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Nedeia

Pledoarie pentru
identitate
Primiþi cu Apocalipsa?
Vã mai amintiþi? Cunoscutul gânditor ºi scriitor
francez André Malraux (1901-1976) a riscat sã facã,
într-una din cãrþile sale, o afirmaþie ce avea sã bulverseze,
mai târziu, o întreagã lume ºi sã curgã (în studiile unor
cercetãtori, poeþi, prozatori, eseiºti ºi mai cu seamã ale
unor reprezentanþi ai Bisericilor), tone de cernealã:
„Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc“. Frazã
inofensivã, aproape banalã, ce-mi aduce aminte de un
banc care circula pe vremea ailaltã: „un miliþian avea
un câine – Rex. Când îl chema, venea sau nu venea.“
Din veacul acesta au trecut 30 de ani ºi,
într-adevãr, în cele douã mari Biserici – ortodoxã ºi
romano-catolicã, dar ºi, în mai micã mãsurã, în cea
baptistã – în Occident, vin tot mai puþini tineri, cu
excepþia unor evenimente de anvergurã, drept pentru
care cultele, dar ºi alte secte religioase mai noi, apãrute
ca ciupercile dupã ploaie, ºi-au constituit, pentru a-i
atrage, formaþii corale, de muzicã folk, precum ºi de
alte genuri mai ritmate. Ba, unele, cu mai mulþi bani,
au în prezent propriile televiziuni ºi credincioºii din
aceste grupuri sunt extrem de solidari ºi la nevoie se
ajutã între ei cu o incredibilã generozitate.
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În peisajul autohton, prin cele sate depopulate, la
biserica strãbunã vezi cã se spovedeºte o duzinã de babe
ºi de moºi, pentru cã cei