
primãriilor, o altã bunã parte din lucruri s-a distrus, fiind
abandonate de frica jandarmilor în ascunzãtori.
Dacã acþiunile de tip rebeliune au avut scopuri îndoielnice,
„adunãrile poporale“ de pe meleagurile Banatului de munte
se înscriu în rândul celor mai democratice forme de luptã civicã
pentru afirmarea ºi susþinerea publicã a revendicãrilor naþionale.
O asememena manifestare a fost ºi întrunirea „mare ºi
impunãtoare“ care a avut loc în fruntaºa comunã Teregova, la
20 iunie 1919, unde s-au adunat, prin implicarea nemijlocitã a
pãrintelui Pavel ªandru, peste 6 000 de români, însoþiþi de
preoþi ºi intelectuali, proveniþi din toate localitãþile arondate
plasei pretoriale Teregova. Scopul declarat al adunãrii a fost
„sfântã datorinþã sã deie expresie, durerii ce o simþesc în faþa
hotãrîrilor puterilor mari de a ºtirbi integritatea neamului
românesc prin acordarea Torontalului ºi-a unei pãrþi însemnate
din judeþul Timiº sârbilor“8. Aºa cum este reflectat în presa
vremii, evenimentul a început în jurul orei douã dupã-amiazã cu
o slujbã de pomenire a eroilor cãzuþi pe câmpurile de luptã,
oficiatã de un sobor alcãtuit din preoþii Pavel ªandru, Iosif
Nemoian ºi Ilie Imbrescu. Acesta din urmã, dupã cuvântãrile
unor personalitãþi precum Cornel Cornean, Ilie Orzescu, Dimitrie
Sgãverdia, Iancu Conciatu, preotul Vasile Uzonescu, a fost cel
care a dat citire unei moþiuni. Pe aceastã cale se anunþa public,
cã cei întruniþi la Teregova „protesteazã cu cea mai mare tãrie
în contra oricãrei ºtirbiri a Bãnatului, care pentru a putea
prospera nu poate fi dat decât României Mari (...). Bãnatul este
un întreg, cari nu se poate divisa, iar din punct de vedere
istoric, etnic, economic ºi în baza dreptului de autodeterminare
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el face parte în întregime din Regatul României“9. De asemenea,
prin aceeaºi ocazie se semnalau problemele grave cu care se
confruntau locuitorii Banatului, fiind „terorizaþi ºi jertfiþi de
cãtre bandele sârbeºti, în complectã nesiguranþã“, motiv pentru
care se solicita impetuos intervenþia Regelui Ferdinand ºi ajutorul
armatei române, „care sã ocupe cât mai curând Banatul pânã la
Tisa.“10
Între manifestãrile determinate de sentimentele naþionale
se înscriu acþiunile organizate în gãrile de pe teritoriul Banatului
în vederea întâmpinãrii unor delegaþii diplomatice sau a
trupelor române. Astfel, în condiþiile, în care, între 11-13 iunie
1919, Consiliul Suprem al Conferinþei de Pace comunica României
hotãrârea împãrþirii Banatului între statul român, cel sârb ºi
maghiar, se înmulþesc acþiunile ºi manifestãrile de protest
împotriva unei astfel de decizii, românii bãnãþeni folosind orice
prilej sau împrejurare pentru a-ºi arãta dorinþa fermã ºi susþinerea
pentru integralitatea Banatului. O mobilizare popularã exemplarã
a avut loc cu prilejul vizitei diplomatice efectuatã de grupul de
savanþi francezi în frunte cu Lucien Poincaré, vicerectorul
Academiei ºi preºedintele consiliului Universitãþii din Paris.
Despre acest moment s-a vorbit ºi în presa vremii, unde se
concluziona cã „drumul lor dela Logoj pânã la BãileHerculane a
fost o adevãratã cale de triumf“11. Pe de altã parte, ecoul acelor
evenimente se regãseºte ºi în memoria colectivã. Astfel, aflãm
din mãrturisirile unor localnici: „cã atunci dupã Primul Rãzboi
Mondial, o trecut prin gãri o comisie formatã din niºte domni, ºi-or
oprit ºi la noi în garã (la Teregova-n.n.) ºi o întrebat mulþâmea
adunatã acolo, s-au adunat cã fusãsãrã anunþaþi, cu cine vreþi sã
fiþi, cu Ungaria sau cu România, ºi atunci toþi or rãspuns: Cu
România! Cu România! Nima nu o zâs cã vre cu Ungaria“ (Bica
Simion, Teregova).
Acþiunile organizate pentru întâmpinarea armatei române,
aºteptatã sã ajungã în Banat, în cele mai multe situaþii, au
devenit adevãrate serbãri naþionale. De pildã, în dimineaþazilei
de 22 iulie 1919, trupe ale armatei române, din Regimentul 19
Infanterie Romanaþi, aflate în deplasare spre Caransebeº, au
ajuns cu trenul în gara din Teregova unde au fost întâmpinate
cu cântece ºi voie bunã de localnici: „Trenul se opreºte în urale
ºi din mulþimea de cãmãºi albe, ce-ºi agitã în vânt cãciulile,
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chicotind de bucurie, se desprinde silueta demnã a unui preot...
Se apropie de generalul nostru ºi ureazã bun venit pe pãmântul
Banatului primului sol al României“12.
La un an dupã Unire, în 1 Decembrie 1919, au fost
organizate manifestãri cu caracter aniversar. Astfel, în toate
bisericile româneºti au fost oficiate slujbe de Te Deum spre
slava lui Dumnezeu ºi în semn de recunoºtinþã pentru cã se
întâlnise „neamul românesc din sclavia de una mie de ani ºi
ne-au ajutat sã formãm o þarã fericitã, mare ºi viteazã.13“
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Nedeia

Identitate bãnãþeanã
Legenda Cascadei Bigãr
Nimic, în aceastã lume, nu este întâmplãtor. Copilãrind
în lumea de basm a Vãii Almãjului, am rãmas cu acel miracol
adânc întipãrit în fiinþa mea. Solicitat fiind de revista Nedeia sã
fac un material despre o legendã, un basm al acestei zone, am
cãutat ºi am gãsit o culegere semnatã de profesoara Florica
Þunea, din Bozovici. Numele ei anterior era Florica Micicoi, ºi
a fost una dintre foarte bunele mele studente de la Filologie,
din anii 90. Ce importanþã au toate astea, vã veþi întreba? Are,
ºi încã una foarte mare, pentru cã Florica Micicoi este nepoata
primei mele învãþãtoare, doamna Micicoi, una dintre cele mai
minunate fiinþe cu care m-am întâlnit pe acest Pãmânt ºi care
a fost pentru mine un adevãrat Apostol.
Nepoata sa vine ºi, pornind de la câteva motive mitice ºi
legendare (de care,
altfel, Valea Almãjului este plinã),
creeazã propriul
univers legendar.
Nu numai intenþia,
dar ºi realizarea
„proiectului“ este
remarcabilã, drept
pentru care voi
reda integral textul
uneia dintre ele.
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Demult, tare demult, trãia, pe meleagurile mirifice ale Vãii
Almãjului, o familie de þãrani, foarte preþuitã de locuitorii acestor
þinuturi. Bãrbatul era gospodar ºi cinstit, iar soþia lui de o frumuseþe
rar întâlnitã, încât i se dusese vestea în tot þinutul.
Singura lor amãrãciune era lipsa unui urmaº care sã le ducã
numele mai departe ºi sã le vegheze bãtrâneþile.
Într-o noapte, însã, femeii i se aratã în vis o vrãjitoare, care
îi spuse cã doar dacã va bea apã de sub stânca aºezatã la graniþa
dintre lumi, va rãmâne însãrcinatã, dar o preveni cã, de va naºte o
fatã, acesteia nu-i va fi îngãduit niciodatã sã se îndrãgosteascã, dacã
va dori sã trãiascã.

Femeia, deznãdãjduitã, ascultã de spusele vrãjitoarei din vis.
Merse la izvor ºi bãu apã fãrã sã mai stea mult pe gânduri. Nu dupã
multã vreme, nãscu o fatã. Copila lumina viaþa pãrinþilor ºi fermeca,
prin frumuseþea ei, orice fiinþã omeneascã.
Zilele treceau una dupã alta, iar copila zglobie deveni o fecioarã
râvnitã de toþi flãcãii þinutului. Inima fetei, însã, tânjea dupã unul
singur, ºi anume dupã Bigãr, un flãcãu chipeº ºi harnic.
Atrasã de þipetele fetei, ºi înduplecatã de suferinþa fãrã de
margini a acesteia, vrãjitoarea îi ºopti: „Singurul lucru pe care îl pot
face pentru tine este sã îþi transform visul într-o cascadã, pe care
vor aluneca lacrimile tale. Vuietul cascadei îl va aduce pe cel pe care-l
iubeºti aproape de tine dar, te previn, nu veþi putea niciodatã trãi
împreunã în aceastã lume. El va trebui sã moarã înecat în lacrimile
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tale, iar tu vei muri odatã cu el, spre a renaºte apoi, în Tãrâmul
Regãsirii Dorului. Numai acolo, ceea ce þi s-a hãrãzit la naºtere nu
se va mai împlini.“
Toate se petrecurã întocmai cum sortise vrãjitoarea. Flãcãul
veni, se aruncã în apele cascadei, fermecat de vuietul mângâietor al
acesteia, iar fata se stinse ºi ea, odatã cu el. Se întâlnirã în Cealaltã
Lume, Tãrâmul Regãsirii Dorului, singurul loc în care iubirea lor se
putea împlini. Iar cascada a rãmas, peste vremi, mãrturie a unei
iubiri care a învins limitele fiinþei umane, dar ºi a faptului cã
dragostea înseamnã fericire ºi sacrificiu, deopotrivã.
De atunci, îndrãgostiþii, pentru a-ºi pecetlui dragostea, dar
ºi pentru a avea parte de iubire veºnicã, absolutã, vin sã bea apã din
cascada ce poartã numele flãcãului Bigãr.
Var. aparþinând prof. Floarea–Ana Þunea
În copilãria mea, am fost de nenumãrate ori la cascada
Bigãr. Izolatã, sãlbaticã ºi tumultuoasã, ea mã tulbura ºi mã
fascina deopotrivã, ca puþine locuri din minunata Vale a Almãjului.
Acum, votatã pe Internet drept cea mai frumoasã cascadã din
lume (pentru noi, almãjenii este, în mod sigur), ea a fost
invadatã de turiºti atraºi de senzaþional, de titulatura de cel
mai, cea mai… Pentru zonã, din punct de vedere turistic, cred
cã este foarte bine, dar pustietãþile din jurul cascadei, ori ale
Lacului Dracului sau ale Ochiului Beiului, s-au risipit. Legenda
scrisã de Floarea Ana Þunea ne readuce în universul plin de
farmec, mister ºi miracole al Vãii Almãjului.
În primul rând, toate evenimentele stau sub semnul
naºterii. În societãþile primitive, arhaice, tradiþionale etc.
naºterea era un element primordial. În primul rând, un copil
însemna un membru în plus în colectivitate (familie, trib, clan
etc.). De asemenea, era un sprijin în activitatea comunitãþii,
într-un viitor nu prea îndepãrtat (chiar ºi în satele româneºti de
pânã la al Doilea Rãzboi Mondial, copiii erau puºi sã munceascã
de la vârste foarte fragede – cinci, ºase ani – pentru mentalitatea
modernã de azi, unde un „copil“ îºi poate prelungi studiile pânã
în jurul vârstei de… 25 de ani). Dar cel mai important lucru se
referea la originea divinã a vieþii. Oamenii erau convinºi cã
viaþa era „indusã“ în pântecele femeii de cãtre o forþã exterioarã,
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de sorginte divinã. „Miracolul“
Darului divin al
Fecioarei Maria
se bazeazã exact
pe aceste vechi
c r e d i n þ e
„pãgâne“. O
femeie care nu
putea naºte era
consideratã ca
fiind însemnatã.
Refuzatã fiind de
cãtre divinitate
cu darul naºterii,
era marginalizatã, ostracizatã, ieºind
astfel din „rândul lumii“. Sã ne amintim, în acest context,
basmul Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte, extraordinar
tocmai prin înºiruirea de motive mitice, fundamentale, pe care
le prezintã. Unul dintre ele ar fi chiar acesta: nãscut în
împrejurãri excepþionale, copilul nu este nãscut pentru aceastã
lume.
Aºa se întâmplã lucrurile ºi în cazul legendei almãjene.
Apelând la o vrãjitoare, aceasta împlineºte visul celor doi soþi de
a avea copil dar, la fel ca în toate basmele-tip, copila care se va
naºte nu se va putea îndrãgosti. Adicã, nu va avea parte tocmai
de sentimentul care ne diferenþiazã de orice altã formã de viaþã
din Lume.
Fireºte cã simbolurile din text nu sunt deloc întâmplãtoare.
Într-un text foarte frumos ºi foarte bine scris, Floarea Ana
Þunea a introdus o sumã de simboluri extrem de importante.
De pildã, faptul cã, împotriva tuturor interdicþiilor, fata
se îndrãgosteºte. De un fecior cu numele de Bigãr, ceea ce îl
determinã pe tatãl sãu sã o închidã în peºterã, pentru a o feri,
astfel, de moarte. Numai cã grota se aflã deasupra izvorului
care trece pe sub munte, ºi care vine din lumea cealaltã.
Localnicii îþi vor spune exact acelaºi lucru, ºi îþi vor oferi ºi
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demonstraþia: Dacã pui un mãr însemnat în apa care trece prin
Borlovenii-Noi, el va trece, dupã o cãlãtorie pe tãrâmul celãlalt,
exact pe sub stânca de la Bigãr. Or, izvorul reprezintã, în
culturile tradiþionale (…) sursa vieþii, începutul ºi originea puterii,
graþiei, cunoaºterii, inspiraþiei, geniului (Ivan Evseev, Dicþionar de
simboluri ºi arhetipuri literare, Timiºoara, Editura Amarcord, 2001,
p. 88). Altfel spus, copila almãjanã este chematã la o nouã viaþã,
la un alt nivel, din moment ce viaþa de aici fusese trãitã fãrã
rost, adicã fãrã iubire. Adevãrata viaþã începe cu ea odatã cu
împlinirea iubirii, cãci ce este o viaþã fãrã de dragoste, o lume
în care valorile sunt altele decât ataºamentul faþã de Dumnezeu
ºi faþã de semeni? Izvoarele sunt sursele apei vii care dã viaþã (…)
(IE, p. 88).
Mai mult decât atât, izvorul iese de sub stâncã. Nu vom
gãsi în întreaga Vale a Almãjului mãcar o stâncã care sã nu
aibã propria legendã, poveste. În plus, în frumoasa poveste de
dragoste, stânca primeºte conotaþii în plus, pentru cã eaestesimbol
al tãriei, al imuabilitãþii, neclintirii, persistenþei în timp. (…) Stâncile
din rocã compactã ºi durã, rezistentã, sunt simboluri ale fermitãþii
ºi tãriei de caracter (IE, p. 184). În existenþa noastrã luãm contact,
prin diferite canale, cu numeroase modele: eroice, profesionale,
morale, religioase. Dar nimeni nu va putea niciodatã clinti din
mintea ºi din memoria noastrã afectivã marile modele ale iubirii
universale, Tristan ºi Isolda, Romeo ºi Julieta, Ulise ºi
Penelopa. Aceasta pentru cã iubirea înseamnã putere, voinþã,
consecvenþã, adicã exact trãsãturile care lipsesc, în general,
omului, ºi a cãrui iubire, mai ales în zorii modernitãþii, se
vestejeºte repede. De aceea, cupluri arhetipale, cum este ºi
acesta din legenda Floarei Ana Þunea, nu pot decât sã bucure
ºi sã ne umple sufletul de speranþã.
Fata þãranilor almãjeni a fost închisã chiar în grota de
deasupra izvorului. Dar peºtera nu este doar o închisoare, ci
este ºi locul de comunicare între lumi. Acolo îºi face apariþia ºi
vrãjitoarea, cea care îi promite copilei dragoste veºnicã, în
schimbul nefericirii pãmânteºti. Pe de altã parte, peºtera este un
simbol matricial, asociat atât pântecului matern, cât ºi aceluia al
pãmântului-matcã a tuturor fiinþelor. Peºtera este locul închiderii,
al claustraþiei, al germinaþiei, al morþii ºi al învierii. Caverna e, deci,
cavitatea naturalã perfectã, cavitatea – arhetip dominând paradigma
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simbolurilor claustromorfe: labirintul, mormântul (IE, p. 147). Altfel
spus, iubirea învinge moartea, ea devenind sursã a vieþii veºnice.
Lacrimile de durere ale fetei nefericite se vor împleti cu apele
învolburate ale cascadei izvorâte de sub munte, acolo unde îºi
va afla sfârºitul ºi flãcãul Bigãr, unindu-se, dincolo de moarte,
cu iubirea sa. Or, cascada este un simbol ambivalent al lumii
divine, revãrsându-se asupra haosului (prãpastie, stâncã). Apele
cascadelor se nasc în întunecimea unei peºteri, sclipesc în curcubeie
de luminã ºi se prãvãlesc în hãuri adânci. Cascada e un izvor (râu)
edenic (p. 29). ªi lucrurile se leagã, cãci dragostea care nu vine
(ºi nu se întoarce) de la Dumnezeu este împotriva firii, aducând
cu sine numai rãu ºi nenorocire.
Astfel, iubirea celor doi va curge veºnic în vale, la
cascada Bigãr, împletindu-se cu apele dãtãtoare de viaþã ale
izvorului, cãci lacrimile fierbinþi ale durerii, implorãrii ºi disperãrii
reprezintã o conjuncþie a focului ºi a apei. Se poate vorbi de o
adevãratã „alchimie simbolicã“ a lacrimii, izvorâtã din focul inimii,
devenind stihie acvaticã eliberatoare ºi purificatoare (…). Existã o
omologare mito-simbolicã, aproape universalã, a lacrimii cu apele
cereºti: cu picãturile de rouã sau ploaie (IE, p. 96).
Trãim într-o lume a certitudinilor ºtiinþifice, a
pozitivismului, a evadãrii în cosmos, dar ºi în virtual. Locul
poveºtilor a fost luat de microfonul imparþial ºi indiferent al
Smartfonului, al tabletei sau al Ipodului. Trecem nepãsãtori pe
lângã o lume de miracole, pe care nici mãcar nu o mai sesizãm,
darã mi-te sã mai credem în ele. Fie ca, atunci când facem sute
ºi mii de selfi-uri, în vacanþele viitoare, la Cascada Bigãr, sã ne
gândim, o miime de secundã, ºi la miracolul iubirii celor doi
almãjeni.

Gheorghe SECHEªAN
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Oameni ºi locuri
Tradiþii în Clisura Dunãrii
Despre Eºelniþa
¬
1484 - Prima vatrã a Eºelniþei a fost la Criviþa
(Matei Corvin doneazã moºii)
¬
1650 – a doua vatrã – s-au strãmutat din cauza
jivinelor pãdurii ºi s-au mutat pe malul Dunãrii
¬
1972 - a treia vatrã – în actualul spaþiu – au fugit
din calea apei când s-a construit barajul Porþile de Fier I
Satele de altãdatã - înainte de strãmutare
¬
Ogradena (Fraunvizen)
Era un sat mic de (vreo 60 de numere de casã) unguri,
cehi, nemþi. Pemii stãteau pe munte, le era fricã de apã. Erau
catolici. Toatã duminica erau la bisericã. În a doua zi de Paºte
veneau bãieþii pe la casele cu fete ºi le stropeau cu parfum.
Nunþile se fãceau doar duminica. Mâncãruri specifice de aici:
papricaº (carne, cartofi), gulaº, ºmerchifle. (Miron Ana)
¬

Tisoviþa

Strãzile nu aveau nume. Strada principalã trecea drumul
naþional Orºova-Moldova Nouã. Aveau cazane ºi vãialã în sat,
mori foarte mari, lunci cu porumb, irigaþii de apã (vãlai) ºi patru
întreprinderi. Oamenii erau foarte credincioºi, bãtrânii îi învãþau
pe copii tradiþiile. (Cherescu Ilie, 70 ani - Tisoviþa)
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¬

Eºelniþa Veche

Sãrbãtorile erau la fel ºi aveau o singurã nedeie. O
singurã stradã ºi aceea era fãrã nume. Erau numeroase familii,
dar mai puþine ca acum. ªcoala era vis-a-vis de Bisericã.
Profesorii erau severi, dar nu violenþi. Era mai mult respect ºi
se fãcea mai multã ºcoalã atunci. Copiii aveau respect pentru
profesori. Se mergea în fiecare duminicã la Bisericã, pentru cã
oamenii erau mai credincioºi. Mâncarea se fãcea de sâmbãta ºi
duminica doar se încãlzea dupa ce veneau de la Bisericã.
Cultura ºi obiceiurile se transmiteau la ºcoalã unde se fãceau
programe cu poezii ºi dansuri folclorice. (Feneºan Maria, 83 ani
- Eºelniþa Veche)
¬

Ogradena Veche

Era un sat ideal unde toþi se cunoºteau, cunoºteai
fiecare loc al satului, toþi se ajutau unii pe alþii. Nu era
modernism, oamenii erau modeºti, majoritatea se ocupau cu
agricultura. Era mult de lucru, se muncea de dimineaþa pânã
seara, iar roadele pãmântului erau din belºug. Satul „mireasã“
a fost numit pentru cã totul era alb de la cireºii din faþa caselor.
Nu s-au pãstrat tradiþiile, s-a pãstrat doar nedeia când muzica
venea pe la fiecare casã. Cel mai frumos lucru atunci era cã
veneau mulþi musafiri cu cãruþele împodobite. Legãtura oamenilor
cu Biserica era mare. Era o fricã mare de Dumnezeu, sã mergi
la Bisericã nu însemna sã te rogi doar pentru tine, ci pentru
toþi, pentru familie, comunitate. La Cãminul Cultural din sat se
fãcea film, nu era scump, iar duminica era matineu pentru
elevi. (Wolf Selfida, 58 ani - Ogradena)
Numele vine de la „ogradã“ ºi dateazã de pe vremea
Austro-Ungariei. Dimineaþa, la ºcoalã se zicea „Tatãl nostru“ ºi
apoi „Trãiascã regele“. La Bisericã trebuia sã meargã cineva din
familie.
Nunta începea de sâmbãta ºi se venea la fiecare invitat
la poartã; se termina marþi cu „frântul steagului“. Botezul nu
era ca acum, se punea accent pe credinþã, nu era atâta pregãtealã,
se nãºtea acasã. (Artinescu, 72 ani )
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Tradiþiile satului erau frumoase. Nedeia se þinea la
Bisericã. Strãzile nu aveau nume, casele erau „ca pe timpuri“,
ºcoala frumoasã (doar 4 clase) ºi elevii ascultau de profesori.
Oamenii erau credincioºi, duminica toatã lumea era la Bisericã.
Era luncã lângã Dunãre. Se semãna ºi de toate se fãceau.
(Despotovici Carolina, 74 ani - Ogradena Veche)
¬

Plaviºeviþa

Au fost tradiþii frumoase. Erau jocuri, baluri. Fetele îºi
cumpãrau rochiþã de stambã, papuci de „gumã“ (de cauciuc) ºi
aºa mergeau la bal. Toatã duminica era joc în faþa Bisericii.
Jucau pe un pod. Fetele ºi bãieþii se duceau pe luncã la joacã.
Nu se fura în sat, lemnele erau lãsate afarã. Era respect, nu se
înjura. Oamenii erau credincioºi, dacã nu mergeau la Bisericã
era pentru cã erau la colibã, sus. Au fost mine pe atunci, fabricã
la Liubotina. (Guriºescu Maria, 75 ani - Plaviºeviþa)
Despre strãmutarea satelor dunãrene
Strãmutarea a fost rea pânã am fãcut casã cã nu aveam
bani. Am primit „plaþ“ aici, aici ne-am mutat. Ne-am simþit rãu
cã nu am primit bani de la comuniºti. Când a început strãmutarea
aveam 14 ani ºi am fãcut casa nouã, repede ca sã nu vinã iarna.
(Dumitru Daniþa)
Eram din satul Plaviºeviþa. Aveam 18 ani la strãmutare.
Fãcusem 2 case ºi a trebuit sã le dãrâmãm cã a venit apa.
Pãrinþii erau îndureraþi. „Mulþumesc lui Dumnezeu cã mi-a dat
loc sã-mi fac casã ºi aici“. În satul vechi era armonie între
oameni, chiar ºi la lucru. (Vasi Liviu, 64 ani)
Aveam 18 ani la strãmutare. În timpul strãmutãrii am
plecat. A fost o veste grea pentru oameni. Satul vechi a fost
frumos, un sat liniºtit, lume bunã, civilizatã, muncitoare, harnicã.
(Dumbravã Ana - Ogradena Nouã)
La strãmutare a fost foarte greu. Copiii erau la ºcoalã ºi
noi a trebuit sã ne construim casa. Am un gol în suflet când îmi
amintesc de satul meu pentru cã acolo era mai bine ºi aveam
pãmânt. (Lenuþa Pîrvu)
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Strãmutarea a fost grea pentru mine ºi familia mea: sã
ajungi sã strici casa ºi sã faci alta aici înapoi. Mi-a rãmas mare
suferinþã, necaz ºi greutãþi. Vai de capul nostru! Satul era
frumos, o stradã între pâraie, cireºi ºi tei pânã la bisericã.
(Sofia Nicolaescu, 76 ani)
Ce grea a fost! ªi acum e grea când ne amintim. Am 50
de ani de când ne-am mutat. Copilãria a fost frumoasã, mergeam
cu oile, vacile, de dimineaþa când dãdea roua. (Ana FulgaOgradena)
Mare plâns ºi tãgãduire! S-au tras clopotele un ceas
întreg. Oamenii au vrut sã mai audã o datã clopotele. Turnul
Bisericii a fost mutat la Biserica cea nouã. Fiecare casã din
Eºelniþa Nouã a fost construitã cu câte o cãrãmidã din Biserica
ce a fost demolatã. (preot Sever Negrescu)
O mare durere pentru noi cã ne-a adus aici în Valea
Plângerii. A fost jale mare, nici apã nu aveam, aduceam de la
râu apã. (Ionovici Cornelia - 73 ani,Tisoviþa)
A fost aºa ºi-aºa. Atunci am nãscut un bãiat, avea 5 zile
când ne-au strãmutat. Ne-am mutat aici, am crescut copii.
Amintirile mi-au rãmas în minte. Era într-o luni când am spart
casa, ploua foarte mult. (Bãrbulescu Petria, 75 ani - Eºelniþa
Veche)
A fost foarte greu, eram tânãr, am mai fãcut o datã
renovare. S-a auzit cã se face hidrocentrala ºi nu am mai
terminat renovarea. Am fost în armatã ºi când m-am întors nu
mai era nimic. Am vãzut cã mã duce în alt loc cu maºina ºi
eram dezorientat. Aceea nu era casa mea. M-am dat înapoi. Sã
fugi de apã e greu! (Frumosu Nicolae, 65 ani - Eºelniþa Veche)
Eram din Tisoviþa, la 15 km de Dubova. Am lãsat tot ºi
am venit aici sã ne uitãm la stele. (Rãduþa Ion, 88 ani)
Lucrurile se transportau cu camioane. Casele au trebuit
distruse. Nimeni nu a crezut cã Dunãrea va creºte ºi va mãtura
tot satul. (Popovici Veriga - 67 de ani, Eºelniþa veche)
Au fost douã sate care s-au strãmutat: Ogradena Nouã
în care erau cehii ºi Ogradena Veche în care erau romii ºi
românii. (Rotaru Maria, 77 ani)
S-a întâmplat în 1970. Pentru familia lui Cherescu Ilie a
fost foarte greu pentru cã s-au mutat tocmai când îºi fãcuserã
casã nouã. Mai întâi au spart casa, apoi au pus-o pe maºinã ºi
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au adus-o în Eºelniþa din Tisoviþa. Þigla noii case de aici este
cea de atunci. Când s-au mutat, drumul nu era bun, iar joia
drumul era închis. Familia ºi-a ales locul de casã ºi, pânã sã fie
gata casa, douã luni au dormit sub cerul liber. (Cherescu Ilie,
70 ani - Tisoviþa)
A fost greu pentru cã totul a rãmas sub ape ºi a trebuit
sã locuiascã mai multe persoane într-o singurã camerã, la
barãcile care erau oferite de stat. (Feneºan Maria, 83 ani,
Eºelniþa Veche)
În 1966 a venit strãmutarea. În 1968 ne-au dat banii de
rãscumpãrare. A fost greu sã spargi casele ºi sã pleci. (Guriºescu
Maria, 75 ani - Plaviºeviþa)

Despre sãrbãtori
Satul era foarte frumos, mai ales de sãrbãtori. Crãciunul
era aºteptat cu nerãbdare. Bradul se împodobea în curte cu
nuci, mere, globuri de lemn. Se arunca peste cei mici, veniþi
în colindat, grâu, porumb, orez ca sã fie belºug, prosperitate.
Pe atunci oamenii munceau ºi erau sãnãtoºi. Duminica erau
oamenii la joc, iar luni dimineaþa la lucru. Se ocupau cu lucrul
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câmpului, creºteau animale ºi erau ºi buni meºteºugari: fierari,
betoniºti, fãceau pluguri, potcoveau cai. Azi nu mai e de lucru
la mânã, sunt maºinãrii. (Dumitru Daniþa,75 de ani - Eºelniþa
Veche)
La Ogradena Nouã erau mulþi cehi. Se sãrbãtorea la
Vinerea Mare. Erau baluri „pemeºti“. Balurile se þineau duminica
ºi se aduceau fanfare de la Caraº. Oamenii se îmbrãcau nemþeºte
ºi în costume populare: poale cu ºabac. Pãrinþii ne învãþau
obiceiurile populare ºi organizam seri de dans popular unde
învãþau toþi sã joace. M-au rãscolit amintirile pentru cã era
foarte frumos în satul nostru. Balurile începeau devreme. Lumea
juca în drum. La nunþi, preotul juca cu mireasa când ieºea din
Bisericã. (Dumbravã Ana - Ogradena Nouã)
Sãrbãtorile erau mai frumoase ca acum. Cu Biserica era
foarte greu cã nu aveai voie sã mergi. La joc mergeau întâi
fetele ºi apoi bãieþii. (Lenuþa Pîrvu)
Învãþam la ºcoalã despre tradiþii ºi obiceiuri. Nunta se
þinea duminica. De Paºte mergeam la joc în costume populare.
Lãsa lumea orice ºi ieºea frumos la joc. Horele se þineau la
umbra teilor în parcul de pe marginea Dunãrii. (Fulga - Ogradena)
Era frumos când eram tineri. De la Paºti pânã la
Crãciun erau numai baluri. Nedeia începea devreme. Umblam
în opinci. Þeseam la rãzboi la lampã ca sã ne facem þoale unice.
Era un obicei foarte interesant „Mãtura“. O fatã, dacã nu juca
bine sau se încurca sau era lãsatã în timpul jocului de bãiat,
prietenii ei îi dãdeau o mãturã, iar, când se cânta marºul, pleca
acasã cu mãtura. Se pare cã era un fel de ruºine pentru cã a
greºit ceva. (Ana Fulga,70 ani - Ogradena)
Pãrinþii se pregãteau cu mâncãruri specifice zonei ºi
sãrbãtorii respective. Pomul de iarnã era împodobit cu nuci,
mere, biscuiþi, aceste ornamente dând un miros specific ºi un
sentiment aparte. Balul era obligatoriu 3 zile. Fata care ieºea
atunci la joc, „fata mare“ era jucatã de bãieþi în joc înainte.
(Stoicovici Aurica)
Fetele mergeau singure pânã la joc; uneori jucau de cot
una cu alta pânã le luau bãieþii: nu juca fatã fãrã bãiat! (Sofia
Nicolaescu, 76 ani, Ogradena Veche)
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Sãrbãtorile erau cele mai frumoase în Clisura Dunãrii.
La orice sãrbãtoare se îmbrãcau în costum popular ºi opinci.
Aici se vedea gingãºia oamenilor, a fetelor, mai ales, cãci ele
trebuiau sã aibã costume unicat - sã nu mai fie altul la fel.
Nedeia þinea 2, chiar 3 zile. Oamenii lucrau pentru nedeie:
tãiau animale, fãceau miºpais (cozonac). Dacã nu aveau goºci
(musafiri), oamenii erau supãraþi. Cine avea casa plinã, tot mai
primea cu toatã inima. (Ana Rogobete, 77 ani - Ogradena
Veche)
Sãrbãtorile erau la fel, dar erau mai multe baluri decât
acum ºi balurile de Crãciun durau 3 zile ºi cele de Anul Nou la
fel. (Cherescu Ilie, 70 ani - Tisoviþa)
Trasul clopotelor în noaptea de Boboteazã este un obicei
specific celor din Ogradena Veche. Tot de aici este ºi cel cu
pusul busuiocului sub o piatrã, iar dimineaþa fetele care-l gãseau
îngheþat se vor mãrita cu un bãrbat mai mult bogat decât
frumos. Costumul specific mireselor era cu alb ºi albastru.
Nedeia
Abia aºteptam nedeia. Adunam „cãparã“ pentru muzicã.
Contrar regimului comunist eu mergeam la Bisericã. Bunicul
cânta în stranã ºi tata la fel. Bunicii m-au învãþat despre
obiceiuri ºi jocuri. Fãceam serbãri. Jucam în port popular ºi cu
opinci. (Vasi Liviu, 64 ani)
Venea lume multã cu cãruþele cu cai. Caii erau împodobiþi
iar oamenii purtau costume populare. Se þinea jocul la bunar
(fântânã), în mijlocul satului. Dupã slujbã jucau puþin în faþa
Bisericii iar apoi continuau în sat dupã ora 16. Se þinea 2 zile
nedeia. Cel mai bãtrân lua brâul înainte ºi se dãdeau jocuri de
pomanã (Acum s-au pierdut ºi e pãcat!). Jucau întâi brâu apoi
sârbã, ardeleanã ºi doi. Veneau ºi pemi (cehi) de peste deal. Era
frumos atunci! (Ionovici Cornelia, 73 ani - Tisoviþa)
Foarte frumos, primeam goºti (musafiri) din Topleþ, din
Timiº. Cânta muzica, când veneau musafirii fãceam multã mâncare.
Oamenii erau simpli ºi buni. (Paul Elisabeta, 76 ani - Eºelniþa
Veche)
Începea la ora 16.00. Veneau copiii îmbrãcaþi frumos.
Preotul începea brâul. Era fanfarã. Prima datã începeau bãtrânii
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„brâul al bãtrân“ în frunte cu preotul. (Chimigeru Dorina, 70
ani)
Se sãrbãtorea la Rusalii. Lumea din sat ºi goºtii (musafirii)
mergeau toþi la Bisericã. Ei aºteptau muzicanþii. Preotul lua
jocul înainte cu o fatã care trebuia sã se mãrite în anul acela.
Se mergea dupã prânz acasã. Cântau muzicanþii dintr-un cap în
altul al satului ºi se opreau în centru. Jucau pânã noaptea când
se dãdea marºul. Dimineaþa muzicanþii se trezeau ºi începeau sã
cânte pe la ferestre. Femeile ieºeau cu prãjituri, bãrbaþii cu
bãuturã. Se mutau de la o casã la alta. (Rãduþa Ion, 88 ani)
Era pe 20 iulie ºi þinea 2 zile. Jocul începea pe la 4-5
dupã-amiaza. Cãpãraºul începea jocul ºi apoi tineretul. Jucau
doar perechile soþ-soþie. Se þinea în parc, într-un loc amenajat
pentru joc. Se purtau costume populare. (Fulga Nicolae)
Jocul începea devreme. Muzica cânta pe la ferestre ºi
muzicanþilor li se dãdea rãchie ºi ce avea lumea pregãtit pentru
nedeie. Muzica venea la toþi cei sãrbatoriþi. (Maria Cojocaru,
88 ani).
Nedeile se þineau în piaþa Ogradenei. Femeile erau
îmbrãcate în costumul naþional, iar jocul începea pe la ora
15.00. La nedei se juca brâu, ardeleana; muzica era formatã din
trompete, taragot, clarinet, bardoane ºi tobã. (Rotaru Maria, 77
ani)
Colindatul
Mergeam în colindã, ne întâlneam cu copiii la pod cu
chesurile aºezate în jurul capului, acestea fiind þesute. Cântam,
mergeam din casã-n casã ºi în schimbul cântului primeam nuci,
cozonaci, mere. ( Stoicovici Aurica)
Dupã ce umbla preotul cu icoana, copiii plecau din capul
satului la colindat. Primeau mere, nuci, fructe. (Chimigeru
Dorina, 70 ani)
În ziua de ajun plecau în colindat copiii. Veneau mulþi
copii odatã. Dupã ora 12.00, plecau. Se fãceau colãcei, mãlai cu
brânzã ºi se dãdeau ºi mâncau copiii. De câte ori umpleau
chesul, goleau ºi iar veneau. Dacã dai „colindeþ“ (mâncarea
adunatã la colindat) la animale, ai noroc la miei, vite, porci,
etc. Seara cântau junii colinde, plecau dupa ora 21.00. Umblau
pânã la ora 24.00. Cei care umblau cu „Steaua“ intrau în curte
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ºi li se dãdea ºi câte un pahar de rãchie; erau ºi fete ºi bãieþi.
Seara se dãdeau bani. (Sofia Nicolaescu, 76 ani, Ogradena
Veche)
Se fãcea o piesã de teatru de cãtre colindãtori, iar finalul
era: „Te cunoºti cã eºti boier/ Pune banca pe tãier! (banca=
bancnota, tãier=farfurie, taler)“ Doar bãieþii umblau cu „Steaua“.
În colindat, seara mergeau ºi fete ºi bãieþi. Se fãcea bal în
Ajunul Crãciunului. Brâul se juca ca acum, doar cã pasul din
stânga se fãcea în spate. „Floricica“ era un fel de joc de
împãcare a îndrãgostiþilor certaþi. Era un soi de ardeleanã în
care, fata era mereu schimbatã. „Poºovaica“ era un joc încruciºat
pentru bãrbaþi. Toatã lumea era îmbrãcatã în costum popular,
abia dupã ora 24.00 se schimbau în altceva. (Ana Rogobete, 77
ani - Ogradena Veche)
Alte obiceiuri
¬
„Cântecul paparudei“ - Când era varã se îmbrãcau
2 fete ºi un bãiat ºi mergeau la fântânã ºi izvoare „sã împrospãteze
apa“. Lumea punea bani în gãleatã. Fata „paparudã“ era mascatã
ºi cânta „Paparudã rudã, vino de mã udã“. Era un simbol de
cerut ploaie. Dãdea apoi Dumnezeu apã! (Ionovici Cornelia, 73
ani - Tisoviþa)
¬
„Sântoader“ – de la 12.00 nu era nimeni pe stradã,
doar paznicul. Se fãcea zgomot sã plece Sântoader. Nu era bine
sã munceºti. Atunci veneau caii ºi te copitau.
¬
„Fãrºangul“- era în februarie. Oamenii se „boscãiau“
(machiau), se costumau în diferite personaje. Jucau jocuri populare
româneºti ºi doar valsul era de la cehi. ( Miron Ana, 66 ani Ogradena Nouã)
¬
„Joi Mari“- Se fãcea foc, înainte de Paºte, din
lemne de boj (joimãrele= plante uscate). Focul se fãcea în
curtea casei de cãtre mama soacrã. Se puneau acolo, la roata
focului, pe un „mãsai“ (faþã de masã) colaci, farfuria cu colivã,
cu grâu, o gãleatã de apã din care se lua apã în canã ºi se
ocolea focul de 3 ori. Se lua jar pe ceva ºi se alergau copiii cu
el ºi li se fãcea cruce la nivelul gâtului. Se zicea „Tatãl nostru“
ºi se dãdea de pomanã, chiar se aduceau copii de pe drum ºi li
se dãdea de pomanã. Apoi se mergea la râu curat cu un bãþ cu
flori ºi un ban de metal la capãt. Se aºeza pe apã un peºchir
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(prosop de bucãtãrie, de regulã, ca sã curgã apa peste el ºi se
dãdeau de pomanã colaci ºi colivã. Se fãcea pentru cei care au
murit în anul acela. „Toatã apa asta ce curge ºi tot ce s-a
pregãtit ºi soarele sã fie înaintea lui Dumnezeu ºi la sufletul
lui...“ (Sofia Nicolaescu, 76 ani - Ogradena Veche)
Evenimente din viaþa oamenilor
Nunta
Venea muzica sâmbãta - fanfara cu cumnaþii de mânã ºi
mergeau din casã-n casã sã invite oamenii. Duminica cânta
muzica la bãiat apoi la fatã când o înveleau. Florile din piept
erau un fel de iederã bãgatã-n bronz. Intrau dupã mireasã dar
erau pãcãliþi dânduli-se alte fete îmbrãcate mirese. Apoi se
duceau toþi la Bisericã. Dupã ce îi cununa preotul juca primul
brâu. Jocul se þinea ºi la mireasã ºi la mire. Mâncau carne de
oaie ºi miel. (Ionovici Cornelia, 73 ani - Tisoviþa)
Sâmbãtã seara cânta muzica din casã-n casã ca sã invite
oamenii. Duminica se lua mireasa, se cântau doine, jocuri ºi
apoi plecau cu muzica. (Chimigeru Dorina, 70 ani)
Se fãceau „chipuri“ pentru spectacol, pentru a face glume.
Erau mascaþi. „Chipurile“ ieºeau în locul mirilor la joc ºi jucau
în locul acestora. Când venea mirele sã ia mireasa se ducea
întâi altcineva în locul acesteia. Soacra micã pleca cu un colac
pe mânã pânã la casa mirelui. Se striga zestrea fetei. (Ana
Rogobete)
Dupã cununie preotul juca prima datã mireasa. Dupã ce
rupeau steagul, mireasa fugea pentru a nu fi prinsã ºi lovitã cu
steagul. Dupã nuntã, steagul era pus la mireasã acasã. (Pîrvu
Traian, 82 ani)
La nuntã se pleacã de la bãiat ºi se duce la naº. Mireasa
trebuia sã se uite prin inel la mire. (Miron Ana, 66 aniOgradena Nouã)
Dimineaþa venea mirele cu muzica la mireasã o jumate
de orã ºi apoi se mergea dupa naº. Se venea cu naºul la
mireasã acasã. Intrau unul câte unul ºi pupau mâna miresei ºi
îi puneau câte un ban în sân. Se lua mireasa ºi se mergea la
Bisericã, apoi la mireasã acasã unde pãrinþii ei îi aºteaptau cu
pâine ºi sare (averea, norocul casei). Afarã la mireasã toatã
lumea juca pânã la ora 16.00, dupã care se pleca la mire acasã
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unde ºi socrii îi întâmpinau cu pâine ºi sare. (Vãluºescu
Maria, 87 ani - Ogradena)
Înainte cu 2 sãptãmâni de nuntã, se invita lumea din sat
cu sticla de þuicã. Sâmbãta seara se puneau flori în piept celor
care veneau la nuntã. Tot atunci veneau ºi muzicanþii ºi pe la
ora 16.00 plecau prin sat cu mirii („cinãrul ºi cinãra“) ºi invitau
la nuntã: „Buna dimineaþa, naºule, vã invitãm la nuntã!“ Duminica
se þinea nunta. Dimineaþa se strângeau neamurile la naº, de la
naº la mireasã ºi de acolo la Bisericã. Prânzul se lua la mireasã
ºi cina la mire. La mireasã se lega o sfoarã pe stradã ºi se
fãceau „chipuri“ (se costumau). Fetele se mãritau de tinere.
Mirele ºi mireasa se îmbrãcau în costume populare. Mireasa
venea cu zestre la casa bãiatului. Lumea aducea cadouri la
nuntã ca sã „cinsteascã“ (sã cadoriseascã) mirii. (Maria Cojocaru,
88 ani)
Duminica dimineaþa începea nunta. Prietenele fetei veneau
la casa miresei ºi cei ai bãiatului ºi rudele lui se duceau la
bãiat. De la bãiat, muzicanþii ºi invitaþii bãiatului, mergeau la
casa naºului unde erau aºteptaþi cu sticle de þuicã, gustãri,
prãjituri. Se juca un joc la naº ºi se pleca dupã mireasã. La naº
se pregãtea steagul cu panglicã tricolor pe coadã, mãr în vârf ºi
multe flori, mãrul se dãdea mirilor la sfârºitul nunþii. Naºii ºi
nuntaºii trebuiau sã scoatã mireasa. Acasã la mireasã aºteptau
rudele ei, iar ea, pregãtitã frumos, aºtepta mirele uitându-se pe
geam, prin inel, sã-ºi vadã alesul ºi sã le fie viaþa frumoasã ºi
sã fie fericiþi. Tatãl miresei scotea mireasa din casã ºi juca cu
ea primul joc. Apoi se mergea la Bisericã ºi, dupã cununie,
mireasa juca hora în faþa Bisericii cu preotul. De la Bisericã,
nunta se ducea la casa mirelui unde aºteptau socrii mari care
îi trag în casã pe miri punând în spatele lor „brãcirele“ (cordonul
multicolor al costumului popular). Mireasa primea un caier de
lânã, ca sã fie harnicã, i se punea în poalã un copil mic, ca sã
aibã copii frumoºi ºi sã le fie casa plinã. Mireasa juca cu socrul
primul joc la casa bãiatului. Se punea masa ºi se distrau pânã
dimineaþa. (anonim)
Când venea mirele ca sã ia mireasa, îi scotea o fatã
tânãrã, nu adevãrata mireasã, deºi el la poartã plãtea bani
pentru mireasã. Dupã întoarcerea de la Bisericã, mireasa juca
primul joc cu tatãl socru, iar acasã cu tatãl ei. În pragul casei,
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mirii erau aºteptaþi de socrii mari care le puneau în spate un
brãcir ºi-i trãgeau în casã. (Sofia Nicolaescu, 76 ani, Ogradena
Veche)
Botezul
Moaºa ducea copilul la Bisericã iar la întoarcere acasã îl
aducea naºa cu naºul. Bãgau copilul în casã pe geam iar mama
ºi soacra cântau sã fie copilul sãnãtos, mare, harnic. (Ionovici
Cornelia, 73 ani - Tisoviþa)
Se rosteau cuvintele „V-am dat un pãgân ºi v-am adus
un creºtin“. Dacã copilul era rãu i se schimba numele dupã „un
pierdut“ la Bisericã ºi i se striga apoi aºa cum l-au numit.
Numele trebuia sã fie sfânt. (Ana Rogobete)
Se punea la poartã o gãleatã cu apã, flori, busuioc, bani
ca sã fie copilul plãcut de lume. Nu avea voie nimeni sã pupe
copilul în ziua aceea ca sã nu-l spurce. Se punea o aþã roºie la
mâna copilului ca sã nu fie deocheat. ( Costescu Vasilica, 70
ani - Ogradena Veche)
Dupã o sãptãmânã de la naºtere, naºa ducea prânzul la
mamã timp de 8 zile. Dacã mama nu a avut noroc de primul
copil, al doilea era dat pe geam de cãtre naºi: „Iþi dau copilul cu
atâþia bani!/ Îl cumpãr cu atâþia bani în faþa lui Dumnezeu.“
(Vãluºescu Maria. 87 ani - Ogradena)
Înainte de botez, se spãla copilul în apã cu busuioc ca sã
fie frumos, dupã aceea îl lua moaºa ºi-l ducea la botezat. (Maria
Cojocaru, 88 ani)
Când se venea de la Bisericã ºi copilul a fost botezat, se
dãdea familiei spunându-se: „Ne-aþi dat un necreºtin ºi v-am
adus un creºtin!“ Când îþi mureau copiii ºi nu aveai noroc de ei,
nou-nãscutul se dãdea pe fereastrã unei femei care avea copii
care zicea: „Al meu sã fie!“ (Sofia Nicolaescu, 76 ani - Ogradena
Veche)
Înmormântãri
Se boceau tare dacã erau tineri, mergea lumea dupã
mort, tãmâiau. (Ionovici Cornelia, 73 ani - Tisoviþa)
Nu exista mort fãrã bocet. Este pomenitã „Baba Neni“
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care era celebrã pentru bocetele ei. Aceste bocete erau de fapt,
cuvinte scoase din inimã despre viaþa mortului. (Paul
Elisabeta,76 ani - Eºelniþa Veche)
La priveghi, femeile care rãmâneau pânã dimineaþa primeau
mâncare - o felie de pâine cu miere, dulceaþã ºi o canã de ceai.
Noaptea se dãdea þuicã de bãut. Bocitoarele nu erau plãtite.
Baba Neni cânta viaþa omului. La mame tinere li se cânta: „Sã
te rogi de omul tãu/ Sã nu fie tatã rãu/ sã nu-i lase nemâncaþi/
ªi nici ziua dezbrãcaþi“. Se punea grâu sub mort, ca sã nu vinã
strigoi, sã stea sã numere boabele de grâu. 3 zile dupã
înmormântare nu era voie sã faci curat. (Ana Rogobete, 77 ani
- Ogradena Veche)
În casa în care se afla mortul se puneau cearºafuri sau
„mãsaie“ (feþe de masã) la toate oglinzile din casã pentru a nu
se vedea mortul în oglindã. Se þinea becul aprins ºi o canã de
apã în camera în care a stat mortul timp de 6 sãptãmâni iar
dacã apa seca însemna cã „mortul s-a întors sub formã de
strigoi“. ( Costescu Maria, 85 ani)
Cei bãtrâni puneau var ºi fãinã de mãlai sub masa
mortului ca sã aibã de lucru, sã zugrãveascã tot anul. (Fulga
Nicolae)
Se mãsura mortul cu aþa ca sã nu se momeascã la cei
din casã. Se bãga þãrânã dupã capul celor din familie pentru a
nu se întoarce mortul. Dupã înmormântare, 3 femei se duceau
cu apa ºi gunoiul din casã la cimitir. Nu aveau voie sã vorbeascã
pe drum pânã la cimitir ºi nici sã se întoarcã pe unde au plecat.
Se ia o glie de pãmânt de la cimitir ºi se pune la poartã ºi se
spune: „De acolo ºi pânã la poartã sã-þi fie umblatul!“. Se tãmâie
40 de zile. ( Costescu Vasilica, 70 ani - Ogradena Veche)
La catolici, dacã trãgea cineva sã moarã, se pãzea seara
cu lumânãri pânâ ieºea sufletul. Era îmbrãcat ºi lãsat desculþ
(se spunea cã Dumnezeu îl punea sã sarã peste foc desculþ, fãrã
papuci). Se spunea „Tatãl nostru“ ºi apoi pãrintele îl îngropa. La
pomanã se fãcea un papricaº ºi cozonac, iar copiii erau puºi pe
o parte ºi primeau doar cozonac. (Vãluºescu Maria, 87 ani Ogradena)
La ortodocºi mortul se spãla, se îmbrãca ºi se puneau 3
lumânãri (2 la cap, una deasupra). În cele 2 zile de priveghi,
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bãrbaþii joacã cãrþi, femeile stau înãuntru. Când îl înmormânteazã,
prima stare, „ogina“ se fãcea de cãtre familie. Un nepot ia o
canã ºi o gãletuºã cu rãchie. Preotul dã un colac ºi un bãþ celui
care a fãcut groapa sã îl arunce ºi se îngropa odatã cu mortul.
La plecare, nepotul stãtea la poarta casei ºi dãdea rãchie la
fiecare ºi 9 colaci primilor care veneau. (Vãluºescu Maria, 87
ani - Ogradena)
La înmormântare, dacã murea mama sau sora, se cânta:
„Mamo, mamo, un’te duci? Te duci, mamo, în pãmânt ºi te pui
la putrezit?“ Baba Neni cânta frumos la înmormântãri, tot ea
compunea ºi poeziile. (Rotaru Maria, 77 ani)
Când murea cineva, se acopereau oglinzile, ca sã nu se
vadã mortul ºi sã vinã moroi. Se punea apã în pahar timp de
6 sãptãmâni, dupã îngropare. Cât a stat mort, i s-a pus sub
masã var într-o farfurie ºi fãinã de porumb. Dupã înmormântare,
la 3 zile, se ducea la mormânt cu apã într-o canã, un colac, o
sticlã de vin. Vinul ºi colacul se îngropau la cruce ºi se zicea:
„Eu îþi dau pitã ºi vin/ Tu la casa mea sã nu mai vini/ Aici sãþi faci umblatul/ Aici statul/Treabã cu noi sã nu mai ai“. (Sofia
Nicolaescu, 76 ani - Ogradena Veche)

Voluntarii Asociaþiei comunitãþii Eºelniþa
„Cazanele Dunãrii“
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Tradiþii din Eibenthal
„Cârâitul“
Provine de la substantivul „cârâitoare“ care este folositã
de bãieþii pânã la 14 ani, din Joia Verde pânã la Sâmbãtã Albã.
Aceste instrumente înlocuiesc clopotele Bisericii care în semn
de doliu sunt condamnate la tãcere, în Sãptãmâna Mare, timp
de trei zile. Bãieþii parcurg satul dintr-un capãt la celãlalt de
câteva ori într-o zi.
Rãsplata copiilor, care cheamã întreg satul la rugãciune,
vine dupã Înviere. Mergând din casã în casã, cântând ºi strigând
versuri specifice primesc ouã crude, vopsite ºi bani. Acestea
toate sunt împãrþite la toþi în mod egal.
HODY, HODY, DOPROVODY
NA ÈERVENÝ VEJCE,
KDY• NEMÁTE ÈERVENÝ,
DEJTE NÁM BÍLÝ,
SLEPIÈKA VÁM SNESE JINÝ...
Aceastã tradiþie este aºteptatã tot anul de cãtre bãieþii
satului.

„Udatul fetelor“
În a doua zi a Paºtelui (luni), este obiceiul ca flãcãii sã
treacã pe la toate fetele din sat pentru a le uda cu apã, deoarece
apa reprezintã simbolul puritãþii, fetele ce sunt încuiate în casã
vor fi necurate tot anul. Bineînþeles cã nici fetele nu aºteaptã
cu braþele deschise, fiind ascunse prin casã, pod, hambar iar
bãieþii trebuie sã depunã un anumit efort pentru a le prinde ºi
chiar sã dea dovadã de spirit colectiv. Întotdeauna se terminã
cu o peripeþie cum ar fi: geamuri sparte, straturi de flori
cãlcate, uºi forþate ºi peste tot apã.
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„Sãrbãtoarea maiului“
Denumirea provine de la un copac tânãr denumit „mai“,
se sãrbãtoreºte luni dupã sãrbãtoarea Pogorârii Duhului Sfânt.
Tinerii necãsãtoriþi aduc din pãdure doi copaci: unul
bogat în crengi ºi mai scund care va fi instalat în sala Cãminului
Cultural, celãlalt înalt de 7-8 m pentru a fi vãzut din toate
pãrþile satului. Ambii copaci sunt ornamentaþi cu hârtie creponatã,
fonte ºi cu câte o sticlã plinã de þuicã sau vin.
Pomul cel mic este ornamentat de cãtre fetele tinere,
luni dupã-amiaza lângã Bisericã, de unde este dus de cãtre
flãcãi, însoþiþi de muzicã, la sala Cãminului Cultural. Aici odatã
instalat „maiul“ este pomul sub care trebuie sã ajungã fiecare
femeie, fatã a comunitãþii, însoþitã însã doar de flãcãi. Este o
tradiþie care spune cã acea femeie care nu este condusã sub
„mai“ tot anul nu-i va merge bine ºi-ºi pierde din frumuseþe.
Cum aratã obiceiul ?
Sub „mai“ este o masã pe care se aflã un vas de porþelan
adânc, acoperit cu o farfurie de porþelan, pahare ºi vin. Fiecare
reprezentantã femininã este condusã în paºi de dans sub „mai“
unde în spatele mesei este un flãcãu din sat ºi un bãrbat
însurat. Acesta din urmã povesteºte fiecãrei femei/fete, cât de
greu a fost gãsit ºi adus copacul sub care stã EA ºi de aceea
meritã sã plãteascã cu bani aceastã minunãþie de pom. În
încheiere, fiecãreia i se pune un pahar de vin ºi ciocneºte cu
stãpânii „maiului“.
Pentru cã în trecut era obiceiul ca fiecare petrecere sã
fie plãtitã de flãcãi ºi bãrbaþi, fetele ºi femeile având accesul
gratuit, de „Sãrbãtoarea maiului“ este singura ocazie a femeilor
de a se revanºa faþã de bãrbaþi, plãtind sub „mai“.
Seara se terminã cu dans, voie bunã ºi chiote dacã pe
strigãtor îl mai þin puterile.

Michaela LEOREANU
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COMUNA SVINIÞA
O POVESTE PESTE TIMP
La jumãtatea distanþei dintre kilometrii fluviali 1004 ºi
1005, pe malul drept ºi stâng al Dunãrii, pe actualul teritoriu al
Serbiei ºi al comunei Sviniþa, s-a dezvoltat o culturã din perioada
epipaleoliticului (mezoliticului) ºi neoliticului timpuriu cu centrul
la Lepenski Vir – Serbia.
Aºezarea de la Lepenski Vir corespunde geografic cu
zonele Livadiþa-Ieleºeva din teritoriul comunei Sviniþa. Distanþa
pânã la malul stâng era ºi este de 500-700 de metri, permiþând
o comunicare ºi prin viu grai.
Viaþa în epipaleolitic ºi neoliticul timpuriu s-a dezvoltat
la Lepenski Vir pe o terasã a malului drept al Dunãrii. Dupã
încheierea cercetãrilor arheologice, terasa a fost decupatã din
malul sârbesc ºi înãlþatã cu 29,7 m, deasupra vechii locuiri, ºi
este oferitã, azi, ca muzeu publicului interesat. Aºezarea a fost
acoperitã cu o structurã de sticlã, vizibilã ºi de pe malul
românesc.
În epocã, Dunãrea nu însemna pentru o comunitate de
oameni o frontierã. Ea nu despãrþea, nu era o limitã teritorialã.
Dimpotrivã, viaþa cu aceleaºi caracteristici se dezvolta pe ambele
maluri. Aºa cum Nilul sau Eufratul nu au despãrþit Egiptul ºi
Mesopotamia în douã zone distincte, cu o istorie ºi o dinamicã
socialã diferite, la fel ºi Dunãrea. Pe ambele ei maluri se
dezvoltau aceleaºi culturi materiale, Dunãrea fiind o cale de
acces, înlesnind comunicarea. În acelaºi timp, Dunãrea era la fel
de importantã pentru comunitãþile de pe cele douã maluri, fiind
un furnizor dintre cei mai valoroºi de hranã. Orice grupare
umanã de pe un mal al Dunãrii, avea o replicã identicã pe malul
celãlalt. Mai mult chiar o aºezare putea sã se dezvolte pe
ambele maluri. Dunãrea a fost o mare ºansã pentru extinderea
comunitãþilor din preistorie. Aºa cã e de la sine înþeles cã
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locuitorii din Lepenski Vir s-au stabilit pe ambele maluri ale
fluviului, în diferite puncte de pe malul stâng, iar patru dintre
acestea au fost pe teritoriul comunei Sviniþa.
În concluzie, avem suficiente argumente sã considerãm
cã istoria Sviniþei începe în epipaleolitic, în urmã cu circa 7460
de ani BP calibrat, o datã cu primii locuitori stabiliþi la Lepenski
Vir.
Prima atestare documentarã a localitãþii Sviniþa existã
din 24 februarie 1430, ea fiind menþionatã într-un act emis de
Cavalerii Teutoni cu prilejul constatãrii fãcute de aceºtia asupra
cetãþii luatã în primire de la regele ungar Sigismund. Acelaºi
document mai prezintã ºi planurile de reorganizare militarã ale
cetãþii, întocmite la aceeaºi datã tot de cãtre Cavalerii Teutoni,
pentru a stãvili ofensiva otomanã. Cetatea este înregistratã sub
numele de Zynicze, iar localitatea unde se gãsea fortificaþia este
semnalatã sub denumirea de Synicze, fiind vorba de aceeaºi
denumire, dar cu ortografiere diferitã.
Ulterior, cetatea mai apare la 1443, într-un document
emis la 12 martie la Buda de regele Vladislav al Ungariei, în
vremea în care conducãtorul militar al zonei era Iancu de
Hunedoara. Cetatea, numitã Zinicze, - având acum rangul de
cetate regalã - a fost reconstruitã pentru cã avea o mare
importanþã militarã în zonã.
Dupã cum reiese din documentul Cavalerilor Teutoni,
cetatea de la Sinicze avea o mai mare vechime, fiind constritã
înainte de 1430.
Din cercetãrile arheologice a rezultat cã aceasta a fost
ridicatã în rãstimpul dintre mijlocul secolului XIII ºi începutul
secolului XIV. Unele surse istoriografice sugereazã cã cetatea a
fost ridicatã între 1247 ºi 1254 de Cavalerii Ioaniþi ºi întãritã
ulterior de Pippo Spano ºi Iancu de Hunedoara.
Cetatea se gãsea în punctul Tri Kule ºi era compusã din
actualele trei turnuri la care se adãuga o extensie spre est.
Zidurile acesteia, rãvãºite de ape au fost observate de arheologi
pe o distanþã de 200 de metri est într-un moment când apele
Dunãrii erau în scãdere.
Iniþial localitatea Sviniþa a fost aºezatã pe locul astãzi
denumit Starono Selo (Satul Vechi), la est de Tri Kule, la o
distanþã de 1,5 kilometri.
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Dupã ocuparea Banatului de austrieci, conform unui plan
de reorganizare al provinciei, între 1718 ºi 1723, satul a fost
mutat pe locul Sviniþei contemporane, dispãrutã în 1970 sub
apele lacului de acumulare.
Cert este cã existenþa ei în acel loc este certificatã
documentar de o hartã ridicatã în anul 1723 de contele Merci,
din ordinul guvernatorului Banatului.
Localitatea a mai fost menþionatã între anii 1690-1700 de
conscripþia austriacã întocmitã de Marsigli, cu denumirea de
Szvinyicz; în anul 1723 pe harta lui Merci Zainiza; în conscripþia
din 1743 Swiniza ; în 1774 Svinica, în 1780, pe harta lui Fr.
Griselini, Simiza; în 1829 ºi 1840 a aparut cu numele de
Szvinicza, iar în 1913 ca Szinicze.
La Sviniþa trãieºte o comunitate sârbã, unicã în judeþul
Mehedinþi, dar ºi în þarã ºi în peninsula Balcanicã. Lingviºti
reputaþi au constatat cã limba vorbitã de localnici este un grai
arhaic, care nu prezintã nicio analogie cu vreun alt grai vorbit
la nord sau sud de Dunãre. Strãmoºii svinicenilor au venit
dintr-o zonã de tranziþie a graiurilor sârbeºti, macedonene ºi
bulgare, din centrul Macedoniei de pe cursul superior al râului
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Vardar. Ei au sosit la Sviniþa în cursul secolului XI ca refugiaþi
în urma rãzboiului dintre Þaratul bulgar ºi Imperiul bizantin, la
ora când abia se conturau limbile sud-slave. Graiul vorbit de ei
conþine încã multe elemente gramaticale moºtenite din slava
comunã. Limba vorbitã la Sviniþa este cea moºtenitã din secolul
XI cu adausuri survenite în secolul XII-XIII, prin suprapunerea,
peste fondul lingvistic de bazã, a elementelor aduse de un grup
din strãmoºii caraºovenilor de astãzi. În secolele XIV-XV, graiul
svinicean era format, influenþele ulterioare reflectându-se numai
în lexic.
Arheologia ºi istoriografia confirmã întru totul aserþiunile
lingviºtilor.
Originea denumirii localitãþii Sviniþa o gãsim în elementele
moºtenite din slava veche. Toponimul provine din slavul svineþ
la plural sviniþi cu sensul de plumb ºi de aici puºcã, armã. Chiar
ºi în limba românã acest cuvânt din slava veche a derivat în
româna arhaicã în svineaþã ºi ulterior în sâneaþã, cu acelaºi
înþeles de puºcã.
Sviniþa a fost inclusã, de-a lungul istoriei în Regatul
maghiar (sec XI-1522), în Imperiul otoman (1522-1718), în Imperiul
austriac ºi austro-ungar (1718-1918) ºi, dupã Unirea Banatului
cu Þara, în România.
Locuitorii satului Sviniþa sãrbatoresc la sfârºitul fiecãrei
veri „Festivalul smochinelor“. Smochinii au la Sviniþa o îndelungatã
ºi bogatã experienþã istoricã. Perioada de 196 de ani de stãpânire
otomanã a însemnat însuºirea unor elemente lexicale ºi a unei
toponimii. Dar nu numai atât. În 1559, comandantul militar ºi
administrativ al Sviniþei a fost Hagi Mehmed, o personalitate
plinã de iniþiative ºi cu o mare vocaþie gospodãreascã. Acesta,
conºtient de avantajele climei submediteraneene ale Sviniþei a
plantat aici primii smochini, ce constituie azi o importantã
bogãþie a satului, exploatatã de 454 de ani.
Sviniþa are un potenþial istoric, neegalat de vreuna din
localitãþile rurale din Clisura Dunãrii. ªcoala funcþioneazã din
1774, cu o clãdire proprie ce a dãinuit pânã în 1970, ceea ce
înseamnã 268 de ani de învãþãmânt. Primul învãþãtor a fost
Barbu Albian din Þara Româneascã. Biserica a fost construitã la
1751, a fost iniþial o bisericã de lemn cu hramul Sf. Prooroc Ilie,
consemnatã documentar la 15 ianuarie 1757. Vechimea ei este
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de 261 de ani. Se impune sã amintim ºi existenþa unei mânãstiri
ortodoxe, atestatã documentar în perioada 1569-1579.
În anii 1969-1971 a fost strãmutatã în totalitate din
cauza creºterii apelor Dunãrii cu ocazia construirii hidrocentralei
Porþile de Fier I, pe o nouã vatrã pe care se aflã ºi în prezent.
Prezentare geograficã:
Localitatea Sviniþa se aflã situatã în sud-vestul judeþului
Mehedinþi, la o distanþã de 80 km de municipiul Drobeta TurnuSeverin ºi întinsã pe o suprafaþã de 75 ha, este parte componentã
a comunei cu acelaºi nume. Este poziþionatã la 50 km in
amonte de Orºova, în defileul Cazanele Dunãrii, prima comunã
din judet unde intrã Dunãrea în Mehedinþi ºi scaldã malurile
însorite pe o lungime de peste 25 km. Comuna Sviniþa este
vecinã cu Judeþul Caraº-Severin la Nord, Dunãrea ºi Serbia la
Sud ºi Vest ºi comuna Dubova, la Est. Comuna Sviniþa se
întinde pe o suprafaþã de 9145 de ha, fiind aºezatã la limita sudvesticã a judeþului Mehedinþi. Teritoriul acesteia se întinde pe o
distanþã 26 de kilometri de-a lungul Dunãrii. Între kilometri
fluviali 984 ºi 1010 suprafaþa comunei, bogatã în izvoare, oferã
acestui fluviu nenumãraþi afluenþi dintre care meritã o atenþie
specialã: Iuþi, Povalina, Staristea ºi Ieleºeva cu o mare însemnãtate
pentru economia comunei, dar ºi pentru istoria ei.
Cursul Dunãrii este în prezent la 63 de m altitudine ºi
limiteazã perimetrul comunei la est, sud ºi vest. Comuna este
în sudul Munþilor Almãjului ºi are altitudini ce variazã pe o
scarã de 853 de m, de la cei 63 de metri ai Dunãrii pânã la 916
metri cât are vârful Urzica (Kopriva), situat la nord teritoriul
comunei.
Clima
Localitatea Sviniþa se aflã într-o zonã de climã temperatcontinentalã cu influenþe submediteraniene, cu veri însorite ºi
ierni blânde, care oferã condiþii pentru dezvoltarea unor vegetaþii
specifice, cum ar fi migdalul, smochinul, liliacul, teiul, scumpina
ºi castanul sau arborii exotici: magnolia, nucul caucazian.
Temperatura medie a iernii este numai de 2 grade celsius. O
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medie a zilelor de ninsoare este de 20-25 de zile, iar a celor de
îngheþ este de 80-100 zile. Ceaþa este un fenomen frecvent în
dimineþile toamnei târzii ºi ale primãverii timpurii, dar mai ales
pe timpul iernii când se menþine pânã la prânz.
Vara este cãlduroasã, cu temperaturi medii de 20 grade
celsius. Luna cea mai cãlduroasã a anului este luna iulie, când
temperatura medie este de 23,1 grade celsius. Vara, uneori
temperaturile depãºesc 35 grade celsius la umbrã ca urmare a
valurilor de aer fierbinte, tropical. În comuna Sviniþa terasele
Dunãrii sunt însorite, având o duratã medie de strãlucire a
soarelui de 2150 ore pe an. Temperatura medie anualã este de
11,7°C, temperatura medie din luna ianuarie fiind de -0,3°C,
iar cea din luna iulie de +23,2°C. Valorile temperaturilor sunt
mai ridicate decât în alte localitãþi din Clisura Dunãrii ºi din
vestul judeþului Mehedinþi.
Perioada din an fãrã îngheþ este de 220 de zile. De
precipitaþii mai abundente profitã terasele din partea vesticã a
comunei, din zona Povalina-Ieleºeva, cu precipitaþii medii anuale
de peste 750 mm.
O notã aparte pentru terasa dintre Sviniþa - Tri Kule Sviniþa veche - Iuþi, orientatã spre sud, o reprezintã o duratã
medie anualã de strãlucire a soarelui mai mare, cu valori medii
anuale ºi lunare mai ridicate decât în restul comunei. Faptul a
încurajat aici, în vechime, o dezvoltare susþinutã a culturii viþei
de vie, iar vinul de Sviniþa a fost servit înainte la multe curþi
regale din Europa.
Fauna si flora
Fauna localitãþii Svinþa este diversificatã, majoritatea
specilor de reptile, amfibieni ºi pãsãri, fiind protejate la nivel
naþional ºi internaþional. Dintre acestea, amintim: scorpionul,
salamandra, broasca þestoasã de uscat, ºarpele de sadinã (Coluber
jugularis), vipera cu corn (Vipera ammodytes), specii de pãsãri ºi
altele. Situaþia zonelor umede ºi a componenþei avifaunei comunei
sunt urmare a creãrii barajului de la Porþile de Fier I, care a
determinat apariþia de noi zone umede, reprezentând habitate
pentru pãsãrile acvatice ºi limicole. Un numãr mare de pãsãri
acvatice pot fi observate în perioada de iarnã-primãvara pe
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suprafaþa lacului ºi în zonele umede limitrofe acestuia: cormorani,
stârci, berze, egrete, raþe, liºiþe, iarna chiar ºi lebede.
În pãdurile seculare de fag ºi stejar se gãsesc animale
sãlbatice cum ar fi: urºii, lupii, râºi, viezuri, vulpi, porci mistreþi,
cãprioare, etc.
În apele Dunãrii trãiesc pânã în prezent: anghila, avatul,
babuºca, bibanul, carasul, morunaºul, plãtica, somnul, ºalãul,
ºtiuca, vãduviþa, scrumbia de Dunãre, pietroºelul, þiparul, zglãvocul
º.a., iar pe afluenþii Dunãrii, mai ales pe Ieleºeva ºi Staricea:
pãstrãvul, cleanul, mreana. În ultimii ani, apele Dunãrii au fost
populate cu fitofag pentru a suplini scãderea faunei piscicole din
cauza poluãrii, dar ºi pentru cã acesta este un mare consumator
de alge.
Însã marea bogãþie pentru fauna piscicolã din zonã au
reprezentat-o dintotdeauna sturionii. Pânã la construcþia barajului
hidrocentralei de la Porþile de Fier, sturionii, veniþi din Marea
Neagrã, îºi depuneau icrele în Dunãre, în zona Sviniþei, astfel
cã morunul, nisterul, pãstruga erau pescuite aici în cantitãþi
mari. În secolul XIX, literatura de specialitate consemneazã
migraþia sturionilor ºi la Budapesta, Bratislava ºi Viena. Anghila
ºi ea prezentã aici datoritã migraþiei, se menþine într-un numãr
din ce în ce mai mic de exemplare, fiind în curs de dispariþie.
Încã de la aºezarea lor în zonã, din secolele XI-XII,
svinicenii au dezvoltat o întreagã industrie piscicolã, afumând
exemplarele, conservându-le în butoaie cu saramurã, preparând
icrele negre (caviarul). Aceastã ocupaþie a încetat dupã construcþia
hidrocentralei din aval. Singurul sturion care mai existã în
apele Sviniþei este cega, un peºte specific locului.
Din punct de vedere istoric, relieful albiei Dunãrii a
creat tradiþionale locuri de pescuit, bogate în peºte. Cataractele
de la: Doica, Izlaz, Tahtalia Mare, Tahtalia Micã, Greben, Sviniþa
ºi Iuþi, au adunat un numãr exploziv de mare de peºti din toate
speciile ce trãiesc pe segmentul dunãrean al Sviniþei.
Structura populaþiei
Între anii 1891-1924 numãrul locuitorilor oscila între
1300 ºi 1400. Recensãmântul general al României din 1930
înregistreazã la Sviniþa 1774 locuitori, dintre care 93,5 % de
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naþionalitate sârbã. Populaþia comunei în 1980 ajungea la un
numãr de 1426 de locuitori din care:80 români, 1320 sârbi, 3
unguri, 1 ceh, 22 rromi. Populaþia comunei în 2004: 1163 de
locuitori din care: 118 români, 1020 sârbi, 3 unguri, 3 cehi, 19
rromi.
Descrierea stemei
Stema comunei Sviniþa se compune dintr-un scut
triunghiular cu marginile rotunjite, tãiat.
În partea superioarã, în câmp de aur, se aflã cetatea
Trikule flancatã de douã ramuri cu smochini, în culori naturale.
În partea inferioarã, în câmp albastru, se aflã o barcã,
un peºte ºi brâu undat.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã, de argint, cu
un turn crenelat.
Cele trei turnuri, în culori naturale, reprezintã cetatea
Trikule, construitã în secolul al XIII-lea, menitã de a opri
expansiunea otomanã.
Cele douã ramuri cu smochine, în culori naturale,
reprezintã una din ocupaþiile locuitorilor cât ºi una din sãrbãtorile
locale foarte importante în viaþa locuitorilor.
Brâul undat, de argint, face referire la faptul cã localitatea
se aflã în defileul Dunãrii, iar Dunãrea o scaldã peste 25 km.
Barca ºi peºtele, de argint, simbolizeazã ocupaþia de bazã
a locuitorilor, piscicultura.
Coroana muralã cu un turn crenelat semnificã faptul cã
localitatea are rangul de comunã.
Astãzi, comuna Sviniþa este formatã din circa 400 de
case cu 12 strãzi aºezate într-un perimetru de 75 ha toate
construite dupa 1970, când Dunãrea datoritã barajului de la
Porþile de Fier a inundat tot satul ºi a trebuit sa se mute mai
sus. Avem la nivelul comunei Sviniþa institutii ca: Primãria,
ªcoala generalã cu clasele I-VIII, Dispensar Uman cu Farmacie
ºi Cabinet stomatologic, Cãmin Cultural, Biblioteca, Clubul
Tineretului, Biserica Ortodoxã Sârbã, Centru de Informare ºi
Promovare Turisticã, Muzeul Satului, Uscãtorul de Smochini,
Piaþa, Stadionul de fotbal, Teren de hanbal, volei ºi minifotbal
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cu vestiare ºi grup sanitar, plaja, Monument al eroilor, Plaja,
Post Poliþie, Sector Poliþie de Frontierã.
Strãzile din comunã, mai mult de jumãtate sunt asfaltate
urmând ca într-un viitor apropiat sã fie asfaltate ºi celalalte,
precum ºi terminarea canalizarii în toata comuna.
Zona este de o frumuseþe mirificã cu peisaje minunate,
care se va dezvolta foarte repede din punct de vedere turistic,
se vor construi pensiuni ºi case de vacanþã.
Prin proiecte cu bani europeni am promovat 5 obiective
turistice în toatã România, este vorba de Cetatea Tricule, Neckul vulcanic Trescovat, Rezervaþia Botanicã, Cioaca Borii cu pinul
negru de Banat ºi Rezervaþia Fosiliferã (paleontologicã), iar prin
Proiectul de Dezvoltare Ruralã oferim consultanþã la peste 100
de locuitori ºi cursuri de calificare la 60 în meseriile de
cameristã, lucrãtor în comerþ, Calculatoare ºi antreprenoriat,
meserii necesare pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului
în zonã.
Una din tradiþiile pãstrate din strãmoºi este prãznuirea
unui sfânt în fiecare familie. De exemplu, Sf. Lazãr, Sf. Ilie,
Sf. Paraschiva, Sf. Arhanghel, Sf. Dumitru, Sf. Nicolae ºi
Crãciunul.
În ziua când se serbeaza sfântul casei, oamenii se duc la
bisericã cu o lumânare aprinsã în sãnãtatea familiei, apoi
preotul merge în casa respectivã, taie colacul pe care îl sfinþeºte
cu vin ºi binecuvânteazã familia. Apoi se adunã toate rudele la
masã, se aprinde o lumânare, se tãmâiazã masa ºi se þine
lumânarea aprinsã pânã la sfârºitul mesei, când mezinul familiei
stinge lumânarea de pragul de sus al uºii, unde rãmâne un
semn din cearã. Acest semn reprezintã dovada cã veneram
sfântul respectiv, iar el ocroteºte casa.
Hramul Bisericii este de Sfântul Nicolae, ocrotitorul
Bisericii Ortodoxe Sârbe pe stil vechi, iar prima atestare a unei
biserici la Sviniþa dateazã din 1751, în urma cu 262 ani ºi de
atunci a funcþionat neântrerupt pânã în prezent.
Un alt obicei asemãnãtor cu sârbii din Timoc, este
colindatul.
La noi se colinda de trei ori pe an: în ajun de Sf.
Nicolae, în ajun de Crãciun ºi de Sf. ªtefan.
Svinicenii de-a lungul timpului s-au ocupat cu agricultura,
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viticultura, pomicultura, avicultura, apicultura, cresterea
animalelor, bovine, ovine, porcine, pescuitul în Dunãre, morãrit
ºi dogãrit.
Tradiþii, Etnografie ºi Folclor
Fiecare zonã are un specific al sãu, o tradiþie care
dãinuie de secole ºi care este pãstratã cu sfinþenie de fiecare
generaþie. Localitatea Sviniþa este un exemplu viu de menþinere
a spiritului tradiþional ºi a obiceiurilor de-a lungul timpului.
Festivalurile sau sãrbatorile sãteºti constituie o provocare
pentru tradiþiile locale. Ele promoveazã identitatea, cultura,
obiceiurile ºi tradiþiile localitãþii Sviniþa prin faptul cã atrag un
public larg, impulsioneazã turismul cultural, promoveazã valorile
fundamentale existente în patrimoniul cultural al localitãþii.
Comunitatea de pe malul Dunãrii a moºtenit un obicei
unic pe care îl pune în practicã de Sfintele Sãrbãtori de Paºti,
bãtutul ouãlor cu banul, obicei vechi din perioada creºtinizãrii
care simbolizeazã patimile lui Iisus Hristos atunci când era lovit
de cãtre soldaþii romani cu diferite obiecte metalice – sãbii,
scuturi, suliþe, etc.
În fiecare an, locuitorii comunei Sviniþa se adunã în
centrul localitãþii, pentru a face un fel de întrecere cu ouã.
Dupã ce ascut bani vechi, aliniazã câteva ouã vopsite iar cu
aceste monede aruncã înspre ele. Dacã banul se înfige în coaja
oului, „aruncãtorul“ câºtigã oul. Dacã eºueazã, trebuie sã-i
plãteascã „posesorului“ oului o taxã stabilitã de comun acord,
înainte de loviturã. Cu prilejul acestei sãrbãtori, dorindu-ºi sã
evidenþieze faptul cã portul popular încã mai e la modã în zonã,
sunt „scoase de la naftalinã“ costumele populare.
Obiceiul Maica/Baca Calea/Babacalia (zeiþa rea): atunci
când se întâmplau nenorociri, adicã se îmbolnãveau sau mureau
animalele, ploaia întârzia sã aparã ºi recolta sãtenilor se aflã în
pericol, dãdeau vina pe o zânã, Babacalia. Astfel, pentru a
alunga rãul, oamenii efectuau urmãtorul ritual compus din trei
etape: în prima etapã oamenii aduceau mâncare, bãuturã la o
intersecþie cât mai aproape de locul în care se întâmpla
nenorocirea, apoi se mutau în alt loc iar în ultima etapã se
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strângeau la ieºirea din sat. Acest ritual avea rolul de a scoate
rãul din sat. Chiar dacã în prezent, sãtenii nu se mai confruntã
cu probleme grave, în trecut înfãptuiau acest ritual în toate
locurile afectate de puterea rãului.
Festivalul Satelor Dunãrene are loc în luna iulie, mai
exact în prima sâmbãtã din luna iulie ºi este consideratã ca fiind
cea mai longevivã manifestare din judeþul Mehedinþi, ajuns la
editia 34 – a. În fiecare an participã artiºti amatori, sportivi ºi
oameni de culturã de diferite naþionalitãþi din majoritatea
localitãþilor româneºti riverane Dunãrii. În cadrul manifestãrilor,
un loc important îl au competiþiile sportive de fotbal, tenis de
masã ºi ºah, sãrbãtoarea terminându-se cu un spectacol folcloric
susþinut de artiºti locali.
Festivalul Smochinelor
Sfârºitul verii ºi apropierea toamnei semnificã pentru
sviniceni startul pentru culegerea smochinelor. Fructele sunt
transformate în dulceaþã, gem, sunt confiate sau ajung rachiu ºi
vin. În ultima duminicã a lunii august, în zona Cãminului
Cultural, sunt amenajate standuri cu dulceaþã ºi þuicã de smochine
produse de cetãþenii din localitate. Zeci de localnici încearcã
anual sã demonstreze cã ºtiu sã prepare cea mai bunã dulceaþã,
respectiv þuicã de smochine. Imediat dupã inaugurarea standurilor
cu produse are loc ºi o demonstraþie de cules smochine în
costume populare, iar ziua se încheie cu programe artistice
susþinute de gazde, dar ºi de ansambluri din Timiºoara, Drajna
judeþul Prahova, ªtei judeþul Bihor, Moldova Veche, Radimna ºi
Socol din Caraº-Severin. În plus, manifestarea reuneºte competiþii
sportive de fotbal, ºah, tenis de masa, pescuit sportiv, etc.
Sãrbãtoarea înfrãþirii
Locuitorii din comuna Sviniþa s-au „înfrãþit“ cu sârbii din
comuna Donji Milanovac ºi, an de an, în ultima sãptãmânã din
luna mai, sãrbãtoresc evenimentul cu spectacole de muzicã
popularã, dansuri populare ºi întreceri sportive.
Sãrbãtori religioase: svinicenii, deºi sunt formaþi în
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proporþie de 95% din sârbi, sunt, la bazã, ortodocºi, sãrbãtorind
Paºtele la fel ca semenii lor, românii, însã se ghideazã dupã
calendarul gregorian, fiind cu 13 zile în urmã. În primele douã
zile de Paºte, localnicii se adunã în centrul comunei, pentru a
lua parte la Sãrbãtoarea Învierii, fiind invitaþi sã întreþinã
atmosfera artiºtii din zonã, dar ºi din alte localitãþi. De Sfântul
Nicolae ºi Sfântul Ion se face prazic în familie deoarece
majoritatea bãrbaþilor poartã numele de Nicolae sau Ion. Faþã
de sãrbãtorile creºtin-ortodoxe obiºnuite, comunitatea sârbã din
Sviniþa mai sãrbãtoreºte ºi Sfântul Sava pe 27 ianuarie, Sfântul
Sava fiind considerat patronul spiritual al ºcolilor, elevilor ºi al
profesorilor sârbi.
Legende
Conform legendelor locale, Neck-ul vulcanic Trescovat
era venerat de locuitorii culturii Lepenski Vir de dincolo de
Dunãre ºi de la noi, de cum peste 7600 ani, datoritã faptului cã
muntele era un punct de orientare, iar soarele, în timpul
echinocþiului de varã, rãsãrea de dupã acesta. Astfel, locuitorii
din Lepenski Vir îºi construiserã locuinþele dupã chipul ºi
asemãnarea neck-ului vulcanic Trescovat în limba sârbã ,,cel
care trãzneºte“ ºi era calendarul lor când se schimbau anotimpurile,
când începeau pescuitul sturionilor, vânãtoarea, etc.
Înainte de intrarea în comuna Sviniþa se aflã o zonã
numitã Valea Roºie unde pãmântul este roºu (terra rossa), iar
legenda spune ca Iorgovan dupã ce a urmãrit balaurul pe Valea
Cernii ºi i-a tãiat un cap, aici în Valea Roºie l-a ajuns ºi dupã
o luptã crâncenã i-a tãiat ºi ultimul cap, iar valea s-a înroºit de
sângele balaurului ºi pãmântul a devenit roºu cum este ºi acum.
Comuna Sviniþa în curand va deveni o comunã europeanã
din toate punctele de vedere.

Primãria SVINIÞA
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Biserici ortodoxe la românii
bãnãþeni din Ungaria
Cu câteva excepþii, majoritatea parohiilor ortodoxe române
din Ungaria s-au înfiinþat în secolul al XVII-lea sau în secolul
al XVIII-lea. (1) Pentru a înþelege cu adevãrat importanþa pe
care a avut-o Biserica Ortodoxã în viaþa românilor din Ungaria
în ultima sutã de ani trebuie mai întâi clarificate câteva aspecte
istorice. Viaþa comunitãþii s-a schimbat radical dupã 1919, dupã
acest an urmând o perioadã destul de dificilã pentru aceasta,
inclusiv din punctul de vedere al comunitãþii religioase, cele 19
comunitãþi ortodoxe de pe teritoriul Ungariei rãmânând fãrã o
organizaþie care sã conducã aceste parohii.
Dupã 1920 o mare parte dintre preoþi, dar ºi dascãli, au
trecut graniþa odatã cu armata românã pentru a se stabili
definitiv în România. Comunitatea ortodoxã românã a rãmas
doar cu patru preoþi, care nu se puteau deplasa decât ocazional
la toate comunitãþile, administrarea acestora devenind astfel
imposibilã. Preoþii rãmaºi au realizat cã singura soluþie de
menþinere a religiei ortodoxe era înfiinþarea, pe teritoriul Ungariei,
a unei organizaþii bisericeºti proprii, care sã cuprindã toate
parohiile ortodoxe române. (2) Prima încercare de organizare a
Bisericii Ortodoxe a fost în 1927, an în care a avut loc adunarea
din Bichiºciaba, în care s-a hotãrât înfiinþarea unui protopopiat
cu sediul la Giula. Tot la Bichiºciaba, la 29 iulie 1929, s-a
întrunit colegiul preoþilor ortodocºi români din Ungaria, fiind
prezenþi opt preoþi, conform formalitãþilor prescrise de Statutul
Organic al Bisericii. Colegiul preoþesc a luat, la aceastã ºedinþã,
hotãrâri importante pentru viitorul Bisericii Ortodoxe din Ungaria.
(3)
Însã abia la data de 27 martie 1946, Congresul Naþional
Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea
Mitropolitului Ardealului, Nicolae Bãlan, Episcopului Aradului,
Andrei Magieru ºi Episcopului Oradiei Mari, Nicolae Popoviciu,
a aprobat înfiinþarea Episcopiei Ortodoxe a Românilor din Ungaria,
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cu sediul în oraºul Giula. Ca locþiitor al acestei Episcopii a fost
numit episcopul Nicolae Popoviciu. Episcopii ortodocºi ai Aradului
au funcþionat ulterior ca locþiitori la conducerea Episcopiei
românilor din Ungaria, pânã la numirea în 1999 a Episcopul
Sofronie. Iar în data de 8 iulie 2007 a fost hirotonit ºi instalat
ca episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, Preasfinþitul
Pãrinte Siluan Mãnuilã, care din luna august 2017 este ºi
locþiitor al Episcopiei Dacia Felix. (4)
Pentru românii din Ungaria, Biserica Ortodoxã de aici a
fost întotdeauna pilonul de bazã al luptei pentru pãstrarea
identitãþii româneºti, în aceste biserici slujbele þinându-se
întotdeauna în limba românã, cu preoþi fie din sânul comunitãþii,
fie aduºi din România. Pânã la venirea regimului comunist,
ºcolile româneºti erau ºcoli confesionale ortodoxe, Biserica având
grijã astfel la pãstrarea limbii ºi identitãþii româneºti într-o
comunitate care a avut de înfruntat multe greutãþi de-a lungul
istoriei.
Biserica Ortodoxã din Cenadul Unguresc
Preotul paroh Aurel Becan, într-un articol publicat în
2006 în revista Lumina, vorbeºte despre
trecutul românilor din Cenadul Unguresc,
accentuînd rolul important al Bisericii
Ortodoxe în menþinerea identitãþii acestora.El
oferã informaþii despre construirea Bisericii
Ortodoxe din localitate, începutã în 1808,
care are hramul Înãlþarea Domnului. Biserica
în stil baroc a fost realizatã din contribuþiile
credincioºilor români ºi sârbi. (5) Biserica
aceasta de zid, din Cenadul Unguresc, a fost
construitã împreunã, de credincioºii ortodocºi
români ºi sârbi, în locul unei biserici mai
vechi, din pãmânt ºi acoperitã cu ºindrilã, care este menþionatã
în Arhivele Statului Ungar în anul 1774 ºi care îi avea ca
preoþi, în 1767, pe Pãrintele Ioan Hidiºan, pentru credincioºii
români, ºi pe Pãrintele Ioan Lãcãtuº, pentru credincioºii sârbi.
(6)
În cei aproape 200 de ani de existenþã aceastã Bisericã
Ortodoxã a avut nouã preoþi, din 1937 pînã în 1972 slujind aici
pãrintele Mladen Luþai, unul dintre cei mai importanþi apãrãtori
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ai credinþei ºi identitãþii româneºti din perioada comunistã, ai
comunitãþii româneºti din Ungaria. (7) Aceastã Bisericã româneascã
a fost târnositã, pentru prima datã, în 18 iunie 1995, de
Preasfinþitul Pãrinte Timotei, Episcopul Aradului. Tot Preasfinþia
Sa l-a hirotonit ca preot, în Biserica din Cenadul Unguresc, pe
Pãrintele Aurel Becan, care din 1993 ºi pânã în prezent este
Preotul Paroh al acestei Biserici. În opinia acestuia „Biserica
româneascã din Cenadul Unguresc este una dintre cele mai
frumoase biserici din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române din
Ungaria. Iconostasul, partea cea mai valoroasã a edificiului, este
opera vestitului pictor bisericesc Ioan Zaicu.“ (8)
În acelaºi timp cu construirea Bisericii comune, în 1808
s-au pus ºi temeliile ªcolii confesionale, care pânã în 1865 a
avut denumirea de ªcoala Mixtã Sârbo-Românã, fiind comunã
pentru ambele etnii. Dupã despãrþirea Bisericilor, ªcoala a
aparþinut românilor ortodocºi, funcþionînd ca ªcoalã confesionalã
pânã în 1948, ultimul dascãl confesional fiind Ioan Rusu, care a
slujit timp de decenii ºi în calitate de cantor al Bisericii
Ortodoxe din localitate. (9)
Biserica Ortodoxã din Bãtania
Prima Bisericã Ortodoxã din Bãtania
a fost construitã din lemn, în anul 1784,
fiind ºi aici o bisericã comunã pentru
ortodocºii români ºi sârbi, care în acea
perioadã constituiau majoritatea populaþiei
din localitate. Dupã ce aceasta a ars într-un
incendiu, a fost ridicatã alta, între 17931797, iar preoþii þineau slujbele în ambele
limbi, românã ºi sârbã. Parohia Ortodoxã
Românã independentã s-a înfiinþat abia în
1868, primul preot român de aici fiind
Moise Grozescu, care a slujit pânã în
1889. Dupã despãrþirea românilor de sârbi,
biserica comunã rãmâne în proprietatea
sârbilor, astfel cã se începe construirea unei noi biserici româneºti,
care este terminatã în 1872. (10)
Hramul Bisericii Ortodoxe din Bãtania este Sfântul
Gheorghe, iar sfinþirea ei a avut loc înanul 1872, chiar în ziua
hramului Bisericii. Un aspect important pentru pãstrarea identitãþii
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româneºti din aceastã localitate este ºi aici faptul cã pe lângã
Biserica Ortodoxã a funcþionat, ca ºi în alte comunitãþi româneºti
din Ungaria, o ªcoalã confesionalã românã, între 1874 ºi 1940.
În primul an au avut 98 de copii, iar primul învãþãtor a
fostVasile ªimonovici, acesta fiind urmat de Gheorghe Popovici.
(11)
De-a lungul anilor, Biserica a fost renovatã de mai multe
ori, frescele din interior fiind pictate în 1932 de pictorul din
Chitigaz, Gheorghe ªimonca. Al doilea preot al comunitãþii a
fost Moise Grozescu, nepotul primului preot, cu acelaºi nume,
iar din 1905 este ales preot Simion Cornea, cãruia îi urmeazã,
în 1934, preotul Ioan Magdu, care a fost ºi consilier administrativbisericesc al vicariatului, administrând ºi comunitatea ortodoxã
românã din Giula – Oraºul Mare Românesc, pânã în 1988. (12)
Din 1991 ºi pânã la trecerea sa în nefiinþã în anul 2017, la
Bãtania a slujit primul preot misionar trimis de Biserica Ortodoxã
din România, pãrintele Ilie Ciocan, acesta îngrijindu-se atât de
membrii comunitãþii istorice româneºti, cât ºi de noua comunitate
de diaspora, formatã din cei veniþi din România, în urma
cumpãrãrii unor imobile în localitate. Începând cu 21 noiembrie
2017, în Bãtania slujeºte un nou preot, Marius Vidican, care
vreme de un an de zile a fost diacon la Catedrala Episcopalã din
Giula. (13)
Paraclisul românesc din Seghedin a fost amenajat în
anul 2017 în incinta hotelului „Forrás“, fiind sfinþit pe 9 iulie.
P a r o h i a
Ortodoxã din
Seghedin s-a
înfiinþat în
1996, prin grija
preotului Aurel
Becan, parohul
de la Biserica
Ortodoxã
Româneascã
din Cenadul
Unguresc, care
odatã la patru
sãptãmâni
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sãvârºeºte Sfânta Liturghie în limba românã ºi la Seghedin.
Pânã în anul 2017 aceste slujbe erau oficiate la Biserica Ortodoxã
Sârbã din oraº, pentru ca începând cu acel an sã se mute în
noul paraclis. În anul 2018, Preasfinþitul Pãrinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Române din Ungaria, a participat la primul hram al
acestui paraclis, alãturi de alþi preoþi ai comunitãþii ortodoxe
române din Ungaria, el exprimându-ºi, cu aceastã ocazie, bucuria
de a participa la primul hram al paraclisului la a cãrui înfiinþare
a ajutat (având ºi sprijinul conducerii hotelului), el accentuând
faptul cã, pe lângã credincioºii din Seghedin, la acest hotel sunt
cazaþi foarte mulþi turiºti ortodocºi români ºi sârbi, acest lucru
fãcând potrivitã alegerea acestui spaþiu (14).
Putem concluziona cã bisericile ortodoxe române din
Ungaria, începând cu Catedrala Episcopalã din Giula, închinatã
Sfântului Nicolae, ºi continuând cu toate celelalte biserici, nu
doar cele din localitãþile aparþinând zonei Banatului istoric, ci ºi
cele din Criºana (cum ar fi bisericile din Bichiºciaba, Micherechi,
Chitigaz, Otlaca Pustã, Sãcal sau Crâstor), au fost ºi vor rãmâne
pilonii de bazã ai pãstrãrii identitãþii ºi spiritualitãþii româneºti,
cât ºi ai limbii române, în comunitatea româneascã din Ungaria.
În societatea contemporanã, supusã globalizãrii ºi modernizãrii,
etniile minoritare sunt mereu în pericol, de aceea este important
ca membrii comunitãþii sã aibã instituþii ºi oameni în jurul
cãrora sã strângã rândurile, în încercarea de a evita asimilarea
ºi pierderea identitãþii.
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Nedeia

Mit ºi mitologie
Credinþe ºi constructe mitice în
imaginarul religios românesc
Pentru Mircea Eliade, mitul este expresia creativitãþii
omului arhaic, exclusiv religioasã, care întotdeauna a fost puternic
influenþatã în componenta simbolicã de fiecare eveniment istoric
traversat de comunitate. În consecinþã, cercetãtorul fenomenelor
religioase este obligat sã construiascã edificiul ºtiinþific al oricãrei
mitologii pe trei direcþii de analizã – fenomenologicã, hermeneuticã
ºi comparatistã. Istoricul religiilor este condamnat a accede la o
imagine de ansamblu a formelor de manifestare religioasã,
sesizând interconexiunile de pe orizontala istoriei ºi sincretismul
inevitabil survenit pe verticala evoluþiei manifestãrilor spirituale.
Creativitatea spiritualã manifestatã în mituri este generatã de
permanenta dinamicã socio-religioasã a grupurilor umane în
cãutarea unui trai mai bun, urmatã, inevitabil, de mutaþia (sau
doar reinterpretarea, revalorizarea) sensurilor ºi semnificaþiilor
ritualice. De aceea, în vederea înþelegerii acestor forme culturalreligioase mereu deschise ºi fluide, cercetãtorul trebuie sã evite
atât atitudinea rigidã, cât ºi cea condescendentã, practicând, la
rândul sãu, o hermeneuticã flexibilã ºi cuprinzãtoare, evitând
acel „analfabetism religios al atâtora dintre cei care scriu despre
religiile primitive“1.
Mereu aflate sub presiunea sincretismului religios, a
mutaþiilor de sens ºi a reinterpretãrilor ritualice, elemente
originale ale unor mituri arhaice imemoriale se degradeazã, dar
supravieþuiesc întotdeauna „camuflate“ în formule narative, ºi
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poetice ale unei spiritualitãþi noi doar în aparenþã. Coborând tot
mai adânc pe axa „istoricã“ a manifestãrilor spirituale
„literaturizate“ astãzi ale românilor, ajungem la mitologia predacicã,
o zonã în care dovezile arheologice concrete sunt adesea sãrace,
astfel încât lacunele ºtiinþei sunt compensate doar de exerciþiile
intuitive ºi speculative. Astfel, cultul Marii Zeiþe Pãmânt, mama
tuturor zeilor, pare a fi prima formã de manifestare religioasã
practicatã pe teritoriul Europei pre-indoeuropene, aºa-numita
Europã aricã2. El este specific realitãþii „istorice“ din paleolitic,
când oamenii erau, iniþial, simpli culegãtori lipsiþi de apãrare,
apoi vânãtori ducându-ºi traiul într-o naturã necunoscutã, sãlbaticã
ºi ostilã. Trebuie sã fi fost terifiant sã împarþi locuinþa-peºterã
cu ursul, sã strãbaþi o pãdure milenarã labirinticã, fãrã sfârºit,
unde la fiecare pas întâlneai animale de pradã înfricoºãtoare
(lupi, râºi) sub cerul dezlãnþuit de fulgere, tunete cumplite,
zãpezi masive ºi geruri greu de rãbdat! Oamenii încearcã sã
îmbuneze Marea Zeiþã (Gaia), considerându-se, alãturi de animalele
vânate, „copiii“ ei, cerându-i, cu respectul ºi veneraþia cuvenite,
permisiunea de a le vâna pentru a supravieþui. Cultul asprei
Zeiþe Pãmânt era sincronizat cu respectul acordat plantelor ºi
animalelor totemice, a cãror ucidere era întotdeauna ritualizatã
ºi, implicit, tabuizatã.
Conform vestigiilor arheologice de pe teritoriul României,
dacii (ramura intracarpaticã din comunitatea extinsã a getodacilor de la Nord de Dunãre) erau o populaþie pre-indoeuropeanã
ºi venerau o zeitate femininã supremã, Zeiþa Pãmânt, care avea
ca ipostazã zoomorfã ºarpele, respectiv balaurul, iar ca
simbolabstract, spirala, unii cercetãtori localizând cultul ºarpeluibalaur din spaþiul daco-getic în fondul de superstiþii de sorginte
preindoeuropeanã3. Strãmoºii dacilor erau paºnici, sedentari,
pãstori ºi agricultori, neorganizaþi militar, de unde ºi atitudinea
lor religioasã îndreptatã spre culte htoniene feminine ale fertilitãþii.
Cultele htoniene ale morþii ºi regenerãrii naturii se împleteau
cu cele uraiene închinate aºtrilor, atât de necesare orientãrii
pãstorilor în transhumanþã. Constatã, aºadar, o formã de dualism
preindoeuropean, anterior oricãrei influenþe a populaþiilor
migratoare iraniene. Geþii, poporul de la sud de Carpaþi pânã la
Marea Neagrã, aflaþi în calea migraþiilor popoarelor indoeuropene,
erau organizaþi militar ºi, inevitabil, venerau zeitãþi masculine
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rãzboinice, ulterior un zeu rãzboinic unic. Geþii ar fi suferit
influenþa amalgamului sincretic al vechilor religii iraniene (unii
istorici considerã definitorie influenþa sciþilor), de unde amprenta
unui anumit tip de dualism asupra credinþelor ºi manifestãrilor
religioase. Din rândul lor se va ridica regele Burebista, secondat
de marele preot Deceneu care vor unifica teritorial ºi religios
dacii nordici ºi geþii sudici într-un popor numit geto-daci. Aceastã
formulã guvernamentalo-sacerdotalã, rege-preot pare, în opinia
lui Vulcãnescu, modelul oficial exemplar al viitorului dualism
cosmocrat din mitologia poporului român. Este posibilã apariþia
oficialã a unui zeu dublu, rezultat al reformei, al cãrui nume
alimenteazã încã nenumãrate controverse, reunind atributele
vechiului zeu htonian Zalmoxe (moartea eroicã, obligatorie obþinerii
nemuririi ºi alãturãrii zeului) ºi cele uraniene rãzboinice ale lui
Gebeleizis, necesare în noua societate agricolã ºi rãzboinicã4.
Oricum, nu este exclus, ci foarte probabil chiar, ca strãvechi
culte feminine htoniene totemice sau închinate unor fiinþe
elementale sã fi continuat a fi active, neoficial, departe de
religia oficialã, în comunitãþile „sãteºti“, spaþiu conservator prin
definiþie, refractar la schimbãrile „oficiale“, dar extrem de
permeabil la influenþe sincretice ºi adaptabil.
Dualismul religios geto-dacic nu este unul radical, antagonic
ca în religiile iraniene, ci, mai degrabã, complementar, atributele
polarizate ale douã tipologii cultice fiind „armonizate“ în vederea
unui scop spiritual comun. Astfel explicã unii cercetãtori dublul
cult închinat de geto-daci lui Gebeleizeis, zeu uranian al fulgerului
ºi al furtunii ºi zeului htonian al morþii ºi al reînvierii, cumulate
mai târziu în atributele htoniano-uraniene ale unei zeitãþi unice,
numitã în izvoarele istorice Zalmoxe, Zamolxe, Salmoxe. Pe de
altã parte, acest tip de dualism pare a se oglindi deopotrivã în
ambivalenþa structurii sacre a ambelor zeitãþi amintite care
reunesc ºi armonizeazã atribute htoniene (Zalmoxis, prin moartea
ritualicã din pântecul pãmântului: peºteri, grote; Gebeleizis, prin
prezenþa ºarpelui din reprezentarea sa iconograficã) ºi cele
uraniene (înãlþarea spiritualã la cer, reînvierea, la Zalmoxe;
vulturul, din imaginea celuilalt).
Pe de altã parte, conform unei etimologii nominale
neacceptate unanim în mediile ºtiinþifice, numele ambelor zeitãþi
geto-dace ar face trimitere la cuvântul „urs“, animal htonian:
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remarca lui Porphyrus, conform cãreia în tracã „zalmos“ înseamnã
piele de urs, veºmânt din piele de urs, pare-se aruncat la
naºtere peste Zalmoxe, se conjugã cu o interpretare etimologicã
asemãnãtoare, conform cãreia „zalmos“ = piele ºi „oxis“ = urs,
concluzia cercetãtorilor fiind aceeaºi cã, la origine, ar fi fost
vorba despre cultul totemic al ursului din care ar fi derivat
cultul unui zeu5; numele celuilalt zeu, Gebeleizis, ar însemna
„cel ce se hrãneºte cu miere“, „iubitor de miere“6, sugerând
acelaºi animal htonian. Chiar dacã nu sunt susþinute în
unanimitate (numele zeului fulgerului, dupã alte interpretãri, ar
însemna „luminã“, iar numele lui Zalmoxe, prost pronunþat ºi
ortografiat de greci, ar însemna „pãmânt“), aceste douã etimologii
ar fi dovada acelui dualism sincretic al cultului htonian ºi
uranian, specific religiozitãþii geto-dacilor, care, în opinia lui
Romulus Vulcãnescu, a generat „dualismul gemelar, fratrocratic
ºi cosmocratic“7 din mitologia româneascã, oglindit în cuplul
Fârtat-Nefârtat.
Odatã cu (re)sedenterizarea populaþiilor indoeuropene,
statornicirea pãstoritului ºi agriculturii, dar ºi proliferarea
activitãþilor rãzboinice (de cucerire sau apãrare), cultul zeitãþii
feminine atotputernice, mereu fertilã în absenþa vreunui principiu
masculin, crudã, tiranicã, de nestãpânit asemeni naturii sãlbatice,
cade în dizgraþie, fiind tot mai periferizat de cultele solare
masculine. Imaginea zeiþei cu pântecul rotund ºi sâni voluptoºi
suferã transformãri de imagine esenþiale, subþiindu-se, erotizându-se, convertind cruzimea „naturalã“ intrinsecã în atribute
ºi însemne rãzboinice.
Cultul femininitãþii totale nu supravieþuieºte, dar se
divizeazã în trei formule cultice, în funcþie de poziþia faþã de
principiul masculin:zeitãþi feminine puternic sexualizate, cu o
forþã de seducþie nimicitoare, guvernând erotismul ºi fertilitatea,
care se folosesc de elementul masculin, dar nu i se supun
(femininul erotic magic, Cibele); Zeiþa Pãmânt (Demetra, la
greci, feminitatea maternã) care se uneºte ritualic cu Zeul
Cerului pentru a o fertilizacu ploile sale, oferind omului primele
roade cultivate, iar cultul unor zeitãþi feminine rãzboinice,
fecioare, care guverneazã vânãtoarea sau alte activitãþi ce presupun
forþa fizicã (cunoscute mai târziu ca Artemis, Diana, Atena).
În aceastã nouã ipostazã, omul devine erou civilizator
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ocrotit de zeitatea uranianã, ambii devenind „aliaþi“ sacrali
pentru a accede la ultima etapã a demersului mitic: denigrarea
ºi eliminarea definitivã a cultului zeitãþii feminine, înlocuitã de
cultul unei zeitãþi unice, masculine. O astfel de degradare a
cultului zeitãþilor feminine ale fertilitãþii se poate observa în
Epopeea lui Ghilgameº, iar la noi, în mitologia româneascã ºi în
basme.
În epopeea sumerianã, Iºtar, temuta zeiþã a fertilitãþii,
veneratã în Uruk ºi întreg spaþiul religios akkadian deopotrivã
sub numele Innana, este umilitã atât de Regele cetãþii, cât ºi de
companionul acestuia, Enkidu. Este ironizat arhaicul profil al
zeiþei din scenariul ritualic al aºa-numitei „drame a fertilitãþii“, în
care zeitatea femininã a iubirii coboarã în Infern pentru a-l
elibera ºi învia pe logodnicul ei, pururi tânãrul zeu al vegetaþiei,
Tamuz. Noul tip de masculinitate, solarã, cautã sã-ºi câºtige ºi sãºi afirme independenþa în raport cu feminitatea eroticã subjugantã
a zeiþei, considerându-l pe Tamuz o victimã a unui cult sacrificial
depãºit. Oricum, în momentul scrierii epopeii, cultul zeiþei fusese
surclasat de cel al lui Marduk, Iºtar fiind adulatã doar în relaþie
cu zeul uranian, în calitate de consoartã a acestuia.
Deºi hierogamia Regelui cu Regina celebratã de Anul
Nou este o practicã ritualicã stipulatã de textul sacru Enuma
Elish, anunþând supunerea forþelor oarbe ale Haosului ºi recosmicizarea întregului univers, Ghilgameº, supus al lui Shamash,
Zeul Soare, nu numai cã refuzã uniunea cu zeiþa, dar o umileºte
în faþa întregii comunitãþi. În tandem cu partenereul sãu regal,
Enkidu anihileazã forþa distructivã a Taurului ceresc ºi o jigneºte
pe marea zeiþã aruncându-i în faþã o fleicã. Înfruntarea ofensatoare
a zeiþei trãdeazã stadiul avansat al degradãrii cultului acesteia
sub presiunea cultului unui zeu uranian masculin rãzboinic:
atributele iniþiale sacre ce menþineau în naturã echilibrul între
viaþã ºi moarte sunt redefinite prin intermediul unor termeni
profani (încãpãþânare, capriciu, superficialitate), specifici unui
feminin erotic care, pentru cã emasculeazã eroul8, trebuie supus,
þinut sub control. În altã ordine de idei, „istoria sacrã“ a lui
Iºtar e marcatã de ambivalenþa masculin-feminin, cãci iniþial
pare sã fi fost veneratã ca zeitate masculinã, reprezentând
luceafãrul de dimineaþã, asimilând ulterior atributele unei zeitãþi
feminine a fecunditãþii ºi a sexualitãþii, Nana din Uruk.
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În miturile cosmogonice ale românilor, creaþia pãmântului
este realizatã prin con-lucrarea a douã zeitãþi gemelare, Fratele
ºi Nefratele, faþete opuse ale unei divinitãþi unice, „expresii ale
tendinþelor contradictorii proprii Haosului“9, în opinia lui
Vulcãnescu. Numele fiecãruia oglindeºte imaginea proiectatã în
imaginarul celuilalt: plutind deasupra apelor primordiale, forþã
eminamente uranianã, Fratele reprezintã ipostazierea aliatului
pentru Nefrate, care, ieºit din apele haosului, devine în ochii
Fratelui însãºi expresia necunoscutului, a ascunsului, respectiv
a „prietenului rãu“ ºi a adversarului.
Judecând dupã genul numelor, cele douã zeitãþi ar constitui
afirmarea spiritualã a unor principii primordiale masculine, iar
antagonismul sugerat de prefixul „ne-“ ar sugera echilibrul dialectic
obligatoriu dintre afirmaþie/negaþie, construcþie/deconstrucþie, a
fi/a nu fi etc. Cu toate acestea, atributele acestor zeitãþi gemelare
ne îndreaptã ºi spre o altã posibilã formulã de antagonism, între
un principiu masculin uranian (Fratele) ºi unul feminin acvatic ºi
htonian (Nefratele, adicã Sora10), puternic ridiculizat ºi asimilat
sub influenþa creºtinismului cu Dracul.
Se ºtie cã influenþa romanizãrii a fost devastatoare
asupra religiei geto-dacilor care au încercat sã-ºi salveze specificul
religios prin camuflarea zeitãþilor sub aparenþele unor zeitãþi
romane, de unde apariþia unei controversate Bendis ºi a altor
zeitãþi confundate de romani cu Mars, zeul rãzboiului (în Tristele,
Ovidiu afirmã cã geþii cuceriþi de romani venerau un astfel de
zeu). Mai mult, soldaþii Imperiului Roman sunt legionari proveniþi
din toate colþurile imperiului, cu o religiozitate diversã, promovând
indirect un amalgam de culte politeiste, dar ºi dualismul (mazdean,
zoroastrian ºi ulterior gnostic11).
Dualismul cultic geto-dacic htoniano-uranian îºi gãsise
iniþial ecou în dualismul mazdeean al perºilor, pãtruns în parte
prin intermediul cultelor siriene ºi de mistere, palamiriene, apoi
în cel gnostic, astfel încât radicalismul iraniano-gnostic sã fi
determinat încãrcarea negativã a dimensiunii htoniane. Sub
influenþa creºtinismului oficial, care demonizeazã corpul (creat
din pãmânt) ºi femeia (care a conlucrat cu Diavolul ºi a provocat
cãderea în trup ºi în moarte a omenirii), principiul feminin sã
fi fost ocultat, la început, apoi uitat în mitologia popularã
româneascã.
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Într-o legendã cosmogonicã româneascã culeasã de la
pãstorii sibieni, Nefratele apare la tulpina arborelui cosmic ieºit
din Apele Primordiale, are iniþiativa creãrii pãmântului ºi coboarã
în adâncul acestora12 (pentru cã le cunoaºte potenþele, constituind
„locul“ originii sale) pentru a aduce nisipul necesar plãmãdirii
pãmântului, dar sub puterea numelui Fratelui. În primele încercãri,
nisipul se risipeºte printre degetele Nefratelui care se doreºte
creator unic, în virtutea acþiunii efective de imersie, rostindu-ºi
propriul nume. Superioritatea Fratelui constã în înþelegerea
limitelor proprii ºi acceptarea participãrii active a geamãnului
sãu divin în actul creator, folosindu-se de cunoaºterea abisalã a
acestuia pentru a dizloca materia din adânc; Nefratele ignorã
puterea uranianã a numelui fratelui sãu manifestã la suprafaþa
apelor ºi încearcã în zadar sã stabilizeze „în luminã“ o materie
instabilã cu puterea htonianã a numelui sãu. Aceastã ignoranþã
miticãare efecte distructive directe asuprastructurii sale divine,
înnegrindu-se tot mai mult, efect cromatic asociat sincretic
rãutãþii Diavolului iudeo-creºtin.
Pe aceeaºi direcþie de contaminare religioasã, comportamentul mitic al Nefratelui, care-l rostogoleºte în cele patru
puncte cardinale pe Frate spre a-l îneca, dar sporeºte dimensiunile
pãmântului, a primit atributul moral de „rãu“. În fapt, aceastã
dualitate ne aratã limitele unui creator uranian care nu poate
crea din nimic, ci se foloseºte de opusul sãu abisal pentru a
aduce la suprafaþã materia primã dezordonatã, haoticã, braunianã
în vederea ordonãrii, prelucrãrii ºi cosmicizãrii ei. Decorticând
straturile sincretice acumulate de-a lungul timpului – iudeocreºtin, gnostic, iraniano-mazdean, greco-roman, geto-dacic –
putem recunoaºte varianta degradatã a Zeiþei Mamã, devenitã
în spaþiul legendelor mitologice româneºti un „co-autor“ degradat,
un ajutor inferior al unui partener celest.
În basme, ea va fi ridiculizatã în ipostaza rea ºi stupidã
a Mumei Pãdurii, a Mamei Zmeilor sau a Zmeoaicei Pãmântului
care, temându-se de intruziunea eroului solar, îl ologeºte, fãrã
a putea împiedica nici salvarea ºi ascensiunea acestuia, nici
moartea ei ºi a fiilor. Naraþiunea popularã ar sintetiza în
formule profane povestea sacrã a ultimului stadiu al degradãrii
unui cult feminin ancestral ºi „moartea“ acesteia sub presiunea
cultelor solare masculine. În varianta atropomorfã, zmeoaica
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este o bãtrânã urâtã, posesivã care-ºi dominã fiii ºi nurorile,
stãpânã a unor spaþii de vânãtoare întinse, ale cãror graniþe
sunt trecute frecvent doar pentru a rãspândi teroare printre
oameni. În manifestãrile magice, devine nor negru sau roºu cu
formã serpentinã zburãtoare care varsã foc nimicitor; zmeii, la
rândul lor, se dematerializeazã în nori sau zboarã cãlare pe cai
fantastici numiþi „lei de para-lei“ care simt mirosul cãrnii de om
în spaþiul sacru al pãdurii.
Omul pãtrunde tot mai adânc în pãdurile devenite seculare
ºi îi „omoarã“ creaturile magice protectoare care altãdatã îi
rãpeau fetele ºi îi ologeau bãieþii, desacralizându-le. Basmele
populare româneºti pãstreazã deopotrivã reminiscenþe ale unor
strãvechi culte totemice geto-dacice. În Þugulea, feciorul uncheºului
ºi al mãtuºii, varianta culeasã de Petre Ispirescu, ucis „aproape
de tot“ de fraþii de sânge, eroul este „înviat“ de urs ºi vultur,
ipostaze totemice ale unor zeitãþi arhaice geto-dacice, htonianã
ºi uranianã, care devin în scenariul basmic „sora“ ºi „fratele“
spirituali ai tânãrului. Iepurele, prezent în reprezentarea iconicã
a lui Gebeleizis în ghearele unui vultur cu corn, apare adesea
în basmele noastre populare, cel mai adesea simbolizând cele
mai adânc reprimate spaime, în urmãrirea ºi anihilarea cãrora
eroul eºueazã de fiecare datã. E cazul lui Fãt Frumos din
Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte care, concentrat
exclusiv pe vânarea unui iepure, depãºeºte graniþele geografiei
sacre ºi pãtrunde în ne-norocita Valea Plângerii, a amintirii
identitãþii profane, provocând cãlãtoria spre împãrãþia natalã,
adevãrat regressus ad uterus.
Fondul mitologic românesc ºi basmul popular ascund în
formule sincretice poetizate reminiscenþe ºi ecouri de idei religioase
arhaice, manifestãri cultice ancestrale care s-au salvat de la
uitare chiar ºi în forme degradate13. În era post-postmodernistã,
sub impactul devastator al globalizãrii ºi al consumismului,
degradarea sensurilor mitico-ritualice iniþiale continuã, iar
semnificaþiile, oricum contaminate, sunt ignorate, revalorizate
ºi, în cele din urmã, uitate ºi înlocuite cu altele „strãine“. Este
cazul sãrbãtorii de Zãpostit al cãrei ansamblu ritualic original de
gesturi magice a fost treptat înlocuit cu manifestãri pur profane
menite a delecta comunitatea satului. Se impune o arheologie
spiritualã permanentã pentru a recupera sensurile care
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interconecteazã în timp ºi spaþiu culturi diverse ºi a nu pierde
definitiv elementele definitorii pentru evoluþia umanitãþii în
ansamblul ei.
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Sexualitate ºi fecunditate în
riturile realitãþii basmice
Realitatea basmicã o înþelegem ca expresie a prezenþei
tutelare a sacrului într-un spaþiu propriu, „a-profanic“, ante
profan, faþã de care se raporteazã polarizat, pro sau anti, de cele
mai multe ori, în funcþie de tipul de interacþiune (etica magicã)
a actantului profan. Pentru cã începe dincolo de spaþiul profan,
în realitatea basmicã orice alt tip de înþelegere profanã fie se
adapteazã prin urmarea sfaturilor (gnoza), doar în cazul celor
aleºi (de fiecare datã tineri), fie dispare ºi aici pot fi observate
situaþiile celor care au hotãrât sã rãmânã profani într-o realitate
(spaþiu) sacrã. Doar cel care simte nevoia sã o tranziteze, mai
puþin sã trãiascã aici, acceptã sã devinã el însuºi (un „erou“ sau
„fermecat“, cum sunt numiþi în basme).
Devenirea nu este un proces de convertire, ci mai
degrabã de iniþiere (redescoperire). Ceea ce-l declanºeazã diferã
de la caz la caz. În situaþia noastrã, procesul este declanºat de
dorinþa nestãpânitã de a pleca de acasã, din profan, de fiecare
datã din ce în ce mai departe de centrul acestuia (casa pãrintescã),
dincolo de graniþa acestuia, în realitatea basmicã. Cu toate cã
nu li s-a dezvãluit la modul profund, în anumite situaþii, eroilor
li se cunosc originile supranaturale, dupã cum în altele, aceasta
rãmâne ocultatã, iar realitatea magicã acþioneazã direct asupra
acestor entitãþi nãscute în profan, dincolo de graniþele lui, prin
magismul ei simpatetic. Ea „îi cheamã acasã“ pe cei ai ei,
ucigându-i pe toþi ceilalþi.
Pentru realitatea basmicã (definitã ca structurã manifestã
a prezenþei sacrului în calitate de creaþie sacrã, lipsitã de „picior
de om“), alteritatea apare doar prin prezenþa în sacru a profanului
– hylicul. În rest, spaþiul profan, în cel mai bun caz, ne apare
ca un „absorbant“ al sacrului, în prezenþa actului magico-cultic.
Problema apare când o astfel de persoanã migreazã în sacru.
Tot ceea ce aici s-ar dori a fi relaþie cu acesta, indiferent de
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înþelegerea care i se va acorda sau de greºelile care i se vor
ierta – de unde tendinþa de a-l considera naiv sau prost (într-o
exprimare „profanã“) pe erou – , sacrul, prin agenþii sãi, îºi
dovedeºte incapacitatea de a comunica hylicului propriile-i valori.
Un hylic nu va rãmâne al nimãnui, el va supravieþui mai
mult sau mai puþin în funcþie de scopul pe care Destinul îl are
cu Eroul, faþã de care, cel dintâi, este strâns legat. Este ºi cazul
vãduvei din basmului Petrea Voinicul ºi Ileana Cosânzeana1, cules
de folcloristul bucovinean I.G. Sbiera (1836-1916).
1. Statutul profan
Din prolog aflãm situaþia dificilã, deloc singularã a femeii
sãrace ºi vãduve, încã tânãrã, care aduce pe lume un bãiat, rod
al dragostei cu un soþ ce moare înainte de a-ºi vedea pruncul.
Frumosul copil este alãptat timp de ºapte ani (metodã folositã
pentru a face economie de hranã), motiv pentru care el va
creºte puternic ºi înþelept. Simbolic, hrãnirea la sân o perioadã
atât de îndelungatã nu va fi pusã în legãturã cu lipsurile
materiale, ci, mai degrabã, va trimite la asimilarea constantã de
manã. Înþelegem energia laptelui matern ca pe o fructificare
reconfiguratã în substanþã a energiilor lui Mater Genitrix.
Alãptarea îndelungatã, conºtient sau nu ritualicã, se mai
practicã ºi astãzi ºi nu doar la sate. Credinþa în transmiterea
directã a potenþelor de viaþã de la Mamã la Fiu a fost un subiect
tratat dintotdeauna cu maximã seriozitate. Numãrul ºapte ar
putea fi pus în relaþie cu cel al zilelor creaþiei, o încununare a
acestui proces de „naºtere“ a omului din elementele „maturizate“
în procesul alchimic al genezei lumii. Pentru a-l explica, vom
face apel la cosmogonia româneascã. Aici creaþia lumii începe
într-o zi de marþi. Asociind zilele sãptãmânii planetelor, vom
obþine urmãtoarea relaþie: 1. Marþi – Marte; 2. Miercuri –
Mercur; 3. Joi – Jupiter; 4. Vineri – Venus; 5. Sâmbãtã –
Saturn; 6. Duminicã – Soare; 7. Luni – Luna.
Al ºaptelea an corespune cu „înþãrcarea“ lui Petrea
(Luni/ Luna) ºi implicit cu pãrãsirea spaþiului profan de cãtre
familie. Finalul ºi trecerea într-un nou ciclu de existenþã (Marþi/
Marte), este marcat de uciderea celor ºapte zmei, aspect luat în
discuþie mai jos. Interesant este cã Luna corespune celei de-a
ºaptea zi ºi implicit cultului Zeiþei Mamã (falicã ºi nu arhaicã2),
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pare-se, în acest caz, un cult al fertilitãþii spiritualitãþii lumii
profane aflate la limita toleranþei patriarhale. Petrea cel Voinic
ar fi, cel puþin în parte, produsul acestei spiritualitãþi, în care
mama este importantã, nu tatãl. Din aceastã perspectivã, vãduvia
poate fi înþeleasã diferit, primind sens cultic. Lipsa sau moartea
tatãlui nu este o dispariþie, ci o retragere din viaþa tânãrului
pregãtit (ritul alãptãrii) pentru un anumit tip de iniþiere. Este ºi
motivul pentru care nu întâlnim în basm sentimentul pãrerii de
rãu, de vreme ce, în cultele matriarhale, memoria tatãlui nu
existã. Iniþierea este asociatã noului ciclu de viaþã care debuteazã
cu trecerea graniþei în sacru ºi cu uciderea zmeilor3. Ea stã sub
semnul primei zile (marþi), un avatar al zeului Marte, zeul
rãzboiului
Dat fiind statutul excepþional al tânãrului, dar ºi al
mamei sale, o iniþiatã a profanului într-o formã de spiritualitate
eminamente femininã, eroul se va simþi în permanenþã atras de
spiritualitatea lumii basmice, profanul nefiind pentru el decât un
punct de plecare, o lume din ce în ce mai patriarhalã, de care
nu se simte atras. Situaþia va impune, în mod evident, exodul,
de unde „cãutarea cãii“, indicatã de desele treceri în spaþiul
basmic.
2. O nouã locuinþã
Ajungând în graniþa dintre lumi, o pãdure deasã, dã din
„întâmplare“ peste o curte în locuinþa cãreia – aici casa înlocuieºte
palatele din alte basme – stau închiºi ºapte zmei. Pe ºase dintre
ei Petrea îi ucide, însã pe ultimul „nu s-a îndurat sã-l ucidã
pentru frumuseþea (s.n.) lui cea mare, ci l-a luat de l-a închis în
cãmara a ºaptea, ºi strângând cheia la sine, a mers acasã ºi a
spus mamei sale ce a aflat, (...) ºi a rugat-o sã se mute acuma
acolo“4.
Ceea ce pentru zmei este o casã-închisoare, pentru
Petrea nu este altceva decât viitoarea sa locuinþã sau, cel puþin
iniþial, aºa crede. Închiºi fiind, zmeii nu se pot opune ºi, pentru
cã sunt incapabili de a riposta (basmul nu ne vorbeºte despre
nici o luptã), sunt uciºi. Din perspectivã demonologicã, a închide
înseamnã a lega, adicã a incapacita din toate punctele de vedere
o entitate ostilã, ca sufletul unui mort, demon sau chiar zeu.
Ultimul rãmas în viaþã, al ºaptelea este cruþat pentru frumuseþea
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sa, o „slãbiciune“ în aparenþã, pentru cã Petrea îl judecã dupã
aspectul exterior, estetic, amândoi fiind frumoºi. Simpatetismul
magic îl regãsim astfel activ la nivelul sãu superficial, iconic. Pe
de altã parte, zmeul lãsat în viaþã este suma celor ºase, în plus
el se prezintã ca egal în frumuseþe, un dublu al eroului.
Uciderea lui fãrã motiv (prin „motiv“ înþelegem dreptul la acþiune
a zmeului oferit de cãtre Destin) ar fi echivalentul sinuciderii.
Basmul nu o spune, însã „mila“ lui Petrea nu poate fi justificatã
altfel.
Pentru cã cei ºapte pot fi puºi în legãturã cu ciclul
creaþiei, ei sunt zei. Basmul ne povesteºte destinul acestor
„arhonþi“/„retraºi“ forþat într-o realitate spiritualã la graniþa cu
o spiritualitate profanã din ce în ce mai mult dominatã patriarhal,
spre final, eminamente creºtinã. Influenþa creºtinismului dincolo
de graniþele profanului este evidentã nu doar prin „legarea“
zmeilor „în pustiu“, echivalentul spaþiului basmic, ci este cunoscutã
chiar ºi de zeitãþi ascunse adânc în acest spaþiu, la graniþa cu
lumea zmeilor. Avem în vedere pe Ileana Cosânþana, protectoarea
ºi viitoarea soþie a eroului nostru. Ea „nãdãjduieºte“ creºtineºte
în reuºita încercãrilor lui, amintind în acest sens, de câteva ori
numele divinitãþii monoteiste5. Basmul exprimã aici starea de
fapt a unei spiritualitãþi sincretice specificã unei situaþii anume,
mai precis, ea face referire la statutul încã uman (profan) al
eroului. Nu vom întâlni nici o exprimare de acest fel dupã ce
eroul este înviat magic de cea care-i va deveni soþie, semn cã
reanimarea ºterge orice legãturã cu vechea lume (profanã).
Pentru început, spiritele (zmeii) sunt „exorcizate“ din
profan,de creºtinism, în pustiu, pentru ca mai apoi sã fie
„legate“ ºi puse la „dispoziþia“ Destinului, mai mult sau mai
puþin confundat cu Dumnezeu. Oare nu acelaºi lucru l-au crezut
ºi anahoreþii pustiului când îi legau pe cei mai rãi dintre
demoni, la fel cum, pe cei mai slabi dintre ei, îi foloseau chiar
în interes propriu (cazul Sfântului Conon)? Atunci când rãului i
se restrânge aria de acþiune, legat fiind într-un spaþiu ce-l poate
reþine, el poate fi chiar ucis, sau cel puþin aºa ne învaþã
demonologia basmicã. Câtã vreme incapacitarea semnificã cvasireducerea la nimic a ceea ce reprezintã fiinþial existenþa rãului,
uciderea este posibilã. Ultimul dintre zmei este lãsat sã-ºi
pãstreze cel mai important dintre atribute, frumuseþea, ºi, odatã
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eliberat de mama lui Petrea, i se va activa celãlalt, viclenia,
motor al tuturor încercãrilor eroului, la fel cum sursa de
energie a zmeului este dorinþa nestãvilitã a femeii de a-ºi ucide
copilul.
Închis în cea de-a ºaptea camerã, actantul spiritual al
sacrului va rãmâne în viaþã pânã la finalul povestirii când,
scoþându-i inima pe care o va prãji bine în foc pe o þiglã6, eroul
o va folosi ca „proiectil“ în mâna Destinului pentru a-ºi pedepsi
mama, care, lovitã, va orbi. Pentru început, zmeul va sta închis,
pânã ce mama tânãrului, acum stãpâna casei, o va deschide, în
ciuda interdicþiei de a o face.
Dacã fiecare dintre zmei corespunde unui an (în profan)/
unei zile (în sacru), cifrã care marcheazã durata alãptãrii la sân
a tânãrului, înþelegem cã ultimul zmeu lãsat în viaþã este
„dublul“ lui Petrea, pentru cã, din punct de vedere cultic, ambii
aparþin aceluiaºi cult lunar, zmeul fiind actantul spiritual, dupã
cum eroul, actantul uman al cultului. Pentru cã ºapte este
numãrul Lunii, ea este planeta care-i dominã pe toþi trei prin
magnetismul sãu erotic; prin prisma acestui aspect, ataºamentul
deschis al actantului uman, mamei eroului, de actantul spiritual
al cultului, zmeul, devine naturalã. Numai astfel se explicã
incapacitarea voinþei mamei de a rezista dorinþei sau curiozitãþii
(în basme, de cele mai multe ori, expresie a magnetismului
atracþiei sexuale). În spaþiul sacru ºi în casa („templu“) zmeilor,
dorinþa anuleazã voinþa proprie ºi interdictul fiului de a (se)
deschide pe sine, simbol materializat prin gestul „descuierii“ uºii
celei de-a ºaptea camere (cella sacra), moment care echivaleazã
cu revelaþia întâlnirii cu propriul zeu. Sexualitatea bazicã o
întâlnim ºi la Petrea, însã, în cazul lui, ea este spiritualizatã de
prezenþa femininã a daimonului ocrotitor, Ileana Cosânþana.
Cu privire la cele arãtate pânã acum, ne vom permite sã
înaintãm ipoteza existenþei a douã tipuri de cult, unul matriarhal
ºi altul feminin. Primul este realmente bazic: zmeoaica, prin
avatarul ei în lumea profanã, femeia-mamã, fãrã soþ (cazul
nostru), deþine rolul primordial, în sensul unilateral al urmãririi
constante a propriei revitalizãri. Sexualitatea se manifestã prin
consum, unul cu efect regenerativ, de care profitã mai apoi ºi
natura. Aici încadrãm cultul Marii Zeiþe a fertilitãþii sãlbatice ºi
mai puþin umane. Înþelegem cultul feminin ca pe o variantã
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reformatã a celui dintâi, unde un rol important nu-l mai deþine
Zeiþa Mamã, ci „fiicele“ acesteia. Sunt entitãþi nevoite sã trãiascã
în naturã ºi nu din naturã pentru a subzista. De aici, empatia
pentru speciile cu un comportament asemãnãtor. Nu ne mirã,
din aceastã perspectivã, atitudinea protectoare faþã de Petrea.
Cãsãtoria celor doi va marca prezenþa unui circuit vitalizant
despre care povestitorul e sigur cã ar putea dura de foarte mult
timp. Avem de-a face cu un anumit tip de sexualitate „tantricã“,
din cunoºtinþele noastre necercetat în basmul nostru popular.
În consecinþã, din magismul matriarhal se „nasc“ în
profan, sub imperiul prezenþei creºtine, demonii feminini ca,
spre exemplu, Avestiþa7, o „extensie“ în cultura magicã româneascã
a demonului Lilith8, ucigãtoarea de mame ºi prunci, dupã cum
avem zeitãþile protectoare ale naºterii, capabile de a fi loiale ºi,
mai mult decât atât, de a se reproduce cu pãmânteni (vâlvele
apelor prezintã cel mai des aceastã „capacitate“). Se pare,
judecând dupã basmul nostru, cã nu numai spaþiul profan le
considerã „rele“, fãcând trimitere la originea acestei stãri
conflictuale.
3. Polarizãri ale cultului sexualitãþii
Dupã scurgerea celor ºapte ani de la naºterea lui Petrea,
odatã ajunsã în casa zmeilor, mama viitorului erou este numitã
„babã“9 de cãtre povestitor. Pierderea capacitãþii de a procrea nu
semnificã ºi pierderea libidoului, energie bazicã (sexualã) rãmasã
neconsumatã de la dispariþia soþului. Sterilitatea nu exclude
iubirea magicã pe care o poartã zmeului10. Pentru cã în acest
stadiu al asumãrii relaþiei cu zeul nu este loc de dragoste
maternã, cea din urmã trebuie eliminatã, aspect imposibil pânã
la eliminarea sursei, Petrea. Criza dezvoltã în plan etic prin
ideea pruncuciderii ºi hotãrîrea zmeului de a o ajuta declaºeazã,
în ceea ce proveºte eroul, mecanismul Destinului.
Lipsa ispitei este explicatã de faptul cã femeia era
practicantã a unui cult considerat pãgân, întâlnirea cu zmeul
nefiind altceva decât confirmarea credinþei sale. Odatã stabilit
contactul, prezenþa numinoasã a actantului spiritual o va înfricoºa
(„spãimântându-se, a vrut sã închidã uºa ºi sã fugã“11) dar ºi
fascinaþia („vãzându-l pe zmãul acela aºa de frumos, i-au trecut
fiori prin trup“12) în acelaºi timp. Avem de-a face cu ceea ce
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Noica numea „extaz estetic“, când „nu te mai saturi“ privind o
întuchipare frumoasã, pentru cã percepi ceva din determinaþiile
ei nesârºite“13. Nu poate fi tratat ca respingere, femeia cedeazã
curiozitãþii/ atracþiei („mergând ea înlãuntru, a vorbit puþin cu
zmeul“14). Nicicând zmeul nu o ispiteºte. Din contrã, în permanenþã,
el este sincer cu ea ºi astfel procesul de acceptare simbioticã a
(energiilor) zmeului se va produce fãrã cea mai micã opoziþie,
concretizat în planul secret ºi mortal faþã de fiul sãu. Prezenþa
acestuia devine din ce în ce mai incomodã, pentru cã
obstrucþioneazã accesul permanent la camera interzisã ºi la un
tip de trãire misticã de care lumea creºtinã este astãzi strãinã,
întrucât va fi asimilatã cu prezenþa demonicã a incubilor, despre
care vom vorbi la final.
Contactul – ce-i drept, indirect prin Petrea, actantul
uman – dintre cele douã culte feminine se realizeazã iniþiat în
momentul când mama, în încercarea de a-ºi ucide copilul, cere
sfatul zmeului. El o învaþã sã se prefacã bolnavã pentru ca fiul
sã-i aducã „leacul“ supranatural ºi astfel sã fie în pericol. El
trece cu bine prin cinci astfel de încercãri, dar a ºasea îi este
fatalã. Acestea corespund zilelor 2-6 (Miercuri - Duminicã) al
celui de-al doilea ciclu. Toate lucrurile magice duse de Petrea
sunt folosite mai târziu de zânã în ritualul ºamanic de reanimare
a eroului Petrea, aspect care corespunde finalului sãu uman,
ultima zi a celui de-al doilea ciclu, Luni, deopotrivã a celei dea ºaptea încercãri: lupta încheiatã cu uciderea zmeului urmatã
de pedepsirea cu orbirea a mamei. Cele douã cicluri indicã
procesul de decãdere ºi marcheazã înfrângerea unui vechi cult
matriarhal de unul mult mai flexibil, feminin, protector (al
copiilor/ bãrbaþilor) ºi nu consumator.
Protecþia permanentã a zânei þine locul cu succes celei
materne, la fel cum soþia înlocuieºte mama, pentru cã relaþia
fiu-mamã, odatã pierdutã, nu mai poate fi recuperatã. Eroul nuºi va ucide mama (distrugerea originii înseamnã neantizare ºi lar marca negativ), însã Destinul a hotãrât sã o pedepseascã
exemplar cu vieþuirea în întuneric, prin pierderea definitivã a
vedereii. Lumina ochilor reprezintã capacitatea de a privi in
integrum ºi nu parþial (zmeul) Frumosul, adicã pe fiul sãu.
Acþiunea pedepsitoare a Destinului nu o ucide ºi nici nu
se spune cã ar fi murit, semn cã vechiul cult matriarhal a
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suferit doar o gravã înfrângere, fãrã a se putea confirma cã a
pierit. Pãrãsitã în viaþã, de fiul ce se mutã definitiv la daimonul
sãu ºi nefericitã, ea nu cere ºi nu primeºte iertare. Pare prinsã
într-o realitate-stare în care ajutorul îi poate veni numai din
afarã. Abandonând acest subiect regia basmicã pare cã nu-i
oferã nici o ºansã, permiþându-i doar fiinþarea în efectul haosului
produs de ea.
În altã parte, am încercat sã descriem cultul unor astfel
de zeitãþi feminine thelurice (zmeoaice, zgripþuroaice etc.) ca o
formã de spiritualitate dedicatã exclusiv naturii sãlbatice15, iniþial
spaþiu habitual al primilor oameni, din care s-au „retras“ pe
parcurs prin formarea de comunitãþi umane, respectiv a spaþiului
profan. Dar ºi aici cultul ºi-a gãsit resorturile în prezenþele sale
feminine. În forma sa (profanã) decadentã, avem conlucrarea
între feminin ºi masculin, sub presiunea din ce în ce mai mare
a patriarhatului. Treptat, cel din urmã a luat loculul celui dintâi
în societatea umanã, alungându-l la graniþa profanului. Aici, el
depãºeºte dimensiunea înþelegerii profane, acumulând o ºi mai
mare putere. Aspectul este revelat în basm prin faptul cã eroul
nu are cunoºtinþã ºi, implicit, nu simte planul viclean al mamei,
la fel cum nu va înþelege nici lamentaþia ºi atenþionãrile zânei.
Pe toate le trateazã cu superficialitate, semn al pericolului
puterii posesiunii vechiului cult asupra elementului masculin, cu
toate cã ºtie cã zâna nu este doar femeie, ci ºi zeiþã, înþeleaptã,
dar prea tânãrã. De altfel, înþelepciunea exprimatã nu doar în
act, ci ºi în frumuseþe, este puterea ei. Rezumativ, avem trei
tipuri de putere exprimate în exterior ca frumuseþe: frumuseþea
eroticã (magia sexualã/ cultele fertilitãþii naturii – zmeul),
frumuseþea fizicã (curajul ºi puterea brutã Petre – Eroul) ºi
frumuseþea înþelepciunii (filosofia magicã – Ileana).
Basmul ne trimite la originea acestui conflict început în
spaþiul sãlbatic al lumii de dincolo, departe de orice manifestare
a patriarhalului. Cele douã împãrãþii, a zemului ºi a zânei, sunt
graniþe/ pãduri ºi îºi disputã supremaþia folosindu-se de actanþii
veniþi din profan. Oriunde în basmul nostru vom întâlni conflictul
dintre zmeu ºi zânã, omul este prezent ca un util catalizator.
Doar prezenþa acestuia face cunoscut, prin basm, acest conflict,
purtat departe de graniþele profanului.
Cu toate cã în basm, cultul matriarhal ostil omului, unde
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zmeul este actant activ, se aflã în vecinãtatea lumii profane,
cultul favorabil, aflat la o ºi mai mare depãrtare, se prezintã ca
o formulã elevatã de relaþie a naturii cu omul. Interpus între
profan ºi sacrul lumii zânei, zmeul bareazã drumul erolui, la fel
cum procedeazã Satan prin încercãrile sale cu sfinþii. Moartea
zmeului reprezintã despãrþirea totalã a eroului de credinþa
mamei prin acceptarea noului statut de reînviat. Drept urmare,
filiaþia dispare, nemaifiind nevoit sã cãlãtoreascã în cãutarea
propriului destin. Reconstrucþia sa totalã (folosindu-se în acest
scop obiectele magice reþinute de zânã), învierea din morþi
(asimilatã „somnului greu“, sau „adâncimi de întuneric“, la Emil
Cioran, „unde nimic din claritatea fadã a acestei lumi n-ar mai
avea nici o urmã de reflex“16) precum ºi actul reamintirii,
identicã cu reamintirea dureroasã a trãdãrii17 reprezintã un
proces „ºamanic“ de învingere a morþii ºi renaºtere în acelaºi ºi
totuºi un cu totul alt trup, fapt ce-l face sã vadã dincolo de
aparenþe, adicã realitatea. Abia acum este capabil sã treacã
neafectat de bariera magicã a frumuseþii magnetice a zmeului
pe care-l ucide cu propria armã. Petrea preschimbându-se întrun pãun frumos îl va atrage pe zmeu într-o capcanã fatalã. Îi va
distruge apoi prin foc inima foarte mare, expresie simbolicã a
supradimensionãrii Ego-ului zeului.
Cu toate cã eroul îºi confirmã prin fapte statutul, devenirea
este posibilã doar urmând sfaturile daimonului protector. De
aceea, esenþial în trecerea primelor cinci probe este momentul
oportun, un „timp“ magic, când soarele stã în cruce pe cer. Când
totul stã, el trebuie sã se miºte. Senzaþia cã avem de-a face cu
un „Tao“ românesc nu poate fi ignoratã. Momentul (acþiunea)/
miºcarea ºi timpul (când soarele arde cel mai tare pãmântul)/
nemiºcarea se succed creeând un eveniment sau „eon“ în ciclicitatea
ritualicã a spaþiului sacru.
Repaosul solar este odihna cea rea, pentru cã razele sale
lovesc perpendicular, distructiv, pãmântul. Magia staticã a Soarelui
Negru (Nergal) copleºeºte ºi inhibã toate atributele animiste ale
lucrurilor. Am luat în discuþie acest aspect într-un studiu18
arãtând relaþia dintre Nergal – „Soarele Negru“ (care prin
lumina/ „frumuseþea“ sa orbeºte, încremenind în miºcare magneticã
viul ce i se supune magic) ºi zmeu. Interesant este cã tocmai în
puterea sa maximã îi stã slãbiciunea, câtã vreme cineva venit
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din afarã, care ºtie cã momentul, precizia ºi viteza sunt decisive,
poate acþiona, plecând fãrã sã se uite înapoi. Eroul respectã
preceptele daoismului, fiind tare atunci când totul în jurul sãu
se „topeºte“ ºi „moale“ în faþa puterii materne.
4. Zmeul incubus ºi sexualitatea împotriva firii
Conform demonologiei catolice, zmeul se încadreazã în
categoria demonilor incubi (lat. „coºmar“) al cãror apetit sexual
pentru femei este de nestãpânit19. La modul general, zmeul/
zburãtorul20 se potriveºte tiparului, chiar dacã, pentru a o
poseda sexual (pentru noi este suficient cã textul basmului
vorbeºte despre „dezmierdãri“21), el primeºte acordul „victimei“,
ceea ce înseamnã cã „liberul arbitru“ (valabil pentru dogmã, nu
ºi pentru basm, unde modus vivendi este datum) nu i-a fost
manipulat.
Chiar dacã fascinaþia sexualã trebuie cã a cântãrit foarte
mult în decizia femeii de a se dãrui necondiþionat, trebuie luat
în calcul ºi faptul cã ea era practicanta unei arte magice despre
care nu ºtim prea multe. La modul superficial, europeanul
creºtin ar asimila-o unei vrãjitoare. Pentru cã avem de-a face cu
o „predispoziþie“ de naturã culticã (despre care basmul nu
vorbeºte), întâlnirea cu zmeul este pentru ea nu doar subiectul
unei revelaþii supranaturale ci ºi confirmarea unui tip de realitate
spiritualã de care ea nu este strãinã. Faptul cã pãstreazã relaþia
cu actantul magic spiritual este pentru noi confirmarea cã
simpatetismul s-a declanºat pe baza unor stimuli deja existenþi.
Sã nu uitãm cã nimic nu este întâmplãtor în basm, cu atât mai
mult cu cât faptele þin loc de cuvinte.
În varianta monoteistã avem de-a face cu practicarea
sexului împotriva firii, act abominabil, condamnat în apocrifele
lui Enoh ºi la diferiþi pãrinþi ºi scriitori bisericeºti. Subiectul
uniunii sexuale a zeilor politeismului antecreºtin, a îngerilor ºi
demonilor cu fiicele ºi fiii oamenilor este cunoscut, motiv pentru
care nu vom insista asupra lui. Basmul pare a fi scris sub
aceastã influenþã, cu atât mai mult cu cât existã „antecedente“
ºi tindem sã-l interpretãm apologetic.
Perspectiva noastrã are în vedere conflictul, mocnit pânã
la venirea lui Petrea, dintre douã forme cultice, context în care
teoria zmeului incubus nu se mai regãseºte. Sã nu uitãm cã
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interpretãrile demonologiei creºtine sunt valabile doar din
perspectivã apologeticã ºi, în consecinþã valabile doar pentru
creºtinism, pierzându-ºi sensurile dincolo de arealul de acoperire
istoric sau geografic. Astfel, zmeul basmului precreºtin nu este
demon incubus, ci zeul unui cult matriarhal. El rãpeºte fecioare
ºi seduce femei pentru cultul acestei „specii“ condus de zmeoaicã,
„vãduvã“ în cele mai multe dintre cazuri. Nicicând zmeul nu se
comportã ca un incubus violator.
Pe baza unei predispoziþii cultice/ritualice, în basmul
nostru femeia îl acceptã natural. Petrea nu se mirã cã vede
zmei sau zâne, semn cã populaþia autohtonã precreºtinã era
familiarizatã cu rituri petrecute dincolo de graniþa satului, un
spaþiu al tuturor posibilitãþilor. Or, cine trecea de bunã voie
aceastã graniþã trebuia sã se aºtepte în mod natural la astfel de
întâlniri. Sã mire o astfel de abordare, câtã vreme încã, în
secolele XVI-XVII, chiar creºtinismul occidental este tributar
unei veritabile geografii sfinte, în chiar „sânul umanismului
cartografic“22.
Mentalitatea precreºtinã a spaþiului sacru de graniþã nu
este dificil de procesat decât pentru creºtinsmul actual, aceasta
pentru cã aici, demonismul constã în natura deschisã a conflictului.
Neantizarea (sau „moartea totalã“) apare aici ca o consecinþã
fireascã, aceasta pentru cã, fãrã echivoc, învinsul este de fiecare
datã „cel rãu“, slab în intenþie ºi metodã, cel ce nu meritã sã
existe. Astfel, el nu moare în mod firesc (profan), ci crapã (de
ciudã), i se taie capul, limba sau i se scoate inima, adicã ucis ºi
ciopârþit, simbol al fragmentãrii totale.
Treptat, în acelaºi sistem profan precreºtin, mai precis în
contextul sistemelor de credinþe patriarhale, sexualitatea ritualicã
femininã va fi asociatã treptat interdictului, promiscuã, periculoasã,
fiind practicatã în afara comunitãþii. Riturile de acest gen nu-ºi
mai gãsesc locul în profanul patriarhal, capabil a primi la
momentul oportun creºtinismul. Basmul ne vorbeºte despre o
familie practicantã a cultului matriarhal, sãracã, aflatã la periferia
societãþii ºi despre tragedia exilului, consecinþã a polarizãrii
masculine a cultului. ªi astãzi în lumea satului, vãduva este
suspectatã de practicarea magiei.
Pentru cã basmele sunt spuse în spaþiul profan, niciodatã
nu vom gãsi condamnatã sexualitatea eroului, indiferent dacã
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este orientatã spre tânãra fecioarã rãpitã de zmeu, zânã ori fiicã
de zmeoaicã, dupã cum, de fiecare datã, va fi condamnatã,
sexualitatea femeii. Din punctul nostru de vedere, basmul
recunoaºte cu spaimã vechimea ancestralã a matriarhatului în
faþa patriarhatului, dovada cã profanul este incapabil de a
gestiona aceastã forþã obscurã în faþa cãreia raþiunea (patriarhalã)
riscã sã sucombe în ceea ce crede cã ar fi „haosul“, o „pierdere
de sine“ (somnul adânc), uitând cã doar cel ce îl înfruntã, ca
Petrea, învie plin de vitalitate, capabil de a fi partenerul unei
zeiþe.
Bibliografie:
CIORAN, Emil, Pe culmile disperãrii. Bucureºti, Editura
Humanitas, 1990.
CIORAN, Emil, Revelaþiile durerii. Eseuri. Ediþie îngrijitã
de Mariana Vartic ºi Aurel Sasu. Prefaþã de Dan C. Mihãilescu,
Cluj-Napoca, Editura Echinox, 1990.
DANCIU, Petru Adrian, Demonologia basmului popular
românesc. Motivul zmeului. Bucureºti, Editura Tracus Arte, 2019.
MARIAN, Simeon Florea,Botanica româneascã. Ediþie
îngrijitã, cuvânt înainte ºi note de Antoaneta Olteanu. Bucureºti,
Editura Paideia, 2000.
NOICA, Constantin, Scrisori despre logica lui Hermes.
Bucureºti, Editura Cartea Româneascã, 1986.
SOLÉ, Jacques, Miturile creºtine de la renaºtere la epoca
luminilor. Traducere de George Anania. Bucureºti, Editura Univers
Enciclopedic, 2003.

Petru Adrian DANCIU
Note

1
În colecþia Basmele Românilor. I.G. Sbiera, vol. VII. Bucureti,
Curtea Veche Publishing, 2010, pp. 5-18.
2
„Mama arhaicã este însã o ipostazã mai veche decât mama
falicã. Mama arhaicã este o mamã pregenitalã în timp ce mama
falicã este una oedipianã“ (Matei Georgescu, Ipostaze ale morþii într-un
timp al dorinþei. Încercare de antropologie psihanaliticã. Bucureºti, Editura
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Cf. Petru Adrian Danciu, Motivul Avestiþei în demonologia
popularã româneascã, în „Swedish Journal of Romanian Studies“, no.
1/ 2018, pp.146-168 (https://www.ceeol.com/search/articledetail?id=676653).
8
Cf. Petru Adrian Danciu, Adam and Lilith, a nonconformist
couple. From the religious sincretism to the demonological imaginary, în
„Journal of Romanian Literary Studies“, no. 11/ 2017, pp. 514-526.
(https://www.ceeol.com/search/article-detail?)
9
Basmele românilor, vol. VII, p. 6.
10
În Evul Mediu Occidental vom gãsi dese acuzaþii îndreptate
împotriva bãtrânelor vrãjitoare care confirmã relaþiile sexuale cu
diavolul.
11
Basmele românilor, vol. VII, p.6.
12
Ibidem.
13
Constantin Noica, Scrisori despre logica lui Hermes. Bucureºti,
Editura Cartea Româneascã, 1986, p. 120.
14
Basmele românilor, vol. VII, p.6.
15
Cf. Petru Adrian Danciu, Demonologia basmului popular
românesc. Motivul zmeului. Bucureºti, Editura Tracus Arte, 2019, pp.
445-472.
16
Emil Cioran, Pe culmile disperãrii. Bucureºti, Editura
Humanitas, 1990, p. 89.
17
„Conºtiinþa, care individual a rezultat din durere, a devenit

93
https://biblioteca-digitala.ro

ea însãºi un determinant al durerii“ (Emil Cioran, Revelaþiile durerii.
Eseuri. Ediþie îngrijitã de Mariana Vartic ºi Aurel Sasu. Prefaþã de
Dan C. Mihãilescu. Cluj-Napoca, Editura Echinox, 1990, p. 59), de
unde ºi dorinþa de rãzbunare a eroului basmic.
18
Cf. Petru Adrian Danciu, Demonologia basmului popular
românesc, p. 187.
19
ªi în credinþa noastrã popularã, în basmele contaminate de
creºtinism, diavolul are progenituri (de obicei fete, cf. Simeon Florea
Marian, Botanica româneascã. Ediþie îngrijitã, cuvânt înainte ºi note
de Antoaneta Olteanu. Bucureºti, Editura Paideia, 2000, pp. 28, 99),
cu fata blestematã de mamã (cf. Ibidem). Uneori întâlnim chiar doi
demoni ce vor de nevastã fata unui boier (v. ibidem, p. 109), ce altceva
decât semn al nesãþioasei dorinþe sexuale feminine?
20
Cf. Ibidem, pp. 125-129.
21
Basmele românilor vol. VII, p. 6. Sau sunt întrerupþi de
Petrea „tocmai atuncea când le era dragostea mai mare“ (Ibidem, p.
7).
22
Jacques Solé, Miturile creºtine de la renaºtere la epoca luminilor.
Traducere de George Anania. Bucureºti, Editura Univers Enciclopedic,
2003, p 93.

94
https://biblioteca-digitala.ro

Nedeia

Lada cu zestre
Vâlcea – elemente de culturã
tradiþionalã
Aºezat la confluenþa celor trei mari provincii româneºti
- Oltenia, Muntenia, Transilvania, judeþul Vâlcea se identificã în
spaþiul românesc ca un þinut privilegiat, în care cultura este
rodul unui proces
creator, marcat de
dialogul permanent
între þãrãnesc ºi
cãrturãresc, între
sacru ºi profan, între
tradiþie ºi modernitate. Vocaþia sintezei creatoare marcã identitarã a
Vâlcii - face din
judeþul nostru un
spaþiu georgrafic
deschis cãtre dialogul cultural cu valorile europene ºi universale.
Spiritualitatea vâlceanã a generat o culturã tradiþionalã specificã,
în care s-au cristalizat valori perene ale patrimoniului viu al
culturii populare, de o certã autenticitate ºi o profundã originalitate,
pe care pãstrãtorii ºi purtãtorii tradiþiei le transmit din generaþie
în generaþie.
Meºteºugurile, arta popularã, datinile, obiceiurile,
elementele de folclor muzical, literar, coregrafic sunt dovada
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faptului cã tradiþia este una vie, activã, generatoare de valori
artistice care dau þinutului vâlcean o personalitate culturalã
aparte.

Caracteristica dominantã a produselor meºterilor vâlceni
este datã, din vechime pânã în contemporaneitate, de îmbinarea
armonioasã a utilului
cu frumosul. Casele
þãrãneºti, piesele de
interior sau de uz
casnic (mese cu dulap, lãzi de zestre,
mãsuþe, obiecte mici
de lemn (ploºti,
doniþe, blide, linguri,
troiþe), þesãturile de
interior – ºtergare, carpete, scoarþe, covoare olteneºti – lucrate
fie în atelierele creatoarelor populare, fie în mãnãstirile
Arhiepiscopiei Râmnicului), piesele de port popular – cãmãºi,
zãvelci, marame, cojoace etc. sau creaþiile olarilor sunt, prin
variatul decor ornamental al acestora, adevãrate bijuterii de
artã popularã, fapt ce reflectã din plin gustul pentru frumos,
inspiraþia bogatã ºi talentul creator al meºterului vâlcean.
Genul artistic emblematic prin care astãzi Vâlcea se
identifiã este ceramica, dezvoltatã în special de centrele de la
Horezu, Vlãdeºti, Lungeºti primele douã fiind reprezentative
pentru evoluþia ceramicii tradiþionale de la rolul utilitar spre
ceramica decorativã. Ceramica de Horezu se înscrie printre cele
mai valoroase creaþii populare româneºti, influenþa beneficã pe
care Mãnãstirea Hurezi a exercitat-o asupra celui mai important
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centru de ceramicã - cel de la Olari - având un rol determinant
în dezvoltarea ºi perpetuarea acetui meºteºug. Motivele specifice
ceramicii de Horezu sunt variate, tratate într-o manierã stilizatã:
cocoºul, ºarpele, peºtele, bobocul de floare, cercuri solare ºi
spirale, steaua cu cinci sau opt colþuri. Toate acestea sunt
întregite de o artã desãvârºitã a compoziþiei ornamentale ºi a
arderii oalelor sau taierelor modelate.

Simbolul Cocoºului de Hurez a devenit oficial marcã
identitarã a localitãþii, înscrisã la OSIM (2008), iar tehnica
realizãrii ceramicii de Horezu a fost inclusã,
în decembrie 2012, în Lista UNESCO a
elementelor de patrimoniu cultural
imaterial.
La Olari – Horezu continuã sã
dãinuie arta ºi meºteºugul a peste 25 de
familii de olari (Vicºoreanu, Bâscu,
Giubega, Pietraru, Paloºi, Frigurã, Popa,
Mischiu, Olaru, Þambrea º.a), iar în fiecare varã, în primul
week-end din iunie, ei îºi confruntã mãiestria ºi priceperea cu
olari din þarã în cadrul Târgului ceramicii populare româneºti
„Cocoºul de Hurez“, eveniment ce va împlini anul acesta 50 de
ani.
Portul popular vâlcean este caracterizat printr-o diversitate
tipologicã în ceea ce priveºte componenþa pieselor ºi compoziþiile
decorative însã ceea ce îi conferã unitate este îmbinarea practicului
cu esteticul.
Costumul femeiesc, mai variat ºi cu ornamenticã mai
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bogatã, prezintã în Vâlcea, douã tipuri principale:
costumul cu vâlnic (opreg) ºi costumul cu zãvelci,
existând, în paralel, ºi un stil aparte, rezultat din combinarea
opregului cu zãvelca albã.
Cãmaºa (ia), principala piesã în
componenþa costumului femeiesc, impresioneazã prin dimensiune, prin ornamenticã,
abundenþa motivelor (geometrice, florale) ºi
prin fastuozitate, toate acestea fiind menite
sã confere eleganþã celor care o îmbracã.
Cele mai productive centre meºteºugãreºti
vâlcene în care se realizeazã piese de port
popular sunt localitãþile: Bãrbãteºti, Buneºti,
Costeºti, Copãceni, Mihãeºti, P.Otãsãu,
Stoeneºti, Tomºani. Portul popular ciobãnesc
(de Mãrginime), pe care îl întâlnim în Bãbeni,
Mihãeºti, Vaideeni dar ºi în nordul judeþului
(Malaia, Voineasa) se deosebeºte de portul
vâlcean prin croialã, material, ornamentaþie
ºi cromatica - exclusiv alb ºi negru, fapt ce
conferã acestuia sobrietate ºi nobleþe.
Datinile, obiceiurile din arealul vâlcean sunt dominate de
trei componente specifice – colindatul din Þara Loviºtei, tradiþie
care se remarcã prin amploarea ceremonialului, varietatea
repertoriului ºi prin originalitatea poeticã ºi muzicalã, la care se
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adaugã un obicei unic în þara noastrã – „Alegerea de June“,
derulat la Muereasca în
seara de Boboteazã,
precum ºi ritualul
„Cãluºului“, înscris în
Lista elementelor de
patrimoniu imaterial
UNESCO (2005), obicei
practicat de Rusalii în
localitãþi precum:
Frânceºti, ªirineasa,
Mãciuca, Stãneºti.
Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Vâlcea gestioneazã, de
peste 50 de ani, cultura popularã
vâlceanã, fiind iniþiatorul unor
evenimente cu tradiþie ºi notorietate
în peisajul cultural local ºi naþional:
Târgul ceramicii populare româneºti
„Cocoºul de Hurez“ (50 ediþii),
Festivalul de Folclor „Cântecele
Oltului“ (prima ediþie în 1969),
Sãrbãtoarea portului popular vâlcean
„Hora costumelor“ (din 1970),
Festivalul dansului popular vâlcean
„Brâul de aur“ (1971), Festivalul de
folclor pãstoresc „Învârtita dorului“
sau „mai tinerele“ proiecte: Târgul
meºterilor populari din România (1999), Festivalul „Lãutarul“
(2005), Festivalul Cãluºului Vâlcean (cu cele douã reprezentãri:
„de vatrã“, la ªirineasa, ºi „de scenã“ la Rm.Vâlcea), Festivalul
Colindului Vâlcean º.a. Orchestra de muzicã popularã „Rapsodia
vâlceanã“ a CJCPCT Vâlcea, împreunã cu ansamblurile folclorice
„Floricica“ (Costeºti), „Nedeiþa“ (Tomºani), „Moºtenitorii“ (Pietrari),
„Brãduleþul“ (Horezu), „Dor“ (Bãbeni), „Mioriþa“ (Vaideeni), „Doina
Oltului“ (Cãlimãneºti), „Brâuleþul“ (Bãrbãteºti), „Junii mãlãieni“
(Malaia), „Izvoraºul“ (Creþeni), „Pesceniþa“ (Pesceana) sau grupurile
vocale - „Haiducii din Amãrãºti“, „Rapsozii Oltului“, valorificã
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zestrea muzical-coregraficã a zonei în spectacole ºi concerte, pe
scena festivalurilor naþionale ºi în turneele de peste hotare.
Astfel, prin tradiþiile ºi valorile etnoculturale, care au
devenit mãrci identitare de spiritualitate, judeþul nostru s-a
individualizat profund în cultura popularã româneascã. În acelaºi
timp, permanentul dialog între trecut ºi prezent, între tradiþional
ºi modern, între etnii ºi influenþe culturale diverse, a confirmat
ºi potenþat capacitatea Vâlcii de a genera produse culturale
viabile, menite a intra în circuitul valorilor
europene ºi
mondiale.
Sintezã realizatã de

Amalia BOARI, ªef serviciu
„Cercetare,valorificare, metodologie în
domeniul culturii populare, creaþiei artistice“
la CJCPCT Vâlcea
Foto: Bogdan Boari, maestru imagine
Surse, date, informaþii:
Arhiva CJCPCT Vâlcea.
Dr. Georgeta Stoica, Elena Secoºan, Dr. Ion Vlãduþiu,
Dr. Paul Petrescu, „Arta popularã din Vâlcea. Monografie-album“,
CJICPMAM Vâlcea, 1972.
Gheorghe Deaconu, Elena Stoica, „Cultura tradiþionalã
din Vâlcea – o istorie concentratã ºi ilustratã“, Ed. Patrimoniu,
2013.

100
https://biblioteca-digitala.ro

Nedeia

Actualitatea tradiþiei
La Dumnezeu ºi în þãrânã
Cãlãtorind zilele trecute cu un microbuz, am fost
obligatã sã ascult un dialog purtat de câþiva bãrbaþi (dintre
care trei în jurul vârstei de 60 de ani) cu un bãtrân de peste
optzeci, care urcase cu o traistã grea în spate. Dupã ce l-au
chestionat în legãturã cu vârsta, satul natal ºi destinaþia,
aflând cã vine de la Ilova, bãrbaþii mai „tineri“ au început sã
comenteze despre satul în cauzã. Acolo au fost cândva
„cuþitarii“ Banatului, bãrbaþii scoteau cuþitul „una-douã“, mai
ales dacã cineva „se bãga“ între ei ºi mândruþe. Epuizând
subiectul, au început sã-l întrebe pe bãtrân dacã mai þine
animale (vite, boi, cai, oi). Rãspunsul negativ, motivat de
vârsta înaintatã, nu i-a mulþumit, aºa cã au continuat sã se
intereseze dacã mai sunt mulþi oameni în vârstã în sat.
Vorbele moºneagului: „Nu mai îs, s-or dus la Dumnezeu ºî-n
þãrânã“ i-au pus pe gânduri. S-a instalat tãcerea. Bãtrânul le
tãiase pofta de vorbã. Tonul adoptat, blândeþea ºi împãcarea
ce rãzbãteau din cuvintele moºului au atins inimile.
Acest episod mi-a amintit de bãtrânele care mi-au
fermecat copilãria. Când începeau sã se teamã de moarte
foloseau adesea o expresie: „Nu ºtiu ce-i cu mine, am aºa un
greumânt“. Se stingeau discret, pe patul lor, punându-ºi
nãdejdea în Dumnezeu, înconjurate de copii ºi nepoþi.
Substantivul „greumânt“, cu relief stilistic evident, atrage
atenþia filologului prin prezenþa sufixului „-mânt“, provenit
din lat. „mentus“. El pare derivat de la adjectivul „greu“, ºi
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desemneazã, în graiul bãnãþean, o stare care poate avea
atât o cauzã fizicã, generatã de boli ale inimii sau ale
plãmânilor, cât ºi o cauzã sufleteascã (devenind sinonim cu
„povarã“, „of“, „supãrare“).
De mai multe ori am auzit vorbele grele ale unei
bãtrâne. Supãratã cã muncise o viaþã întreagã din greu, iar
copiii ºi nepoþii, în loc sã-i arate recunoºtinþã, se purtau urât
cu ea, femeia rostea cu obidã: „Nu mãi pot, am pe suflet
greumânt, aº vrea sã mã ia Dumnezeu, sã le fac lor
lãrgãmânt“. Derivatul „lãrgãmânt“ indicã locul caracterizat
prin calitatea de a fi larg, întins. Când bãtrânii devin povarã
sau se simt povarã, cer de la Dumnezeu dreptul la lãrgãmânt
pentru cei din jur. Ei se mulþumesc sã meargã în þãrânã.
Tristeþea ºi durerea sufleteascã îºi gãsesc leacul numai la
Dumnezeu, în „lãrgãmântul“ împãrãþiei Sale.

Maria FRENÞIU
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Profil
Pr. Petru Berbentia, un om Ales,
de mare omenie – mãrturii
despre Bisericã, credinþã, viaþã
În primul rând, voi explica majuscula de la „Ales“,
adicã a fost nãscut ca sã fie preot, aºa am simþit de când l-am
cunoscut. Îºi dezvãluie cu multã grijã povestea de viaþã ºi
experienþele acumulate de-a lungul timpului.
„Am intrat în preoþie la 1
decembrie 1982, la Foeni, judeþul
Timiº, o localitate pe frontiera cu
Serbia. Oamenii în trecut aveau
multã credinþã, poate ºi pentru cã
era un lucru interzis ºi se cunoaºte
faptul cã aºa e natura umanã, cee
ce este interzis, te provoacã. Emulaþia
pentru Bisericã era obiºnuitã pe
vremurile acelea. Îmi aduc aminte
cã am primit ordin sã facem vara
Sfânta Liturghie la ora 8.00 ca sã
meargã lumea la câmp. Nimeni nu
a fost de acord ºi tot la ora 10.00
am sãvârºit slujba.
În Foeni au fost ºi încã mai
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sunt ºi români ºi sârbi, deci era în firea lucrurilor sã luãm
obiceiuri unii de la alþii. Din punct de vedere spiritual nu era
o viaþã care sã lâncezeascã, viaþa religioasã depindea de preot,
de ce propunea el, aºa cum depinde ºi astãzi. Oamenii întotdeauna
rãspundeau pozitiv la chemãrile preotului.
Biserica, dintotdeauna, a fost ºi locul de întâlnire (nu
numai de rugãciune) al oamenilor din sat. Dacã la începutul
misiunii mele acolo, duminica se fãcea doar Sf. Liturghie ºi
Utrenie duminica, în câteva luni am reuºit sã ne rugãm împreunã
ºi la vecernie. Pânã la Paºti în ’83, am fãcut un cor, alcãtuit în
special din bãtrâni, cor ce a devenit foarte activ ºi apreciat. În
iarna aceea am fãcut toate repetiþiile la casa parohialã ( unde
era un pic mai cald).
La o Sfântã Liturghie din postul Paºtelui, a venit într-o
vizitã neanunþatã, pãrintele Ioan Olaru (Dumnezeu sã-l odihneascã
în pace), preotul misionar ºi inspectorul din cadrul Protopopiatului
Timiºoara al Mitropoliei Banatului. Preacucernicia sa a crezut
cã am pregãtit credincioºii pentru aceastã vizitã. Era într-o
miercuri ºi era lume multã în Bisericã iar credincioºii au cântat
bine ºi frumos, încât pãrintele Olaru a înþeles cã aºa se petrec
lucrurile de obicei. Mi-a fãcut un raport atunci care a cântãrit
mult în cariera mea. Am fost apreciat pentru cã am muncit,
m-am strãduit sã aduc lumina lui Dumnezeu în sufletul oamenilor.
Foeniul era un sat tradiþional, frumos, de pustã, fãrã
prea multe probleme, un sat de oameni înstãriþi, pentru cã erau
foarte muncitori. Satul oferea condiþii absolut normale pentru
acea perioadã, cu ºcoalã importantã, magazine, dispensar, etc.,
iar Timiºoara era relativ aproape.
Chiar dacã la sat acum sunt mai puþini oameni, comunitãþile
sunt încã închegate, ãsta fiind un avantaj. Din nefericire, la
oraº, nu e aºa, parohiile urbane fiind alcãtuite din credincioºi
din mai multe pãrþi ale þãrii. Slujbele din Bisericã sunt aceleaºi,
însã un preot implicat este mai atent la ceea ce predicã sau la
felul în care sãvârºeºte serviciile divine, pentru cã sunt mai
mulþi intelectuali.
Românul în general, ºi la sat ºi la oraº, are credinþã.
Avem nevoie de rugãciune, un credincios adevãrat nu poate trãi
fãrã a avea o viaþã spiritualã împlinitã. Vedem de multe ori
oameni care vin ºi stau în Sfânta Bisericã, atunci când nu e
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slujbã, se reculeg, se liniºtesc sufleteºte ºi uneori chiar plâng,
pentru cã simt aceastã nevoie. Dacã ºtim sã ne apropiem de
aceste suflete, dacã putem sã le oferim sprijin, dacã vrem sã
stãm de vorbã cu ei, ºi sã le explicãm credinþa, i-am câtigat!
Am întâlnit mulþi oameni care au luat în râs credinþa ºi
pe Dumnezeu, dar când „s-a întoars roata“ ºi au dat de un
necaz, atunci au fost pe la toate bisericile ºi mânãstirile. Ori
vrem ori nu vrem sã recunoatem, noi apelãm la Dumnezeu ca
la o ultimã instanþã, când, de fapt, ar trebui sã-L cãutãm în
primã instanþã. De cele mai multe ori doar cerem, dar uitãm
ºi sã-I mulþumim!
Dacã tot vorbim de mulþumire, de rugãciune, vine multã
lume ºi întreabã – cum, când ºi unde sã te rogi? În Biblie se
zice: „Rugaþi-vã neîncetat!“ Când simþi nevoia, roagã-te oriunde
eºti. Rugãciunea este dialogul Tãu direct cu Dumnezeu, care
este în tot ºi toate. Nu ai observat cã Lui ne adresãm familiar:
„Tu, Doamne“, iar unui necunoscut îi spui „dumneavoastrã“?
Desigur cã este bine sã citeºti rugãciuni din cãrþile
noastre de cult, însã nu este interzis nici sã te rogi în felul tãu,
cu propriile cuvinte. Este de dorit sã fii la slujbã, dar dacã eºti
acolo, trebuie sã fii prezent cu sufletul, nu doar cu trupul, iar
cu mintea sã fii în altã parte.
Biserica ºi preotul nu intrã cu forþa în sufletul nimãnui.
Hristos Însuºi spune ,,Iatã, Eu stau la uºã ºi bat. Dacã aude
cineva glasul Meu ºi deschide uºa, voi intra la el, voi cina cu el,
ºi el cu Mine.“ (Apocalipsa 3, 20 ) Ne implicãm atât cât ni se
permite. Totul depinde de înþelegerea omului ºi de felul cum
ºtie preotul sã se apropie de oameni ºi sã îi cãlãuzeascã cãtre
Dumnezeu.
ªi omul pricepe, omul simte nevoia de a fi cu Dumnezeu.
De exemplu, la venirea mea în Foeni, veneau la Bisericã 30-40
de persoane iar pânã în ’85 când am plecat din Foeni, Biserica
era plinã. Acest lucru spune ceva.
În 1985 am plecat din Foeni la Berzovia. Mai aproape de
casã, dar parohie mai mare ºi cu multe alte provocãri. Acolo am
stat pânã în 1995. Cei zece ani petrecuþi acolo sunt încã o etapã
extrem de importantã în viaþa mea.
În 1995 am venit la Reºiþa unde sunt ºi azi. Am început
în cantina ªcolii Speciale din Govândari, dar pentru cã m-a
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fericit Dumnezeu cu enoriaºi plini ce dorinþa de a avea o
Bisericã a lor, pentru cã au fost ºi sunt foarte activi ºi implicaþi,
am reuºit sã construim prima Bisericã din Reºiþa, ridicatã dupã
Al Doilea Rãzboi Mondial. În ea ne rugãm ºi acum.
Avem noi, românii, o sintagmã pe care nu am mai
întâlnit-o la alte popoare „om de omenie“, care îmseamnã cã
are toate calitãþile umane pe care Dumnezeu le-a dat.
Îl iubeºti pe Domnul Dumnezeul Tãu din tot sufletul tãu
ºi pe aproapele tãu ca pe tine însuþi? Eºti fericit, pentru cã
împlineºti poruncile Lui Dumnezeu ºi faci parte din Biserica
despre care Mântuitorul spune: „nici porþile iadului nu o vor
birui.“ (Matei 16,18).

Angelica HERAC
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Un poet, un OM, un preot…
La cumpãna dintre Banat ºi Oltenia, într-un sat cu o
istorie aleasã, într-o zi a venit un nou preot - tânãr, oltean,
venit în Banat, cu ce gânduri? Era momentul de ospitalitate al
unor bãtrâne enoriaºe din Eºelniþa. A fost clipa de graþie a
creaþiei, culturii, credinþei, toate împletite în acelaºi aluat.
Era acel preot care-ºi dorea, în avântul tinereþii, sã aibã
biserica plinã cu oameni, cu credinþã, cu dragoste ºi luminã
dumnezeiascã. ªi cum ar fi putut sã plece la acest drum
anevoios decât încercând sã cunoascã locul în care a venit, sã
înþeleagã trecutul, sã facã parte din acest loc ca ºi cum aici sar fi nãscut ºi-ar fi crescut.
ªi a cãutat prin podul bisericii ºi a gãsit multe cãrþi de
o valoare inestimabilã ºi obiecte a cãror provenienþã nu o
cunoºtea. Cuprins de freamãtul cãutãrii, a început acea muncã
de cercetare a trecutului pe care nu-l ºtia ºi pe care nu l-ar fi
ºtiut nici copiii noºtri astãzi. A studiat, a întrebat, a cãutat
rãspunsuri în cufãrul vremii ºi a aflat – povestea satului în care
venise. Era, de fapt, povestea satelor strãmutate.
Eºelniþa reprezintã acea comuniate nouã, creatã în 1970,
când apele Dunãrii au înghiþit mai multe sate, o parte a
acestora fiind strãmutatã în aceastã „vale a plângerii“. Este
împletirea rãsunãtoare a obiceiurilor, tradiþiilor acestor comunitãþi
multietnice (români, sârbi, cehi, germani, rromi). Este comunitatea
pe care Sever Negrescu – preotul a scos-o din anonimat. Acest
preot a strâns toate aceste rãmãºite ale vechilor sate ºi le-a
etalat într-un mic muzeu parohial. A pãstrat istoria comunitãþii,
trecutul prin intermediul acestor obiecte vechi pe care le-a
pãstrat cu sfinþenie.
Acest muzeu a luat fiinþã prin cercetarea preotului, prin
devotamentul acestuia, prin setea sa de cunoaºtere. Fiecare
obiect pe care îl gãzduieºte acest muzeu are o micã istorie, o
micã povestioarã pe care preotul a cules-o de la cei mai
vârstnici locuitori ai satului. Patosul cu care vorbeºte ºi le
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explicã, de cele mai multe ori, copiilor, invitaþilor, vizitatorilor
exprimã trãirea, spiritualitatea acestui loc încãrcat de emoþie.
Preotul Sever Negrescu împreunã cu soþia acestuia,
Petronela Negrescu au publicat în anul 1999 o carte „Bisericã ºi
societate“ care cuprinde mãrturii din arhiva parohiei. Despre
aceastã lucrare, profesorul universitar Nicolae Isar spunea „lucrarea
are la bazã valorificarea arhivei parohiei Eºelniþa-Mehedinþi,
punându-se astfel în circulaþie numeroase ºi interesante date
noi- necunoscute sau puþin cunoscute- care ne oferã o imagine
vie asupra istoriei, ca ºi asupra vieþii religioase a românilor
bãnãþeni, în general între 1783 ºi 1883.“
„Lucrarea prezintã un real interes pentru istoricii Bisericii,
ca ºi pentru iubitorii de istorie, pur ºi simplu, constituind un
model de valorificare a unui tezaur arhivistic local, o cercetare
cu un mare grad de originalitate.“
Rând pe rând, preotul a început sã-ºi strângã aproape
tineri ºi vârstnici, enoriaºi cu credinþã în Dumnezeu, cu dragoste
ºi compasiune. Oamenii au vãzut în bisericã Omul care i-a unit,
i-a îndrumat, i-a adus pe calea credinþei prin pasiunea împãrtãºirii
smereniei ºi sfinþeniei. Au vãzut acel preot care dincolo de
bisericã vorbeºte cu fiecare, îi înþelege trãirile, îl îndrumã, îi
cãlãuzeºte paºii la cumpãna greutãþilor.
Tinerii au ocupat un loc important în activitatea preotului
care a înfiinþat „ªcoala parohialã de varã“. Sunt aproape 25 de
ani de când acest eveniment se petrece în comunitatea noastrã,
preotul reuºind sã strângã anual 50-60 de copii ºi tineri care sã
realizeze activitãþi recreative. Vara, curtea bisericii rãsunã de
glasurile copiilor care se adunã în jurul preotului ca albinele. ªi,
da, este dulce aceastã miere pe care preotul o culege cu copiii.
Anual organizeazã, în parteneriat cu ºcoala Concursul
„Mica mea biblie“, în cadrul cãruia le insuflã copiilor credinþa în
Dumnezeu ºi dragostea pentru ceilalþi. Deschiderea cãtre religie,
cãtre bisericã, cãtre credinþã urmeazã un drum presãrat de
cuvinte frumoase pe care preotul-poet le expune copiilor. Este ca
un moment de rãtãcire al oilor care sunt strânse de pãstor în
poiana credinþei. Ana Blandiana spunea despre dumnealui „Aceastã
dãruire de pãstor sufletesc ºi intelectual mi-a impus respect ºi
admiraþie“.
De vreo 15 ani, cu sprijinul ºi îndrumarea preotului
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apare o publicaþie „Candela din Dunãre“ care cuprinde poezii
scrise de copii-debut literar, scrieri alese ale preotului, evenimente
din comunitate, poveºti din trecutul comunitãþii. Aceastã „foaie
pentru minte, inimã ºi literaturã“ este distribuitã gratuit în
comunitate pentru fiecare familie.
În fiecare zi, pe banca din curtea bisericii, preotul stã ºi
citeºte. Citeºte la nesfârºit, setea de culturã ºi creativitatea
umplându-i viaþa de speranþã, bucurie, voinþã. Este poetul,
scriitorul, omul de culturã al satului nostru. Este acel creator
atât de simplu ºi modest care însã e un izvor nesecat de poezie
ºi prozã.
Parcursul literar al preotului începe în anul 1987 când a
debutat cu poezie în revista „Familia“ din Oradea. Apoi, constant
preotul a scris ºi publicat o serie de cãrþi care încununeazã
spiritualitatea ºi creaþia acestuia: 1995 - volumul de versuri
„Clopotul de rouã“, 1997 - volumul de versuri „Smerenia
cuvintelor“, 1998 - „Ecouri bizantine în literatura românã veche“,
2001 – „Respiraþia ploilor“, 2003 - „Strigãturi în ºoaptã“, 2006 „Nespusele tãceri“, 2013 – „Din cuvinte rãstignite“, 2018 „Psalmi“.
De asemenea, a publicat lecturi evanghelice, lecturi
patristice, proloage, însemnãri, cântãri.
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Ana Blandiana spunea despre poeziile dumnealui „Psalmii
lui Sever Negrescu reiau pe cont propriu - în aceastã lume în
care nimeni nu mai ascultã pe nimeni - marele dialog de la
facerea lumii, dovedind cã distanþa dintre adevãrata rugãciune ºi
poezia adevãratã este infinitezimalã.“
Psalmul 37
„în fiecare dimineaþã
Dumnezeu îmi lasã
o nouã zi
la fereastrã
Doamne
îþi mulþumesc
ºi pentru acest
dar“
„Poezia pãrintelui Sever se înscrie firesc la confluenþa dintre
cultura popularã de profunzime ºi cea religioasã, relevând astfel
tiparul etern, reprezentat de simbolistica sacrã, imprimat fertil în
profan, altfel spus, necontenita conlucrare dintre Dumnezeu ºi
creaþie“ - scrie poetul Paul Aretzu.
Multe alte nume ale literaturii – de la Al. Cistelecan,
Constantin Cubleºan la Alex. ªtefãnescu sau Cornel Ungureanu
– au remarcat poezia religioasã a pãrintelui Negrescu, ca ºi
faptele sale întru slujirea credinþei.

prof. Rosemarie Delia COCOANÃ
ªcoala Gimnazialã Eºelniþa
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Nedeia

Cuina bãnãþeanã
Sacru ºi culinar
În ultima vreme s-au intensificat preocupãrile din media
pentru aspectul culinar al vieþii noastre. Acest lucru nu este
deloc de criticat, deoarece aspectul hranei a fost unul dintre cele
mai importante, din cele mai vechi timpuri, pentru toþi antropologii,
etnologii sau chiar sociologii, încã din zorii apariþiei fiecãrei
ºtiinþe enunþate mai sus: „Studiul consumului alimentar este
destul de des neglijat de cãtre anchetatori. O lucrare de acest gen
reclamã o atenþie susþinutã. Ea trebuie sã fie fãcutã mãcar pe
parcursul unui an: baza hranei folosite în cantitãþi normale în
anumite luni ale anului poate sã se reducã, în perioade de foamete,
la raþiile pentru perioade de foamete. Anchetatorul va mai recurge
aici la metoda inventarierii. El va nota, în cazul mai multor familiitip din societatea studiatã (familie bogatã, medie, sãracã), hrana
folositã, de exemplu, în timpul ultimei sãptãmâni a fiecãrei luni:
cantitatea ºi modul de preparare; cine ºi ce mãnâncã. Raportul dintre
ciclul de consum ºi ciclul de producþie.“1
Importanþa rezidã din faptul cã, de-a lungul vremii,
milenii întregi omul a fost preocupat de procurarea hranei. Una
dintre cele mai importante surse de hranã consistentã (datoritã
aportului de proteine) a fost animalul domestic. Când, cum, ºi în
ce împrejurãri unele au devenit mai importante decât altele, în
aceastã esenþialã ecuaþie a umanitãþii, ne spun tot etnologii:
„Creºterea animalelor nu apare decât în ultimele perioade ale
paleoliticului. Ea survine, în mod sigur, odatã cu olãritul ºi hominizii
cu un creier bine dezvoltat. Aceºtia au adus în Europa, pe lângã
olãrit, creºterea animalelor ºi agricultura. Domesticirea animalelor
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ar fi apãrut mai întâi pe versanþii Himalayei. Toate animalele
domestice, sau aproape toate, provin din aceastã regiune.“2
Felul în care un animal este sacrificat, folosit etc. este
extrem de important ca semn social ºi chiar antropologic. Nici
astãzi, de pildã, prepararea porcului nu se face în Oltenia sau
Moldova, de pildã, ca în Transilvania, ori Banat. În amintirile
lor despre deportarea în Bãrãgan, de pildã, un bãnãþean povesteºte
cum a devenit „eroul“ satului dupã ce, oripilat de felul în care
oamenii îºi sacrificau animalul domestic (cu sapa), îl consumau
în maximum douã sãptãmâni. Or, pentru bãnãþean (ardelean),
porcul este (era) o sursã de hranã pentru între anul urmãtor.
Modul de preparare era împrumutat de la germani, ºi presupunea
prelucrarea la fum, þinerea cãrnii în sare o bunã bucatã de
vreme etc., etc.: „Utilizarea animalelor. Se va urmãri dacã ele
sunt folosite ca mijloace de transport (...), dacã sunt mâncate (dacã
da, în ce condiþii, ce pãrþi sunt cunoscute, ºi cine are dreptul la ele).
Tãierea unui animal este aproape întotdeauna sacrificialã
la popoarele de pãstori din Africa Orientalã: animalele sunt
ucise cu lancea sau cu o sãgeatã trasã de foarte aproape (s.n.).
De asemenea, se va observa utilizarea sângelui. Consumul de
sânge cald este, de cele mai multe ori, ritualic (s.n.). Oasele
sunt sfãrâmate, sau nu? Se va urmãri dacã mãduva se mãnâncã ºi
ce se face cu intestinele sau cu pielea. Prelucrarea pielii este una
dintre cele mai vechi industrii cunoscute. Ca mãrturie stau marile
cuþite de rãzuit. Se noteazã reþetele culinare; dacã se cunoaºte
prepararea untului sau a brânzei ºi cum se fac acestea.“3
Aºadar, care sunt animalele consumate cu predilecþie la
noi în þarã, ºi de ce?
Este dincolo de orice îndoialã faptul cã animalul preferat
al românilor, în general, ºi al bãnãþenilor, în special, este
porcul. Originile acestei preferinþe (astfel explicându-se, de
altfel, ºi rolul sãu major în spaþiul cultic) trebuie cãutate undeva
în negura veacurilor, înainte, chiar, ca respectivul animal sã fi
fost domesticit. Urme ale acestei stãri de fapt pot fi regãsite, de
altfel, chiar în neolitic, în diferite reprezentãri „artistice“.
Esteticienii par de altfel sã cadã cu toþii de acord asupra faptului
cã în reprezentãrile pe care noi, astãzi, le interpretãm ca fiind
artã, strãmoºii noºtri „primitivi“ regãseau, în fapt, expresia
divinitãþii:„În plastica neoliticã întâlnim imaginea mistreþului în
figurine de lut care ar putea semnificao formã localã a totemismului.
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Prin aportul celtic la etnogeneza dacã mistreþul capãtã în epoca
bronzului atribute mitice. Devine la daci în Latène un animal sacru,
însã modelul lui artistic rãmâne încã tributar motivaþiei celtice. În
România a fost descoperitã o figurinã de bronz, reprezentând un
mistreþ (în Luncani, jud. Cluj) ºi douã care de cult cu pãsãri sacre.“4
De altfel, nu puþini sunt etnologii, istoricii religiilor etc.
care atestã mistreþul drept un animal sacru prin excelenþã,
corespondent animalier al divinitãþii pe Pãmânt: „Se considerã cã
Împãratul Lumii înscãunat la debutul ei are ca emblemã mistreþul,
acelaºi mistreþ ce a adus în colþi pãmântul din fundul Apelor, gest
echivalent cu ritul «tãierii» pãmântului primordial ºi stabilirea unei
Vara ca Centru al Lumii, ca cetate polarã. Acest «tãrâm primordial»
se numeºte «tãrâmul extremului nord», diverse date tradiþionale
sugerând cã la începutul ciclului prezentei umanitãþi a existat un
singur continent, localizat la Polul Nord, acesta fiind leagãnul
omenirii.“5
Este evidentã, încã de la bun început, existenþa unei
strânse legãturi între „animalul ritualic“ ºi caracteristicile lui zooanatomice. De pildã, porcul are o anumitã perioadã de reproducere
ºi de gestaþie astfel încât, þinând cont ºi de faptul cã este
necesarã o perioadã de dezvoltare, ca ºi de o anumitã „epocã“
(porumbul din plin, toamna, ºi la fel ºi jirul), este numai bun de
tãiat iarna, de Crãciun. El „prosperã“ atunci când ai mâncare mai
multã, iar asta se întâmplã toamna, când se adunã roadele
câmpului ºi când se poate vorbi de belºug. Iarna, când „dã
frigul“, se depune grãsimea pe el, ca o mãsurã de protecþie
(proces natural, de altfel, la toate animalele). În decembrie,
pentru cã acumuleazã multe grãsimi, porcul ajunge sã punã 1 kg.
pe zi. Atunci se îngraºã, de fapt, deoarece pânã atunci doar
creºte. Dupã aceastã datã (în speþã, Crãciunul, Anul Nou), nu
mai are nici un rost sã þii porcul: din cauza frigului, el stagneazã.
Nu mai creºte. Aºadar, orice cheltuialã cu hrana devine inutilã,
deoarece porcul nu mai acumuleazã, practic, nimic, nu mai
„produce“. De aici, ºi „obligaþia“ ritualã de a-l tãia de Crãciun.
În ceea ce priveºte consumul cãrnii de porc, trebuie sã
spunem faptul cã acesta era practicat, pe actualul teritoriu al
þãrii noastre, încã din perioada... geto-dacilor, deºi nu era
alimentul „cel mai iubit“ al acestora, ba chiar se situa undeva
în coada listei preferinþelor culinare: „Dupã unele calcule, mistreþul
european (Sus scrofaferus) a fost parþial domesticit cu cca 10.000
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de ani î.H., dând naºtere unei variante porcine apropiate celei
actuale. Mistreþul s-a retras de pe valea inferioarã a Dunãrii în zonele
de dealuri ºi de munte, unde s-a adaptat condiþiilor silvice ºi
climaterice.“6
Mielul (oaia, capra) – se taie de Paºti (mai ales oaia,
datoritã tradiþiei de crescãtori de oi). Foarte rar, capra, deoarece
în legãturã cu ea mai existã o prejudecatã: era crescutã de
oamenii sãraci, pe când oaia ºi vaca de cãtre cei bogaþi ori cel
puþin mai rãsãriþi.
Aceste animale se sacrificã la aceastã datã ºi în legãturã
cu perioada de reproducere ºi gestaþie: pentru cei care au multe
animale, spre a le rãri (deoarece consumã inutil, de acum
înainte, laptele, din punct de vedere economic), iar pentru cei
care nu au multe animale, pentru cã au acum de toate (brânzã,
lapte, carne).
În general, la Paºti se taie berbecuþii, ieduþele ºi mialele
þinându-se de prãsilã. Acestea se aleg, de fapt, toamna. Cele
care sunt sterpe, ce nu sunt bune de prãsilã (noatinele) vor fi
tãiate în acest moment al anului. Gestul þine de procesul pur de
tãiere (ce vrei sã þii ºi ce vrei sã triezi).
În ceea ce priveºte creºterea oilor, ea este consideratã
a fi una dintre cele mai vechi ocupaþii de pe teritoriul þãrii
noastre, alãturi de cea a cailor: „Arheologic, creºterea animalelor
este atestatã din perioada comunei primitive. (...) În epoca fierului,
creºterea animalelor capãtã o asemenea însemnãtate încât, în sec. al
VIII-lea î. H. economia era bazatã pe creºterea cailor ºi a turmelor
de oi. La daci, pãstoritul constituie o ocupaþie de bazã.“7
În economia tradiþionalã româneascã oaia are un loc
aparte, fiind considerat un animal nu doar deopotrivã de „economicos“
dar ºi, în acelaºi timp, unul sfânt: „«Bunã-i oaia, sãleaca – se
spune-ntr-o colindã de gospodar – Cât trãieºte/ Te-ndulceºte / ªi
hrãneºte. / Dacã moare, / Te-ncãlzeºte». Elogiul oii, întotdeauna
superlativ, apare în numeroase atestãri folclorice: ea este bunã, pentru
cã «se dezbracã pe ea,ca sã îmbrace pe stãpâni». Sau: «oaia este bunã,
pentru cã este marhã îngereascã, care-þi dã cioareci, lãcrie ºi suman»;
«oaia e un animal sfânt, cine se ocupã cu creºterea oilor ºi a albinelor
va avea noroc la toate. Când nu vor mai fi oi ºi albine, va fi sfârºitul
lumii». Sacralitatea acestui animal derivã din utilitatea lui: oaia oferã
lapte (ºi, implicit, brânzã, caº, unt, zãr etc.), carne, lânã ºi piele. Ea
hrãneºte ºi îmbracã omu, îl «îndulceºte» ºi-l «încãlzeºte».“8
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De asemenea, oaia este consideratã ca fiind un animal
prin excelenþã sacru, aducând asupra celui care o îngrijeºte
liniºte, pace, împãcare, precum ºi bunãvoinþa ºi protecþia divinã:
„Deci oaia oferã celui care o îngrijeºte (adeseori – aºa cum spun ºi
colindele – chiar demiurgul), belºug ºi liniºte.“9
Din punctul de vedere al simbolicii creºtine, oaia „a fost
aleasã în Vechiul Testament ca jertfã a animalului curat, fiind cea
mai blândã ºi mai nevinovatã dintre animale. Aºadar, ea este simbolul
blândeþii ºi al evlaviei, precum ºi al credincioºilor adevãraþi (...paºte
oile mele“, Ioan, 21,16). (...) Se zice cã oaia datã de pomanã pentru
sufletul mortului, trecând în lumea cealaltã îºi umple lâna de apã ºi
apoi o scuturã pe focul în care arde stãpânul ei. A întâlni o oaie ori
un miel se crede a fi semn de noroc (...) Ea „înseamnã ºi fãptura
omului, chipul omului zidit din pãmânt, care în mâna lui Dumnezeu
este ca ºi lutul în mâna olarului, ºi care e atât de ºubred, încât la cea
mai uºoarã atingere se sparge, ca vasele olarului. Oala spartã
închipuie popoarele nimicite de Dumnezeu, fãcãtorul lor, pentru cã
nu ºi-au îndeplinit datoria, nu au ascultat glasul Lui (Ieremia 19,11;
18,6: Isaia 29,16). (...)10
Aºa cum am discutat ºi în paginile anterioare, cu cât un
animal este mai important în economie, cu atât el dobândeºte
un pronunþat „prestigiu sacru“, mitic. Astfel, fãrã a fi un animal
psihopomp, oaia este animalul care transgreseazã graniþele
lumii de aici în lumea de dincolo, de unde, fireºte, nu aduce
niciodatã maleficitate, ci doar liniºte, alinare ºi împãcare: „Oile
pot trece pragul lumii reale, pot pãtrunde în tãrâmul miraculos al
mitului. (...) ...în credinþele populare, oaia apare ca o vieþuitoare
dotatã cu puteri ºi calitãþi miraculoase.“11
Vaca se foloseºte ºi la tractat, ºi la muls, ºi în alimentaþie.
Este foarte importantã în economia þãranului român. Nu este
ritualicã, asta, poate ºi deoarece nu are sezon de împerechere
fix. Se poate împerechea în orice sezon (ºi în acest caz nu se
pot stabili date fixe legate de sacrificiu, de o anumitã datã,
sãrbãtoare etc., aºa cum se întâmplã la miel, de pildã). Împerecherea
þine, de fapt, ºi de maturitate. O vacã face un viþel o datã la doi
ani ½, 3 ani, cel puþin la prima fãtare. Apoi, poate fãta la un
an, dar ºi la un an jumate, ori chiar la doi. Aºadar, era
imposibil ca vaca sã fie pusã în legãturã cu vreun eveniment
sãrbãtoresc calendaristic anual. În plus, perioada de supt a
viþelului este de 3 luni. În rest, de la vacã ai lapte (cu derivatele
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sale – brânzã, iaurt etc.). Vaca poate fi mulsã, în plus, permanent,
cu doar douã luni înainte de a fãta (indiferent dacã e vorba de
un an, doi sau trei). Viþica poate fi datã la montã la 2 ani ½ 3
ani. Dupã fãtare începe sã dea lapte.
Pentru multe popoare este animal sacru (consideratã, de
asemenea, a fi unul dintre cele mai vechi animale domesticite),
deoarece ea susþine, hrãneºte întreaga familie, un an întreg.
La unele popoare vaca nu se taie niciodatã, ea fiind
consideratã animal sacru; de pildã, la indieni.
În spaþiul nostru vaca se taie de obicei la nuntã.
Aceasta deoarece nunta se programeazã cu un an înainte, ºi
atunci se poate stabili ºi sacrificarea (fie vacã, viþel sau bou). De
asemenea, se mai taie la înmormântare (mai ales viþel), pentru
cã se foloseºte mai toatã carnea. Aceasta situaþie derivã ºi din
faptul cã nu existã prea multe feluri de a pãstra carnea, ca la
porc (afumat, cu unturã etc.). Carnea de vacã se poate prezerva
exclusiv cu sare (ºi vorbim aici de tradiþie, nu de congelatoare
ºi de alte sisteme de acest gen). În cazul în care se îmbolnãveºte
vaca ºi trebuie sã o tai, dacã stãpânul are ºi porci, atunci face
cârnaþi din ea, ºi pune carne ºi la unturã. În cazul în care nu
are, se vinde la toatã lumea, în sat, pentru a nu se strica (este
vorba despre 400 kg. de carne, care trebuie consumate într-un
timp relativ scurt – iatã explicaþia pentru faptul cã ea nu era
atât de frecvent tãiatã ºi consumatã de cãtre þãranul român).

Gheorghe SECHEªAN

Note:
1
Marcel Mauss, Manual de etnografie, Iaºi, Institutul European,
2003, p. 67
2
Ibid., p. 78
3
Marcel Tamaº, Cu moartea pe moarte cãlcând, Timiºoara,
Editura Mirton, 2001
4
Romulus Vulcãnescu, Mitologie românã, Bucureºti, Editura
Academiei, 1987, p. 507
5
Mircea A. Tãmaº, op. cit., 2002, p. 24
6
Ibidem
7
Ion Vlãduþiu, Etnografia româneascã, Bucureºti, Editura
ªtiinþificã, 1973, p. 251
8
Mihai Coman, op. cit., p. 14
9
Ibidem, p. 15
10
Victor Aga, op. cit., p. 263
11
Ibidem, p. 16
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Nedeia

Convieþuiri
Reþete culinare
Comunitatea sârbã
Iugoslavia
BLAT
Ai nevoie de: 4 ouã, 200 gr zahãr tos, 200g nuci, 2 linguri
pesmet, 1 praf de copt.
Cum procedezi: Baþi albuºurile spumã adaugi zahãrul
treptat, apoi cele 4 gãlbenuºuri, pesmetul, toatã compoziþia
omogenizatã se rãstoarnã în tavã pe o foaie Lica ºi o coci.
CREMA
Ai nevoie de: 300 gr lapte, 200 g zahãr, 1 budincã de
vanilie, 250 g margarinã.
Cum procedezi: Dizolvi budinca cu puþin lapte, restul de
lapte cu zahãrul pui la fiert, când clocoteºte adaugi budinca,
amesteci pânã se îngroaºã. Rece, amesteci cu margarina frecatã
spumã.

Prãjiturã sârbeascã (tãvãlitã prin nucã de cocos)
Ai nevoie de: 4 ouã, 15 linguri zahãr, 15 linguri fãinã, o
ceaºcã (100 ml) ulei, o ceaºcã lapte, 1 praf de copt, 200 g nucã
de cocos.
Cum procedezi: Amesteci ingredientele pânã obþii un
aluat omogen pe care îl pui într-o tavã unsã ºi tapetatã cu fãinã
sau cu hârtie pergament. Peste aceastã cocã pui siropul.
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Sirop
Pentru sirop ai nevoie de: 15 linguri zahãr, 300 ml apã,
1 pachet margarinã, 3 linguri cacao, esenþã de rom.
Cum procedezi: Fierbi toate ingredientele 10-15 min.
pânã se îngroaºã puþin.
Cum asamblezi: Bucãþile de blat le dai prin sirop apoi
prin nucã de cocos.

Dulcele - „un rãu necesar“
Oricât de bogatã ar fi o masã, nu este totalmente reuºitã
fãrã „ceva dulce“ cum se spune în Banat. „Meºpaisurile“ sunt o
adevãratã provocare pentru gospodine, care permanent sunt în
cãutarea de noi reþete, de punerea în practicã a reþetelor, de
etalare a diverselor feluri de prãjituri pe platouri la o masã
festivã. Chiar dacã suntem în era IT ºi internetul este un mijloc
de facilitare, gospodinele preferã reþetele scrise în „caietul de
prãjituri“, reþete care au fost în prealabil „încercate“ de altcineva
din sat. Transmiterea reþetelor, mai ales în preajma sãrbãtorilor,
constituie un moment de cercetare ruralã iar prepararea dulciurilor
de casã este o prioritate localã.
În urmã cu mai mulþi ani, un colectiv de cadre didactice
(Pîrvulescu Floare, Wolf Selfida, ªuitariu Frunzã Corina, Fickl
Maria, Cherescu Carmen, Cocoanã Rosemarie Delia, Tîrcã Clara
Georgeta, Kobau Maria) au conceput o revistã pe care au
intitualt-o „Dulciuri tradiþionale din comuna Eºelniþa“ pentru a
veni în sprijinul femeilor din comunitate cu o culegere de reþete
de prãjituri specifice zonei.
Doamnele Pîrvulescu Floare ºi Wolf Selfida sunt
specialistele grupului care au testat fiecare reþetã pentru a
vedea dacã datele culese sunt reale ºi dacã prãjitura este
reuºitã. Putem spune cã sunt „specialistele“ de la care cele
tinere au multe de învãþat.
Revista cuprinde diverse reþete din ºapte categorii
principale: fursecuri, checuri, gogoºi ºi cozonaci, prãjituri cu
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cremã, torturi, sucuri ºi compoturi, lichioruri. Materialele nu au
fost publicate la o tipografie dar acest demers urmeazã a fi fãcut
pe viitor.

Prof. Rosemarie Delia COCOANÃ

Reþete de la etnia romã
1. COLÃREÞI CU LAPTE
-1/2 l lapte
-250 gr fãinã
-un pic de sare
-1 pahar de apã
Se pune laptele la fiert, apoi fãina se stropeºte cu apãºi
se amestecã cu mâinile pânã se formeazã niºte franjuri. Franjurile
se adaugã în lapte ºi se pun la fiert. La sfârºit se poate servi
cu sare sau zahãr.
2. NURLE
-3-4 cartofi
-2 gãlbenuºuri
-fãinã cât cuprinde
-un pic de sare
Se fierb cartofii ºi se paseazã, se pune puþinã sare,
gãlbenuºurile, fãina ºi se frãmântã. Se face o cocã din care se
iau bucãþi care se ruleazã în suluri ºi se taie de mãrimea unor
macaroane. Se pune apã la fiert cu sare unde se adaugã nurlele.
Dupã fierbere se pun în apã rece ºi se strecoarã.
Se pune griº la prãjit în ulei. Când se rãceºte, se adaugã
zahãr ºi zahãr vanilat. Se dau nurlele prin griºul cu zahãr.
3. BÂRBE
-ulei
-fãinã de porumb
-apã
-zahãr (dacã se doreºte dulce)
Se pune puþin ulei la încins. Se adaugã fãinã ºi se pune
la prãjit. Se rumeneºte puþin ºi se adaugã 1 canã de apã. Se
lasã la fiert. Se pune sare sau zahãr, dupã gust.
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4. SOS CU ZEAMÃ DE VARZÃ
-ulei
-fãinã alba
-zeamã de varzã
-vegeta
Se pune uleiul la încins. Se adaugã 1 lingurã de fãinã
alba. Se lasã puþin la prãjit. Se pune zeamã de varzã. Se fierbe
10 minute. Se adaugã vegeta dupã gust. Se poate consuma
singur sau cu cartofi prãjiþi ori fierþi.

Nicoleta VLÃDULESCU,
47 ani, Eºelniþa

Între obiceiurile de primãvarã, se aflã ºi fãrºancul,
practicat de germanii din Banat, dar ºi de celelalte etnii

120
https://biblioteca-digitala.ro

Nedeia

La givan
La „zbor“ *

Meºteºugul între tradiþie ºi
modernitate
Ioan Sãlãjan, zis Ionel
Nãscut în 12 august 1947, la Doclin.
Trãieºte ºi actualmente în Doclin. Viaþa lui este munca,
îi place sã facã orice lucru cu drag ºi implicare totalã. Este un
om modest care povesteºte frumos. Discuþia noastrã scurtã s-a
conturat în jurul creaþiei meºterului Ioan Sãlãjan.
A.H. Cum v-aþi aplecat asupra acestui meºteºug?
I.S. E o poveste aici... tata era maramureºan, a murit,
Dumnezeu sã-l odihneascã! Fratele tatei a lucrat cu artistul
Vida Gheza, sculptor cunoscut ºi m-a luat ºi pe mine sã lucrez.
Am fãcut o poartã, de acolo a pornit totul. Meºteºugul acesta nu
este uºor pentru cã implicã tehnicã, o tehnicã pe care singur o
descoperi. Este o artã, o meserie scumpã, costã mult lemnul.
Întâi de toate, îþi trebuie pasiune, una mare, am eu o expresie
„o bâzã“, adicã ceva ce nu îþi dã pace, îþi place aºa de mult cã
vrei sã faci mereu lucrul ãsta.
A.H. Se poate trãi din acest meºteºug?
I.S Din pãcate, nu. Eu am lucrat la fabricã, la Uzinã la
Bocºa. ªi acolo am lucrat cu fierul, fãceam în afara lucrului
propriu-zis, diverse minuni în sensul cã îmi plãcea sã inventez
modele de suport de flori ºi multe altele.
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A.H. Lucraþi singur sau aveþi ucenici?
I.S. Ucenic, da…nevastã-mea. Cu ea lucrez. Nu mã
întrebaþi dacã îi place, s-a învãþat. ªi aºa stãm ºi noi de vorbã
cãci altfel fiecare ar fi singur... Da, e frumos sã lucrãm împreunã,
mã ajutã cu ce poate, în acest timp, conversãm, trece timpul
plãcut ºi util.
A.H. Vã calcã cineva pe urme în acest domeniu?
I.S. Da, fata mea cea mare ºi nepoata cea mare ºi soþul
ei. Am douã fete, cinci nepoþi ºi patru strãnepoþi. Fiica cea
mare, are 52 de ani, mã moºteneºte, îi place mult sã facã tot
felul de lucruri, are imaginaþie, putere de muncã ºi credinþa cã
arta popularã trebuie sã dãinuie. Cealaltã fatã trãieºte în Spania
ºi nu are astfel de preocupãri. Mama mea, nici ea nu mai este,
odihnã veºnicã! Nu era pentru asta. Repet, este multã muncã,
trebuie viziune, imaginaþie bogatã.
A.H.
Cum
promovaþi ceea ce faceþi?
I.S. Prima datã
când am ieºit în public a
fost la Herculane, la
Festivalul Internaþional de
Folclor „Hercules“, cu
Ionicã Stepan, Dumnezeu
sã îi dea odihnã veºnicã!
Un om deosebit, un artist
al lutului, de la Biniº. Am
fost acolo datoritã
consãteanului meu, poetul
Octavian Doclin care a
scris o carte cu Doclinul
ºi m-a menþionat ca
sculptor. A fost foarte
frumos la „Hercules“, o
experienþã unicã ºi prima,
acel târg de meºteri
I. Sãlãjan cu olarul
populari a fost o deschidere
Ionicã Stepan,
pentru mine. De atunci,
am tot fost invitat la
la Bãile Herculane
asemenea manifestãri.
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A.H. Aveþi anumite târguri unde vã place sã mergeþi
sau vã duceþi peste tot unde sunteþi invitat?
I.S. Doar la unele, prin apropiere, în general. La un
târg, în zilele noastre se merge, din câte am constatat, pentru
mâncare ºi divertisment. Mai degrabã la expoziþii se meritã sã
mergi, acolo este maimult interes. Aceste întâlniri prilejuite de
târguri sunt foarte bune ca idee, întâlneºti colegi de breaslã, afli
noutãþi în domeniu. Eu mã înþeleg bine cu toþi colegii, aºa cã
este o mare bucurie sã ne vedem la tot soiul de manifestãri.
A.H. Cum credeþi cã vede lumea meºterii de azi?
I.S. Lumea nu prea are o educaþie în sensul acesta,
cultural. Nu ºtie, ori nu vrea sã aprecieze propriile valori,
româneºti, reale, frumuseþea lor ºi utilitatea, fireºte. Tineretul,
mai ales, ºi mã întristeazã cã nu realizeazã cât este de important
sã cunoºti ºi o meserie, cu precãdere, aºa veche. Vin, de
exemplu, sã înveþe. Nu rezistã pentru cã ei imediat vor bani, ºi
nu puþini. Ori, aceastã îndeletnicire cere mult dar nu e atât de
bãnoasã, ca muzica, de pildã. Dacã ai norocul, în familie, în
neam, sã gãseºti un sprijin, e bun, dacã nu, cu cei din afara
sferei de interes, foarte slabe ºanse.
A.H. ªi meºterul cum este, de fapt?
I.S. Ar trebui sã fie sincer, sã nu se schimbe, sã poatã
avea lumea încredere în tine, sã fii de cuvânt, sã fii punctual –
sã fii OM într-un cuvânt!
A.H. Obiectele pe care le realizeazã meºterii populari
mai sunt utile generaþiilor actuale sau sunt doar pentru decor
ºi expoziþii?
I.S. Meºterul popular ca orice creator de ceva, este un
artist, are o sensibilitate aparte. Ca ºi poetul, sculptorul este
mereu în activitate, doreºte sã dea forme noi. Eu am desene,
schiþe pe care încã nu le-am realizat. Mã trezeam uneori
noaptea ºi vedeam efectiv ce vreau sã fac. Mai rãu a fost cã nu
am creionat atunci ideile. Atunci aveam în imagine totul, apoi
mã iroseam în alte treburi ºi ideile bune piereau. Desigur,
veneau altele, dar ar fi trebuit ºi pe acelea sã le pun pe hârtie
ºi apoi sã le dezvolt.
Oricum, orice fac cu drag ºi îmi iasã! Sper sã reuºesc cât
maitrãiesc sã lucrez, sã las ceva în urmã. Am lucrãri prin multe
biserici la Tirol, Mãureni, Biniº, Fizeº, Ciudanoviþa, Goruia.

123
https://biblioteca-digitala.ro

Cruci de lemn pe Semenic, la Colþan, la Gherteniº. ªi mai am
o dorinþã: sã îmi fac un mic muzeu într-o casã de-a mea, sã se
bucure ºi alþii de ce am fãcut cât am trait.
A.H. Doamne ajutã!
I.S. Mulþumesc! Doamne ajutã!

*zbor, regionalism discuþie

Angelica HERAC

Legenda satului Borlovenii Noi (Breazova)
Se zice cã s-a întâmplat demult, demult, tare demult, pe
vremea stãpânirii turceºti... Acei duºmani de temut, acei oameni
barbari, ºi-au fãcut simþitã prezenþa ºi pe meleagurile noastre,
aici, în Almãj ca sã jefuiascã ºi sã pârjoleascã totul în cale.
Se spune cã turcii au vrut sã prindã cãpetenia românilor
pentru a-l ucide. Acesta avea un cal tare frumos, negru cu pete
albe, cu stea în frunte, se zice,un cal ,,breaz“, spuneau bãtrânii
(mai deosebit decât ceilalþi). Auzind cã vrea sã fie prins, cãpetenia
românilors-a urcat pe calul sãu ºi atât a galopat, atât a galopat,
cã aveai impresia cã nici nu atinge pãmântul, pâna ce calul cel
frumos a spumat la gurã ºi, ajungând pe locurile noastre, n-a
mai rezistat efortului ºi a cãzut, murind pe loc.
De-atunci locul, unde a murit calul cãpeteniei românilor,
s-a numit Breazu, de la calul ,,breaz“, iar satul, fiind aºezat pe
locul numit Breazu, a primit denumirea de Breazova (Borlovenii
Noi).
Satul dateazã din anul 1828 ºi ,,s-a nãscut“ în urma
construirii a 48 de colibe, ale locuitorilor din Borlovenii Vechi,
satul ,,gi prâsta geal“, cum spun localnicii, pe locul numit
Breazu. (ªi în zilele noastre, în prezent, oamenii din Borlovenii
Vechi mai au sãlaºe la noi, la Breazova). Aºa s-a întemeiat o
nouã aºezare, care a primit denumirea de Borlovenii Noi
(Breazova).
(culeasã de la Ion ºi Ana Borchescu (Truicã) din Borlovenii
Noi)

prof. Elena BORCHESCU
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Lumea de altãdatã
Un doinitor bãnãþean ºi cântãreþ
de operã uitat: Savu IACOB din
Slatina Nera, Caraº-Severin
Ca pui de þãran ºi animal domestic mã þineam de poalele
bunicii ºi ascultam poveºtile femeilor din sat, pe marginea
ºanului din dreptul Bisericii, în zilele când nu era bine sã
lucrezi (rãu de lup, de deochi, la Marea încuiatã, dã Mãtcãlãu,
dã ziua lu’ Mãrina, ...), ºi aºa am
auzit cã atunci când se naºte un copil
vin „ursâtorile“ ºi îi hotãrãsc soarta.
Nici una din femei nu le-a vãzut sau
mãcar auzit, dar sigur era aºa.
Când în 1911 la casa cu nr.
51b din Slatina Nera în familia Iacob
a venit pe lume un bãiat, nimeni nu
a avut grija ursitoarelor, nu a stat sã
le pândeascã. Dar cum ceea ce stabilesc
ele aºa trebuie sã fie, au dãruit
bãiatului darul cântecului; asta este
sigur!
Fig.1. Savu IACOB la tinereþe.
La munca câmpului, în gospodãrie, la hora satului din
Vale, bãiatul botezat Savu ºi-a descoperit priceperea ºi bucuria
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de a cânta, de a doini, de a scoate din fluier sunete minunate.
Fluierul era singurul instrument accesibil pentru modestele sale
resurse. O fotografie din tinereea sa îi dã convingerea cã acest
tânãr frumos, cu ochi expresivi va ajunge artist.
Slãtinenii plecau din sat doar de nevoie, posibilitãile lor
financiare abia le ajungeau sã plãteascã impozitele, aºa cã
viitorul era legat organic de sat. Dar în sat învãþãtorul Teodor
Murgu a înfiinþat un cor bãrbãtesc, în 19071, care participa la
diferite evenimente. Teodor Murgu a plecat din sat în 1924,
corul a continuat datoritã unor entuziaºti þãrani, iar în 1934-35
a avut loc un reviriment, prin venirea, ca învãþãtor suplinitor,
a fiului satului Vasile Voia. Acesta, pe lângã talentul dirijoral,
a iniþiat participarea corului din Slatina Nera la emulãrile
corale care se organizau la acea vreme în Banat. Astfel, acest
cor s-a remarcat în 1934 la Oraviþa ºi apoi în 1935 la Timiºoara.
Savu Iacob fãcea parte, normal, din cor, era chiar solist ºi a fost
remarcat de juriu ºi public. Un membru al corului mi-a povestit
cã, dupã înterpretarea unui cântec, membrii juriului au legitimat
unii coriºti, inclusiv pe Savu Iacob, pentru a se convinge cã sunt
þãrani ºi nu cumva profesioniºti.

Fig.2. Corul din Slatina în 1934-35, Savu Iacob este în primul
rând, primul din stânga; în centru dascãlul dirijor Vasile Voia.
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Fig.3. Corul din Slatina în 1934-35, Savu Iacob este în primul
rând, al treilea din dreapta; în centru dascãlul dirijor Vasile Voia.

Fig 4. Detalii
din fotografiile 3 ºi 4.

Un talent autentic are ºansa de a fi remarcat ºi promovat.
Aºa s-a întâmplat ºi cu Savu Iacob. A ajuns, datoritã cântecelelor
sale, la Timiºoara ºi apoi la Bucureºti. Nu am reuºit sã gãsesc
datele exacte, nici mãcar de la fiica sa (Maria, cãsãtoritã Jitariu,
din Bucureºti) care însã mi-a pus la dispoziþie câteva poze2.
O fotografie din 1939 ne prezintã un Savu Iacob deja
orãºean, cum se zicea în sat în þoale nemeºti, este la lacul Buhui
de la Anina împreunã cu Tudor Ilana, slãtinean ºi maistru la
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Atelierele Centrale ale UDR
din Anina. Se poate cã acum
era deja la Timiºoara.

Fig.5. Iacob Savu,
fotografie din anul 1939,18 iunie,
împreunã cu Tudor Ilana la
Lacul Buhui de la Anina3.
În perioada 1950-60 Savu Iacob era o prezenã constantã
la Radio Bucureºti cu melodii de muzicã popularã ºi uºoarã. Cea
mai frecvent transmisã era doina La nucu’ cu frunza rarã4. Eram
în acea perioadã la Anina cu pãrinþii, iar în oraº erau instalate
difuzoare; cei care doreau plãteau o taxã pentru aceasta ºi
puteau asculta transmisiile de la Staþia Centralã; acesta era
undeva pe strada de deasupra poºtei. Ulterior de aici se transmiteau
ºi emisiuni locale. De multe ori tatãl meu îmi atrãgea atenþia:
acesta este Savu Iacob din Slatina. Doru Ilana îºi aminteºte cã
ei aveau în casã ºi o placã de patefon cu cântece ale lui.

Fig. 6 ºi 7. Savu Iacob fotografie la maturitate. În dreapta la
Sinaia cu soþia ºi fiica Maria.
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Savu Iacob a cântat ºi la operã. Despre aceastã etapã a
carierei sale, spre regretul meu, nu am gãsit decât douã poze ºi
multe întrebãri fãrã rãspuns5.
Aici aº vrea sã fac un mic comentariu. De ce în memoria
celor din Slatina cântãreþul Savu Iacob este aproape absent?
Explicaþia este simplã, în sat nu existau aparate de radio, nu
era electricitate, deci nu aveau de unde sã afle; cum sã-l
asculte. Iar despre operã, era absolut inexistentã pentru ei.

Fig. 8 ºi 9. Savu Iacob solist de operã; în dreapta alãturi de
un partener de scenã.

Savu Iacob a trecut la cele veºnice în anul 1962, la
vârsta de doar 51 ani, la Bucureºti, unde este ºi înmormântat.
Casa din sat a fost vândutã ºi în sat i s-au ºters urmele.

Iacob I.VOIA
Timiºoara, 21 mai 2019
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Note
În 1890 þãranul scriitor Teodor Roºu a înfiinþat un cor
bisericesc.
2
Acest fapt a fost posibil datoritã ajutorului slãtinenþului
Pavel Nicola din Reºiþa, coleg al Mariei.
3
Fotografia mi-a fost pusã dispoziþie de prof. Doru Ilana.
4
Melodia La nucu’ cu frunza rarã, autentic bãnãþeanã,
piesa de rezistenþã a lui Savu Iacob, astãzi este aproape uitatã.
Am gãsit-o pe un disc al Florentinei Vlad (n. 1922, deci cu 10
ani mai tânãrã) din Maramureº, înregistatã în 1968 alãturi de
alte melodii bãnãþene. Este identicã cu cea a lui Savu Iacob.
Iosif Milu a înregistrat-o ºi el la taragot. De asemenea Ansamblul
Ritmuri Zãrãndene (feminin) a cântat-o, dar textul a fost modificat,
titlul însã este acelaºi.
5
Încercãrile mele, prin mesaje pe e-mail la Opera Bucureºti,
la Electrecord ºi Radio România au rãmas fãrã rãspuns. E drept
cã sunt mulþi ani de când el era pe scenã sau la radio.
1
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Nedeia

Rostul vorbei
BRIPTA
BRIPTA denumeºte un cuþit de buzunar cu una sau mai
multe lame pliante, care se închid, intrând în plãsele, purtând
în mod curent numele de briceag.
Bricegele au fost dezvoltate devenind multifuncþionale.
Pe lângã lamele destinate tãierii, au ºi alte dispozitive pliante
cum ar fi: desfãcãtor de conserve sau de capace de la sticle,
tirbuºon, ºurubelniþã, forfecuþã, linguriþã ori furculiþã, chiar mic
fierãstrãu ºi altele.
Eu când spun briptã, îmi revãd copilãria ºi acest intrument
care avea una sau uneori douã lame, iar mânerul era sub formã
de peºte. Ca ºi prietenii mei o aveam mereu în preajmã fiind
prinsã de niºte zale agaþate cu falã de gaica de la pantaloni, ea
locuind în buzunar. Utilitatea ei era evidenþiatã la tot pasul.
Noi, copiii, mai ales în vacanþa de varã eram trimiºi cu
diversele ierbivore (oi, capre, vaci etc.) la pãscut. Întâlnindu-ne
mai mulþi pe dealurile din jurul satului, neîndoios, o puneam
de-o joacã. Bripta ne sãrea în ajutor imediat mijlocind
confecþionarea unui arc, a praºtiei, a mânãtorului de cacica.
Când jocul ne absorbea prea tare ºi animalele profitând de
neatenþia noastrã intrau sãnãtos în lanurile de porumb ºi trifoi,
nuiaua ce o tãiam cu bripta ne sãrea în ajutor sã le întoarcem,
cu toate cã o mai simþeam ºi pe pielea noastrã când pagubele
erau însemnate.
Primãvara, când topirea zãpezii fãcea ca apa pârâului sã
bolboroseascã ºi sãlciile plângãtoare sã-ºi mijeascã mugurii spre
soarele tot mai fierbinte, noi, copiii, eram în culmea fericirii. Cu
bripta în mânã asaltam aceste sãlciii ºi tãiam rãmurele groase
ca degetul din care sã ne facem fluieriºti (piºcoane) fiindcã doar
acum se puteau confecþiona, aveau exces de sevã sub coajã adicã
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erau ,, în mâzgã“. La un capãt tãiam oblic rãmurica, iar la vreo
10-15 cm crestam coaja circular. Cu mânerul de la briptã loveam
coaja pe toatã suprafaþa doritã ºi apoi o scoteam de pe partea
lemnoasã. Fãceam crestãturile necesare ºi instrumentul era
gata, satul devenind un cor de fluieriºti.
Îmi amintesc ºi de verile când mergeam la sãlaºul de varã
(colibã îi spuneam) din Munþii Almãjului, în locul numit „În
Baba“. Mergând doar pe jos fãceam cam douã ore. Adesea eram
singur ºi cu bripta în buzunar mã simþeam mai sigur, mai apãrat.
Deseori mã opream lângã vreun fag falnic cu coaja netedã ºi-mi
scriam numele pe el. Aºa am fãcut pe zeci de copaci, lãsând
amintiri precum alþii înaintea mea, lunâdu-le exemplu. ªi acum,
dupã 50 de ani mai gãsesc asemenea însemnãri personale.
Tot pe traseul amintit, pe apa ªopotului sau Nãsovãþului,
cu nelipsita briptã fãceam rãceala ºi prindeam raci. Îi duceam
bunicii care-i fierbea pânã se fãceau roºii ca focul. Totdeauna
gãtea ºi o ciorbã acriºoarã de mãcriº cu zdrenþe de ou în ea.
Mãmãliga fierbinte însoþea devorarea crustaceelor. Nici acum
zeama amintitã nu mi-o imaginez decât în aceastã ipostazã!
Cel mai mult foloseam acest minunat instrument la jocul
numit „În briptã“. Era nevoie de o bancã din lemn de esenþã
moale lungã de cel puþin 1-1,5 m. Partenerii stãteau pe ea faþã
în faþã la cele douã capete. Bripta se deschidea pânã lama fãcea
un unghi de 90 de grade cu mânerul. Vârful se înfigea uºor în
lemnul bãncii, capãtul mânerului fiind ºi el aºezat pe lemn, se
trecea indexul pe sub el ºi se rãsturna bripta (se dãdea peste
cap). Rezultatul pozitiv era dacã se înfigea din nou în lemn, sta
pe spatele plãselei ori chiar se aºeza pe dosul lamei (foarte rar).
Fiecare poziþie primea un numãr de puncte în funcþie de
dificultate. Partenerul intra în joc când celãlalt rata ºi tot aºa
ne succedam pânã la un numãr de puncte stabilit când se afla
câºtigãtorul.
Am descris mai pe larg acest joc al copilãriei mele
fiindcã azi nu se mai regãseºte (ca ºi altele) printre cei ai
generaþiei telefoanelor mobile. ªi acum parcã mã gâdilã degetul
arãtãtor drept cu care am câºtigat zeci, sute de partide.
Bãtrâneþea ne-a ajuns din urmã pe cei ce adoram acest
obiect. Bripta cu peºtele pe ea o mai am doar în imaginaþie ºi
mã tem cã nu aº putea sã-l învãþ pe nepotul meu, orãºan, acest
frumos joc. Poate reuºesc sã gãsesc una ºi fãrã acest înotãtor.
30.10.2019, Bãile Calacea

Iosif BADESCU
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Nedeia

Raftul cu cãrþi
Un „întemeietor“:
VELIªCU BOLDEA
La împlinirea unui an
de la trecerea în nefiinþã a
cunoscutului coregraf ºi
instructor de formaþii artistice,
director ani de-a rândul la
arhicunoscuta „Casã a Creaþiei
Populare“ (instituþie creatã
odatã cu înfiinþarea actualului
judeþ, 1968), Veliºcu Boldea
(2 nov. 1937- 22 februarie 2006),
câþiva colegi de la Centrul
Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin
(actuala denumire) ºi ai ªcolii
de Arte ºi Meserii „Ion Românu“
din Reºiþa au iniþiat o întâlnire
cu apropiaþi ai maestrului. Eu
venisem ºi în calitate de gazetar
ºi am rãmas oarecum intrigat
cã nimeni dintre organizatori
nu se gândise sã aducã un
specialist din cadrul Centrului

care sã înregistreze amintirile
vorbitorilor despre fostul om
de culturã ºi atât de bun
cunoscãtor al tradiþiilor ºi
obiceiurilor din judeþ. ªi nu
numai. Tot atunci s-a hotãrât
ca în amintirea maestrului
coregraf sã aibã loc un festival
folcloric anual, în cele mai
importante centre culturale ale
judeþului, precedat de un
simpozion. Manifestãri care s-au
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ºi întâmplat, dupã ºtiinþa mea,
pânã pe la ediþia a X-a, care sa desfãºurat la Caransebeº.
Un an mai târziu,
profesoara ºi prietena mea
Angelica Herac, almãjancã
frumoasã ºi ambiþioasã, s-a
zbãtut ºi a adunat texte de pe
la participanþii la simpozioanele
amintite ºi a selectat pe cele
mai reprezentative, în aºa fel
încât sã lase pentru viitorime,
într-un volum, portretul unei
personalitãþi care ºi-a dedicat
întreaga existenþã tradiþiei,
obiceiurilor ºi folclorului
autentic din aceastã parte de
þarã. Sau cum, pe bunã dreptate,
sintetizeazã într-un colþ de
paginã Angelica: „Cartea de faþã
este un omagiu ºi un îndemn
totodatã la preþuirea întemeietorilor“. Gheorghe Jurma,
entuziasmat de idee, a materializat-o la Editura Tim, din
Reºiþa, în 2018, într-un volum
simplu, reamintindu-ne pe
copertã alfabetul Limbii
Române. Gest care ascunde ºi
el un anume tâlc. Mai mult,
gândul mã duce la titlul cãrþii
prietenului meu din Macoviºte,
Vasile Tudor Creþu, folcloristul,
– „Existenþa ca întemeiere“.
Participã la aceastã
„reconstituire“ Mariana Dãnescu, director la ªcoala de
Arte ºi Meserii „Ion Românu“
din Reºiþa (care scrie despre

„Directorul, colegul, prietenul,
îndrumãtorul ºi OMUL Veliºcu
Boldea), Gheorghe Þunea (Un
om dedicat culturii – VELIªCU
BOLDEA), Iosif Bãcilã (cu un
text complex, cu multe detalii
necunoscute despre maestru),
Ion Albu (Un om foarte legat
de Almãj), pictorul Petru Galiº
(care susþine „cã eu cu Veliºcu
Boldea aº fi fãcut o expoziþie“),
Ada Cruceanu ºi Octavian
Doclin (care declarã la finalul
evocãrii: „sunt oameni, puþini,
foarte puþini, din a cãror
«traistã› avem, de fiecare datã,
dacã nu de cules, atunci mãcar
de învãþat. Unul dintre aceºtia
este Domnul Boldea“.), Titus
Criºciu, Adrian Stepan, din care
citez: „Un lucru m-a izbit ºi
anume cel al capacitãþii sale
de conducãtor. Acest om avea
coloanã vertebralã ºi un
adevãrat talent pentru ceea ce
azi se numeºte manageriat.
Veliºcu Boldea nu s-a plâns
niciodatã cã nu poate lucra
pentru cã-i lipseau fondurile“.),
Ioniþã Ienea, Octavian Peptenar
(care îºi aminteºte de câteva
turnee pe care le-a efectuat cu
Ansamblul folcloric „Semenicul“,
– unele, susþine profesorul,
„hazlii, altele triste, de tragicomedie.“/.../ „Avea o sensibilitate aparte. Am remarcat
cã susþinea ºi cultura, în
general, ºi cartea în mod special
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– fie de creaþie literarã /poezia/
, fie scrierile de folclor literar
cu tradiþii ºi obiceiuri. Era
prietenos, sãritor ºi darnic, nu
era lacom ºi nu visa avere,
nici bogãþie. Bogãþia sa era
Folclorul ºi Viaþa“. La rândul
sãu prof. Avram Boþa, din
Bãuþar, povesteºte cu har
diferite întmplãri legate de
înfiinþarea ºi activitatea Ansamblului folcloric „Ciobãnaºul.
Aspecte inedite despre
cel omagiat aduce ºi prof. em.
dr. ing. Alimpie Ignea, almãjean
ºi el, care a condus ani de-a
rândul Societatea Culturalã
„Þara Almãjului“, din Timiºoara,
fiind nelipsit de la manifestãrile
ºi festivalurile anuale ce aveau
loc în acest areal, iar istoricul
Dãnilã Sitariu enumerã
formaþiile folclorice la care a
contribuit ca „întemeietor“, dar
ºi articolele ºi cãrþlle pe care
ºi-a pus semnãtura concluzionând cã „Îndelungata lui
experienþã de viaþã ºi sentimentele faþã de folclorul
românesc îl aºazã pe Veliºcu
Ion Boldea în galeria Marilor
Almãjeni“, iar eu îl consideram
în paginile pe care i le-am
dedicat „omul potrivit, pus la
locul potrivit“.
Fãrã îndoialã cã cea mai
consistentã mãrturie despre dl
Boldea îl aduce tot Angelica
Herac care publicã secvenþe

dintr-un interviu filmat în 19
septembrie 2005, când maestrul
era atins deja de boalã. De fapt,
în opinia mea, ceea ce ni se
reproduce în carte nu e un
interviu, ci o destãinuire a unui
suflet de þãran, cu multã ºtiinþã
de carte, trecut ºi prin bune ºi
prin rele. „Au fost vremuri
vitrege dar am rezistat. Din
culturã nu se trãieºte, dar se
trãieºte prin ea, cu ea, pentru
ea. Se cer mulþi bani de cãtre
artiºti dar noi suntem de vinã...
Îmi amintesc de marele
taragotist Petricã Vasile: «cântam
pe-o fãlie dã brânzã, pe o litrã
dã rãchie ºi dacã omul ne dãdea
vrun ban, era bun ºi cântam o
nuntã întreagã». Cine a inventat
ideea aceasta cu banii a fost
Nicolae Perescu de la «Doina
Banatului», din Caransebeº. El
a explicat cã «ãºtia nu sunt
þigani, sunt artiºti, trebuie
plãtiþi» ºi tot aºa...“. ªi în alt
loc mai spune dl Boldea despre
cultura tradiþionalã de mâine
(în aceste clipe îmi aduc aminte
cã a fost o vreme când locuiam,
la scãri diferite, într-un bloc de
pe Bd. Republicii!): „Depinde de
ce se vrea din tradiþie. Ori dacã
nu existã, cum precizam, obiectul
muncii, posibilitãþile manifestãrii
în public, ceea ce încearcã
Muzeul din Caransebeº, dispare.
E condiþie! Vom ajunge sã
cumpãrãm folclor de la japonezi.
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Ei au venit ºi au filmat ediþii
întregi de «Cântarea României»,
finalele ºi interjudeþenele! Au
material folcloric cât cuprinde.
Publicului ce îi dai, ia...“. ªi în
finalul destãinuirii dl Boldea mai
spune un adevãr greu de
contestat despre care eu însumi
am scris un text numit
„Stricãtorii de folclor“ chiar în
paginile acestei reviste, reiterând
ideea cã deºi organizãm
festivaluri-concurs la noi în judeþ,
toate premiile merg la soliºti
din alte zone ale þãrii. „Cât
despre fala bãnãþeanului –
susþine dl Boldea – e cam
exageratã pentru cã ºi oltenii
sunt fãloºi cã sunt olteni ºi alþii
dar cred cã aceastã idee se referã
la dragostea imensã faþã de
þinutul natal ºi menþinerea
identitãþii ºi valorilor sale“.
În sfârºit, bogata
iconografie de la festivalurile
ºi simpozioanele care-i poartã
numele, decupajele din presã
semnate de prof. Pavel Panduru,
ªtefan Isac, Matei Mircioane,
Alexandra Gorghiu, Petru
Crsta, Sonia Berger rortunjesc
în mod fericit aceastã carte pe
care m-am învrednicit sã o
semnalez destul de târziu.
Pentru cã, a demonstrat-o
istoria, noi trecem cãrþile
rãmân.

P.S.1 Vorbind în urmã
cu câteva luni cu maestrul Gh.
Jurma, spre stupefacþia mea,
am aflat cã în depozitul Editurii
Tim mai existã câteva zeci de
exemplare care n-au mai ajuns
la eventualii cititori. O fi bine,
o fi rãu?
P.S.2 Aceeaºi editurã vã
mai oferã o carte despre regretatul coregraf Afilon Laþcu.
30 martie 2020, Ciclova
Românã

Nicolae IRIMIA

Jurnal de „condeier“
þãran
La sfârºitul anului
trecut, prin grija dr. Maria
Mândroane, muzeograf la
Muzeul Satului Bãnãþean, la
Editura ArtPres din Timiºoara
au apãrut selecþii din primul
volum, al „jurnalului“ lui Iosif
Cireºan – Loga, unul dintre
cei mai longevivi creatori þãrani
cãruia, la instituþia mai sus
amintitã, o casã þãrãneascã îi
poartã numele ºi îi adãposteºte
manuscrise ºi alte diverse
obiecte de uz gospodãresc
(inclusiv ceramicã, descoperitã
în hotarele satului sãu natal –
Duleu). A semnat, dupã cum
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aflu de pe coperta a patra a
volumului, 17 cãrþi (una în
colaborare) ce cuprind amintiri
de pe front, poezie, prozã etc.
De fapt, la noi interesul pentru
acest gen literar a crescut mai
cu seamã dupã 1989 deºi, dacã
îmi aduc bine aminte în tinereþe
eu rãmãsesem fascinat dupã ce
am lecturat scrisorile de dragoste
ale unei tinere cãlugãriþe
portugheze – Mariana Alcoforado – traduse în 1669 în
limba francezã (ºi mult mai
târziu în româneºte), ca sã nu
mai vorbesc despre „Jurnalul
de la Pãltiniº“ al lui Gabriel
Liiceanu pentru care am fãcut
eforturi considerabile sã-l procur.
În fine, am parcurs cu un fel
de bucurie secretã cele câteva
mii de pagini din Jurnalul lui
Liviu Rebreanu, încât mã
întrebam când o fi avut timp
prozatorul sã-ºi gândeascã ºi
sã-ºi scrie romanele, sã se
achite ºi de obligaþiile pe care
le avea ca director al Teatrul
Naþional ºi sã contabilizeze cu
foarte mare grijã aracii ºi alte
materiale cumpãrate primãvara
pentru „casa de la vie“. La noi,
se spune adesea, cã „viaþa
fiecãrui om constituie un subiect
de roman“. Da, aº completa
eu, aºa este, însã depinde de
cine este scris.
Cunoscându-i de prin
anii ’74-’75 ai secolului trecut,

participând împreunã la zeci ºi
zeci de evenimente culturale
în satele cãrãºene dar ºi în
oraºele judeþului, nu puteam
sã nu-i iubesc pe ei, pe þãrani
(inclusiv pe Iosif Cireºan), care
încercau, cu mai multã sau mai
puþinã dibãcie, sã-ºi aºtearnã
gândurile pe hârtie. Aºa cum
mãrturiseºte în cele câteva
pagini din prefaþã, autorul din
Duleu a fost „surprins“ cã scrie
de regretatul învãþãtor Dorel
Teodorescu, un om dinamic,
care-ºi iubea cu înflãcãrare ºi
dãruire satul în care se nãscuse,
gãsea cele mai inedite ºi potrivite
mijloace sã-i facã cunoscute
istoria ºi obiceiurile moºtenite
din strãbuni, insuflându-le ºi
elevilor sãi de la ªcoala primarã
(ºi chiar sãtenilor) dragostea
pentru frumos, neuitând sã-i
îndemne sã nu uite locul în
care au vãzut lumina zilei ºi,
mai cu seamã, sã le sãdeascã
în suflete dragostea de neam
ºi þarã. „Am intrat în Cenaclul
Paul Târbãþiu, din Oraviþa, în
anul 1973 /.../. Eu scriam cu
mulþi ani înainte, dar nu puteam
sã public nimica, cã eram
urmãrit pas cu pas de cãtre
securitate ºi nici nu scriam pe
placul regimului comunist.
Scriam seara mai mult ºi cât
am fost angajat la Centrala
Hidro Bocºa, (unde, presupun
eu, i-a semnat dosarul de cadre
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un om din acelaºi regim).
Ascundeam caietele. Aveam o
oalã de pãmânt pe care am
îngropat-o într-o camerã la
Duleu ºi acolo pãstram caietele,
dar dupã câþiva ani cãutând în
acea oalã am vãzut cã era ros
capacul, care era din lemn. Un
ºobolan mi-a fãcut câteva caiete
praf, nu mai erau bune, dar
le-am pãstrat totuºi ascunzându-le în alte locuri. Am avut
chiar un Jurnal, dupã ce am
fost eliberat de la închisoare,
în anul 1954, care mi s-a
prãpãdit...“
În prefaþã Iosif Cireºan
recunoaºte cã Cenaclul Paul
Târbãþiu a fost pentru þãranii
care-l frecventau o adevãratrã
ªcoalã, patronat rând pe rând
de profesorii Ada Cruceanu ºi
Iosif Imbri, Iacob Roman ºi
Ionel Bota. Parcurgându-l,
constat cã el cuprinde însemnãri
sporadice, pe zile situate în
perioada 25 XII 1972 – 4 I
2009 ºi se încheie cu o povestire
scrisã în luna noiembrie 1968.
Nu pot sã trec cu vederea,
totuºi, o frazã care m-a pus
serioas pe gânduri, de la pag.
7: „Nu eram forþaþi sã facem
politicã, decât cine voia. Eram
toþi împotriva regimului
comunist. De exemplu Ion
Frumosu, fost legionar; Iosif
Chirilã, idem; Mihu (Miu) Iepure,
idem; Ion Imbre (Imbri) idem;

Iosif Cireºan Loga, idem;
Gheorghe Luca, fost deportat
în Bãrãgan, Ion Colojoarã, idem.
Deci se ºtia despre noi cine
suntem, dar ne-au lãsat în pace
sã facem culturã.“ Dovada?
Cireºan mãrturiseºte cã publica
în revistele Albina, Scânteia,
Orizont etc. Mai mult,
recunoscând faptul cã era vizitat
periodic de cãpitanii Stãnescu
ºi Suru de la Securitate, Iosif
Cireºan mãrturiseºte cã: „Se
ºtie cã pe vremea comuniºtilor
nu a îndrãznit nimeni sã scrie
sau sã publice despre atâtea
evenimente pe care poporul
român le-a trãit ºi le-a suferit...
Noi vorbeam în Cenaclul nostru
cã ar fi bine a scria despre ele,
dar niciunul nu a spus cã scrie
ceva. Ne era fricã unul de altul
de a spune ºi de a înþelege,
deºi ne iubeam unul pe altul ºi
am fi putut face mai mult
împreunã. Ne temeam ca nu
cumva unul dintre noi sã fie
turnãtor ºi sã fi(e) arestat
(probabil etichetat) imediat ca
«duºman al poporului»“.
Nu pot sã închei aceastã
primã parte despre jurnalul lui
Iosif Cireºan fãrã sã nu mã
întreb (retoric, desigur), cine
l-o fi împuºcat pe fostul
preºedinte al Consiliului de
Miniºtri, Armand Cãlinescu, în
21 septembrie 1939 ºi cine i-a
ordonat, în miez de noapte,
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marelui istoric al neamului
românesc, Nicolae Iorga, sã se
îmbrace, ca mai apoi sã fie
secerat cu nouã gloanþe ucigaºe
în pãdurea de la Strejnic,
batjocorit ºi abandonat ca un
câine comunitar: anticomuniºtii
sau minþile bolnave ale unor
hoarde legionare? (Continuare
într-un numãr viitor)
5 martie 2020

Nicolae IRIMIA

Ce se mai gãseºte prin
anticariate

„Tãt Bãnatu-i fruncea“,
dupã 20 de ani
Poetul ºi prietenul Ion
Ghera mi-a fãcut, de curând, o
bucurie de nepreþuit: mi-a

expediat cãrþile de poezie editate
în 2017, 2018 ºi 2019, ºi mi-a
dãruit revista Asociaþiei
Scriitorilor în Grai Bãnãþean
care, pãstoritã cu sacrificii ºi
umilinþe de câþiva talentaþi
truditori ai genului, a împlinit
20 de ani. Spaþiul nu îmi permite
sã mã opresc pe îndelete asupra
ei (64 de pagini, format A4),
dar voi remarca, totuºi,
prezentarea profesorului
universitar dr. Ion Viorel
Boldureanu, un admirator ºi
comentator al genului, la
volumul de debut semnat de
Ioan Manzur – „Toamnã, ºlaier
de mireasã“, (ce titlu frumos!)
precum ºi consistenta prezenþã,
cu texte ale învãþãtorilor de la
sate, din ciclul primar ºi
gimnazial, ce pare sã devinã
un adevãrat fenomen. Am
parcurs, de pildã, cu plãcere ºi
interes textul Marianei Sârbu
– „Tradiþii de botez în regiunile
României“, precum ºi „Cãluºarul
sau readucerea la viaþã a unui
dans de pe vremea dacilor“
aparþinând prof. Ciprian Mert,
dar ºi cele semnate de o mai
veche cunoºtinþã de-a mea din
Timiºoara – Florina Ariana (nu
Adriana!) Colgia, care m-a
cucerit cu câteva poezii scrise
cu har, în grai bãnãþean,
prezentã acum ºi cu un fragment
de prozã. Nu-i uit nici pe colaboratorii permanenþi ai revistei:
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Gelu Câmpian, Sergiu Boian,
Ion Ghera, Ion Medoia (care
semnaleazã apariþia volumului
36 din ciclul „Cãrãºeni de
neuitat“ a universitarului
Constantin Falcã), Ilie Dragalina, Todor Groza Delacodru,
Ionel Peia, Marius Csenger,
Petru Ionicã, Geo Galetaru etc.
Spaþii generoase acordã
revista evocãrii unor personalitãþi marcante ale Banatului
precum George Gârda, Traian
Iancu, dr. Eugen Magiar,
prozatorului Teodor Bulza
(despre care scrie maestrul Ion
Marin Almãjan), Ioan Fãrcaº,
Lazãr Benone Magheþi (adus
în actualitate de Gabriela
ªerban). De asemenea poetul
Ion Ghera îi adreseazã o
emoþionantã scrisoare talentatului poet ºi epigramist Petru
Chira, la împlinirea vârstei de
81 de ani.
Cum nimic nu e
întâmplãtor în lumea asta,
Vasile Bogdan îi ia un interviu
cunoscutului epigramist Ionel
Iacob Bencei, doar cu câtva timp
înainte de trecerea acestuia la
cele veºnice, ºi îi publicã o
întreagã paginã de poezie
profesorului Petru Andraº, ºi
el plecat într-o lume mai bunã.
Am þinut sã las la urmã
prezenþa almãjenilor în paginile
revistei: conf. univ. dr. FlorinaMaria Bãcilã (despre vol.

„Crâmpeie dintr-un vis“ de
Petru Giurgi), un interviu cu
poetul Iosif Bãcilã „luat la
întrebãri“ de Sorana-Roxana
Bãcilã de la Liceul din Bozovici.
ªi vorbind despre Iosif Bãcilã
nu pot sã nu reproduc una
dintre cele mai frumoase poeme
pe care le-am citit în ultima
vreme, dedicatã prietenului
comun – istoricului Pavel
Panduru: „Cum sã mai astrâng
la fân,/ Cã ºi carul e bãtrân –
Cã ºi carul e bãtrân// Cum sã
mai astrâng trifoi, /Fãrã furcã,
fãrã boi – / Fãrã furcã, fãrã boi
// Moºu-i umbrã sub pãmânt,/
Muma – legãnuþ de vânt – /
Muma – legãnuþ de vânt// Tata,
dus în zãri, departe,/ N-a trimis
o vorbã, carte – // Mama stinge
câte-o stea,/ Ziua, noaptea, deo putea – / Ziua, noaptea de-o
putea...// Eu mã-ntreb, zãbavnic,
cum/ Ceru-a rupt cântecu-n
drum! – /Ceru-a rupt cântecu-n
drum!// ªi-l rãsfirã peste vãi,/
Sã-l audã bunii mei; – / Sã-l
audã bunii mei...“.
Poate cã veþi întreba de
ce am citat aceastã poezie?
Pentru cã la primul interviu
pe care i l-am luat poetului
Ion Ghera, cu ani în urmã,
atunci când ne-am împrietenit,
„la prima vedere“ l-am întrebat
ce calitãþi trebuie sã aibã poezia
în grai bãnãþean? ªi el mi-a
rãspuns pe nerãsuflete: „Mai
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întâi ea trebuie sã fie poezie ºi
mai apoi, sã fie scrisã în grai!“.
Prin urmare felicitãri sincere
colegiului redacþional compus
din Ion Cãliman, Ion Ghera,
Dan Liuþ, Sergiu Boian ºi
graficianului Marian Truþulescu,
care au învãþat aceastã lecþie
de la profesorul din Ohaba
Mâtnic! ªi, se înþelege, de la
nemuritorul ªtefan Pãtruþ.
23 mãrþiºor 2020, Ciclova
Românã

Nicolae IRIMIA

CRAINA BÃNÃÞEANÃ –
oazã de istorie ºi
spiritualitate

îmbogãþeºte cu o nouã carte.
Este vorba de Craina Bãnãþeanã – oazã de istorie ºi
spiritualitate, îngrijitã de
prietenii Angelica Herac ºi
Petru Erimescu, cãrora le-a dat
„o mânã de ajutor“ generosul
editor ºi om de culturã
Gheorghe Jurma din Reºiþa. Ea
se adaugã ca un corolar
monografiilor de localitãþi, ºcoli,
biserici, evocãrii unor personalitãþi din acest areal ce
include, dupã cum mãrturiseºte
istoricul dr. Adrian Ardeþ, de
la Muzeul de Etnografie ºi al
Regimentului de Graniþã
Caransebeº, „13 sate din sudvestul Banatului: Iablaniþa,
Plugova, Verendin, Cornea,
Globu Craiovei, Lãpuºnicel,

Odatã cu împlinirea a
25 se ani de la înfiinþarea
Fundaþiei Culturale „Craina
Bãnãþenã“ (avându-i, în 1991,
ca „fondatori – dupã cum scrie
prof. Petru Erimescu – pe prof.
Pavel Ciobanu ºi pe fratele sãu,
Constantin Ciobanu, învãþãtorul
Gheorghe Giurginca, prof. Iosif
Domãºneanu /.../ învãþãtorul Iosif
Vulpeº, rapsodul popular Iosif
Puºchiþã ºi colonelul Liviu
Groza“), ºi, în martie 1992, cu
organizarea „Serbãrilor Crainei
Bãnãþene“, la ediþia din februarie
2016, biblioteca Fundaþiei se
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Petnic ºi douã astãzi dispãrute:
Zalyn ºi Kyralmezeya. Din punct
de vedere lingvistic, Craina este
un termen de origine slavã,
Krajina provine dela kraj care
înseamnã «margine, mal, extremitate, dar se poate asimila
ºi cu graniþã, þinut de graniþã»“.
Într-o comunicare publicatã de Petru Erimescu ni se
oferã amãnunte despre tematica
simpozioanelor care au precedat
anualele „serbãri“, cea de-a
XXIV-a, din din 21 martie,
desfãºurându-se pe trei secþiuni,
cu extrem de multe ºi diverse
titluri. Tocmai de aceea este
admirabilã munca deloc uºoarã
a celor doi „artizani“ ai
volumului de faþã, apãrut în
2016, care au fost nevoiþi sã
citeascã ºi sã selecteze sute de
comunicãri, adunate de-a lungul
anilor, multe dintre ele neavând
subiecte legate neapãrat de
þinutul de care vorbeam.
În ce mã priveºte, în
calitate de gazetar, am oferit
informaþii în ziarele „Timpul“
cât ºi în „Sud-Vestul“ pânã când
i-am predat ºtafeta colegului ºi
prietenului Paul Sever Smadu,
din Bãile Herculane (care
devenise corespondentul nostru
de zonã), deºi cu diverse ocazii,
am strãbãtut cu piciorul toate
cele 11 aºezãri pentru a realiza
diferite anchete „arzãtoare“ la
ordinea zilei, ori interviuri etc.

Ba, la Iosif Puºchiþã am poposit
acasã în vreo douã rânduri.
Am nimerit dupã douã momente
nefaste ale vieþii sale: decesul
soþiei ºi apoi a fiului sãu. Când
timpul mi-a permis am fost
prezent ºi la câteva simpozioane,
unul dintre ele avându-l în
prim-plan pe scriitorul N.D.
Petniceanu cu ocazia împlinirii
a 70 de ani (când i-a fost
conferit ºi titlul de „Cetãþean
de onoare al comunei Iablaniþa).
La ultimul, dacã îmi aduc bine
aminte, a fost prezent ºi
pictorul, poetul ºi prietenul N.
D. Vlãdulescu (trecut ºi el la
cele veºnice), în sala mare de
spectacole unde, dupã ce mi-a
fãcut cunoºtinþã cu reºiþeanca
Stela Enache, solista de muzicã
uºoarã, ne-a „expediat“ afarã,
sã tãifãsuim la o cafea ºi la o
þigarã. De altfel, numãrul
vorbitorilor a ºi fost extrem de
mare pentru cã unii veniserã
„sã se audã vorbind“, cum
spunea cineva nu prea interesat
de manifestare.
Semneazã studii interesante în cuprinsul cãrþii,
grupate în capitole distincte
(Craina Bãnãþeanã ºi serbãrile
ei, Þinutul Crainei, Tradiþii,
Obiceiuri, Evenimente, Personalitãþi, Cãrþile Crainei Impresii, Opinii) nume prestigioase, cercetãtori, oameni de
culturã din judeþ ºi nu numai
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ºi, nu în ultimul rând, dascãlii,
care ºi-au desfãºurat activitatea
în zonã pentru ca locuitorii
acestor aºezãri, dar ºi urmaºii
lor sã cunoascã ºi sã fie mândri
de istoria locului. Iatã-le într-o
trecere fugarã rãsfoind paginile
acestei minunate întreprinderi:
Petru Haþegan, primarul
comunei, Gh. Þunea, fost
manager al CJCPCT CaraºSeverin, profesorii Petru
Erimescu ºi Pavel Panduru (cu
abordãri dintre cele mai
diverse), Adrian Ardeþ, Dana
Antoaneta Bãlãnescu, Ana
Ruginã, Viorica Giurginca, Ilie
ªtefan Bubã, Mihai Viºan,
Icoana Cristescu Budescu, Petru
Panduru, Laurenþiu Ovidiu
Roºu, Dorin Bãlteanu, Gheorghe
Rancu Bodrog, Dan Iulian
Lalescu, Ion Gheorghe Jurjescu,
Mihai Rãdulescu, Vasile Petrica,
Constantin Juan Petroi, ªtefan
Isac, Iosif Badescu, Gelu Mircea
Stan, Dumitru Jompan, Liviu
Groza, Angelica Herac, Avram
Boþa, Carmen Neumann ºi Ada
D. Cruceanu.
Am remarcat, ca simplu
cititor, pentru complexitatea ºi
temele abordate, studiile
semnate de prof. dr. Mihai Viºan
(O perspectivã asupra miºcãrii
de rezistenþã anticomunistã din
Craina Bãnãþeanã) ºi pe cel al
prof. Petru Panduru (Simbolistica, trecut – prezent în

Craina Bãnãþeanã), ce le
conferã autorilor calitatea de
adevãraþi cercetãtori ai temelor
abordate.
Nu pot sã închei aceste
gânduri fãrã a împãrtãºi, cu
oarecare amãrãciune, constatarea prietenului Petru
Erimescu (din 20 martie 2010),
sufletul simpozioanelor din
ultima vreme, cã „Astãzi când
hora satului este sporadic
organizatã, costumul popular
poate lipsi cu desãvârºire, cu
excepþia când purtarea
costumului popular este
obligatorie“. ªi: „în costumul
popular actual gãsim cele mai
mari ravagii ale kitsch-ului,
culori stridente/.../, de
geometrizare a ornamenticii ºi
invazia câmpului floral, fãrã
intenþii stilizatoare, modificãri
ale croiului, toate aceste
elemente îngrijorãtoare ducând
la o involuþie a portului popular
tradiþional“. Observaþii la care
subscriu cu toatã convingerea
mai cu seamã cã, nu peste
multã vreme, acest aºa-zis
obiect vestimentar riscã sã
devinã un „costum popular
fãrã patrie ºi istorie“.
Ciclova Românã, 6
martie 2020

Nicolae IRIMIA
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„Monografia istoriilor
locale“
Lucrarea apãrutã în 2019
este munca unui colectiv activ
ºi inimos al cadrelor didactice
din localitatea Eºelniþa, din
Clisura Dunãrii.
Profesorii coordonatori
Rosemarie Delia Cocoana ºi
Clara Georgeta Tirca de la
ªcoala Gimnazialã Eºelniþa au
adunat materialele elevilor de
la mai multe lecþii ºi le-au
publicat. Aceste poveºti interesante despre trecut provin de
la copii din diferite colþuri ale
þãrii ºi au avut ca obiectiv
redescoperirea identitãþii locale
ºi naþionale. Însoþite ºi de

fotografii, aceste texte îmbogãþesc nu doar cunoºtinþele celor
care parcurg lucrarea ci ºi
patrimonial cultural imaterial
românesc.
În Cuvântul-înainte al
cãrþii, preotul Sever Negrescu
considerã aceastã „Monografie
a istoriilor locale“ drept „lecþii
tãmãduitoare“. Sunt lecþii de
viaþã, povestite cu sensibilitatea
copilãriei ºi filtrate de contemporaneitate.
Tradiþiile, obiceiurile,
legendele – toate sunt o
„iniþiativã lãudabilã“, cum
frumos scrie preotul Sever
Negrescu, care meritã continuatã ºi promovatã pentru
perenitatea neamului românesc.

Angelica HERAC
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Nedeia

Evenimente
Mihai Eminescu,
sãrbãtorit la Reºiþa
În 15 ianuarie 2020,
ora 11.00 am sãrbãtorit la
ªcoala Gimnazialã Nr. 8 din
Reºiþa „Ziua Culturii Naþionale/
Eminescu ºi România: o
descoperire permanentã“.
Manifestarea s-a dorit a
fi un prilej de aducere aminte
a personalitãþii ºi operei poetului
naþional, Mihai Eminescu. A
fost punctatã importanþa valorii
creaþiei eminesciene de cãtre
prof. Gheorghe Jurma, renumitul eminescolog bãnãþean.
În cadrul acestei acþiuni
culturale a mai avut loc ºi un
atelier de scriere creativã
realizat de poetul Christian
Bistriceanu. Elevii claselor a
VI-a ºi a VIII-a ai ªcolii
Gimnaziale Nr. 8 Reºiþa au fost
provocaþi sã creeze ad hoc, fapt
ce i-a bucurat ºi le-a stârnit
interesul. Deopotrivã, câþiva

elevi au recitat poezii de Mihai
Eminescu.
Acþiunea face parte din
proiectul „Educaþie prin culturã
cu tineri ºi pentru tineri“, iniþiat
în anul 2013 de cãtre Centrul
Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin
(CJCPCT CS) ºi îºi propune
promovarea valorilor naþionale
ºi locale, a identitãþii neamului
românesc.
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O r g a n i z a t o r i :
Consiliul Judeþean CaraºSeverin, Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin (CJCPCT CS),
ªcoala Gimnazialã Nr. 8 Reºiþa
ºi Biblioteca Judeþeanã „Paul
Iorgovici“ Reºiþa
Coordonator proiect:
referent de specialitate Angelica Herac, CJCPCT C-S
Manager: prof. Ioan
Benga
M u l þ u m i r i e l e v i l o r,
conducerii ªcolii Gimnaziale Nr.
8 Reºiþa - doamnei director,
prof. Camelia Coandã, domnului
director adj., prof. Artur
Schvaner, doamnei profesor de
limba ºi literatura românã, Oana
Goian, doamnei bibliotecar,
Delia Gruia, partenerului
manifestãrii, BibliotecaJudeþeanã
„Paul Iorgovici“ Reºiþa,
invitaþilor ºi presei pentru
mediatizare.

Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin (CJCPCT CS),
Colegiul Naþional „Mircea Eliade“
Reºiþa ºi Biblioteca Judeþeanã
„Paul Iorgovici“ Reºiþa
au
organizat manifestarea „24
Ianuarie 1859
Unirea
Principatelor“.
Au participat la aceastã
manifestare culturalã elevii
clasei a XII-a C ai Colegiului
Naþional „Mircea Eliade“ Reºiþa.
Despre importanþa
acestei zile au vorbit personalitãþi în domeniu precum ºi
reprezentanþii Instituþiilor
implicate în organizarea acþiunii
ist. Flavius Bozu, manager
Muzeul Banatului Montan
Reºiþa, prof. Dan Obersterescu,
Elena Voinea, reprezentant
Biblioteca Judeþeanã „Paul
Iorgovici“ Reºiþa, prof. Ioan
Benga, manager CJCPCT C-S
ºi prof. dr. Nicolae Magiar.

Unirea Principatelor,
paginã de istorie

Dragobetele,
24
februarie 2020, a fost sãrbãtorit
în moduri ºi medii diferite.
Prima manifestare, la ora 11.00,
la ªcoala Gimnazialã Nr. 8
Reºiþa, etaj II/sala 4 a bucurat
copiii. Elevilor clasei a IV-a B
(înv. prof. Corina Nedelcu) le-a
fost prezentatã aceastã

În data de 23 ianuarie
2020, ora 13.00, în incinta
Colegiului „Mircea Eliade“
Reºiþa, Consiliul Judeþean
Caraº-Severin, Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi

24 Februarie – Zi de
sãrbãtoare
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sãrbãtoare autenticã de cãtre
reprezentantul CJCPCT C-S,
Angelica Herac, referent de

specialitate ºi prof. Ramona
Bogdan, director ªcoala
Gimnazialã Zãvoi. Apoi, elevii
au fost provocaþi ºi la un
exerciþiu de scriere creativã pe
tema acþiunii pentru a le stimula
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creativitatea iar, la final, s-a
vorbit despre gastronomia
tradiþionalã din aceastã perioadã
ºi s-au degustat produse
tradiþionale, preparate chiar în
lumea satului, la Zãvoi.
Evenimentul încadrat în
Programul 6/Revista „Nedeia“/
„Culturã ºi Civilizaþie în Banatul
Montan“ al Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin, a fost organizat
de Consiliul Judeþean CaraºSeverin, Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin (CJCPCT CS),
ªcoala Gimnazialã Nr. 8 Reºiþa
ºi ªcoala Gimnazialã Zãvoi.
În aceeaºi zi de
sãrbãtoare, 24 februarie 2020,
Consiliul Judeþean Caraº-Severin, Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale CaraºSeverin (CJCPCT CS) ºi Teatrul
de Vest Reºiþa au organizat în
sala de spectacole a Palatului
Cultural, la ora 18.00,
un
spectacol extraordinar de muzicã
folk ºi poezie.
La acest eveniment
deosebit dedicat primãverii ºi
iubirii au participat actorii
Teatrului reºiþean care au
recitat din lirica reºiþeanã: Olga
Neagu, Liubiþa Raichici,
Alexandra Gorghiu, Costel

Simedrea, Costel Stancu,
Christian Bistriceanu, Ion
Chichere ºi Octavian Doclin.†
Recitaluri muzicale:
Cristian Melcher ºi Marcel
Colcer.

„Veliºcu Boldea“
Festival In Memoriam
Veliºcu Boldea, cel care
a fost directorul Centrului de
Creaþie timp de 32 ani, a fost
omagiat în data de 6 februarie
2020, la ora 11.00 în sala de
lecturã a Teatrului de Vest
Reºiþa. Aceastã salã a fost biroul
sãu cândva...
Festivalul In Memoriam,
ediþia cu numãrul 13, a fost
structurat în douã pãrþi
Simpozionul „Amintiri ºi
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întâmplãri cu Veliºcu Boldea“
ºi spectacolul folcloric intitulat
„Doru’ mi-i de satul meu“.
Simpozionul a readus în
atenþie figura emblematicã a
celui care a fost Veliºcu Boldea,
valoare incontestabilã a culturii
tradiþionale cãrãºene. Partea
artisticã, spectacolul folcloric de
la la Bucoºniþa, din data de 7
februarie 2020, ora 17.00 la
Cãminul Cultural, a constituit
un omagiu muzical-coregrafic,
susþinut de Ansamblul
„Semenicul“ al CJCPCT C-S,
celui care l-a creat ºi format
ca etalon al judeþului CaraºSeverin.
Organizatori: Consiliul
Judeþean Caraº-Severin, Centrul
Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin
(CJCPCT CS), Primãria ºi
Consiliul Local Bucoºniþa ºi
Teatrul de Vest Reºiþa.

Balada lui Stroe
Plopan
Sus pe muchia dealului
Merge-n voia calului
Un bujor de cãpitan
Care poartã buzdugan.
El aruncã ochii-n sus,
Când spre valea de apus,
Când spre ºesul înflorit,
Înspre mândrul rãsãrit
ªi tot catã ca sã vadã
N-o zãri cumva o pradã.
Iar, în zare, colo-n zare,
Pe sub cer în depãrtare,
Ciocârlia sus cânta
Iar voinicul cuvânta:
Eu nu am aripa ta,
Ciocârlie nevãzutã,
Pãsãricã-n cer pierdutã,
De ce n-am eu zborul tãu
Sã mã-nalþ în cer ºi eu,
Ca sã vãd din dos în zare
De nu vin hoarde tãtare
Sã rãpeascã ºi sã fure
Fete mari cu ochi de mure,
ªi copii mãrunþi de ani,
Copilaºi din cei bãlai.
Cum mergea ºi cum grãia
Iatã, mãri, cã se zãrea
Jos în vale pe sub deal,
Lângã apã, sus pe mal,
Un foc mare strãlucind,
Printre sãlcii pâlpâind.
ªi-mprejurul focului,
Trei tãtari stând locului
ªi frigând un miel furat,
Într-o furcã aninat.
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Caii lor pãºteau de-o-parte,
Iar la umbrã, nu departe,
Se bocea o mândrã fatã
De o salcie legatã.
Se bocea, biata copilã,
De umplea crângul de milã,
Dar pãgânii o priveau
ªi privind-o, crunt râdeau,
ªi ziceau în limba lor:
Mult plãteºte ãst odor,
Cãci e puicã de bun soi
ªi ca trestia la boi,
ªi-i ca luna la obraz,
Numai bunã de-un viteaz.
Ghirai-hanul pentru ea
Ne-o da daruri cât om vrea
ªi caftane de sultan
ªi cinzeci de pungi cu bani.
Când Plopan mi-i auzea,
Calul iute-ºi repezea:
Bunã ziua, mari tãtari,
Prãdãtori de fete mari,
Spuneþi mie fãrã teamã
De vi-i roaba de schimbare,
De vi-i vorba de vânzare,
De-i pe schimb, eu mult v-oi
da,
Cãci cu zile v-oi lãsa,
De la voi sã cumpãr fata,
Nu cu aur, nici caftan,
Ci cu dîri de buzdugan.
Tãtãrâmea iar râdea,
Din trei, unul rãspundea:
Auzit-aþi auzit
Pe românul îndrãcit,
Cicã-i prins de mare dor
Ca sã meargã plutitor
Ca pe ape-ntins la soare,

Când sub ape curgãtoare.
Bine vorba nu sfârºea,
Vai de lume, amar de ea,
Buzduganu-ºi învârtea
Pe pãgâni îi ºi turtea,
Apoi mândrul cãpitan
Care-i zic Stroe Plopan.

culeasã de
prof. Avram BOÞA
de la Viorica Boran,
Bãuþar (73 ani) în 1980
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Poetul OCTAVIAN DOCLIN
a urcat la CER

Dupã ce ne-a pãcãlit de multe ori prin cãderile în
subterane ºi reveniri în realitatea realã sau irealã, dupã ce ºi-a
vãzut ºi descris lucid paranormala alunecare în moarte („între
pereþi de plutã“), dupã ce ºi-a scris „poemele dinaintea tãcerii“,
dupã ce a anunþat proiectele unei noi vieþi, salvîndu-ºi inima cu
stenturi, poetul Octavian Doclin s-a ridicat la cer, „curat ºi
nebiruit“, la „masaderai“ unde-l aºteptau strãbunii: „cu viaþa
mea cobor, mereu suind,/ la cer suind, pentru a-mi fi cititã.“
Cele 50 de cãrþi tipãrite în 40 de ani alcãtuiesc o
operã poeticã în care tradiþia ºi modernitatea ºi-au gãsit
conlucrãri originale. Existã o mitologie în poezia lui Doclin,
inspiratã de þinuturile naºterii ºi existenþei sale, ceea ce se
poate vedea ºi din titluri asociate naturii cosmice ºi regulilor
ei regeneratoare (viaþã-moarte-renaºtere) de la Fiinþa tainei la
Pârgã, Rãsaduri ºi alte asemenea trimiteri, adesea în dublete
iniþiatice, în dialogul cu divinitatea, cãutînd faþa nevãzutã a
cuvîntului ºi a imaginii morþii (a cãrei obsesie trebuie relevatã).
Ani mulþi, Octavian Doclin (17 februarie 1950 - 11
februarie 2020) a lucrat la Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale, pe urmele mentorului sãu
Petru Oallde. A coordonat revista „Reflex“ (care împlineºte
douã decenii), precum ºi Colocviile „Reflex“ – douã fapte
culturale care nu pot sã disparã... (Gh. Jurma)
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Interior de casã bãnãþeanã la Muzeul Satului Bãnãþean
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Tradiþii ºi obiceiuri din Vâlcea

Lada cu zestre
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Festivalul „Hora etniilor“ la Berzasca

Ansamblul Dunav din Sviniþa

Lada cu zestre
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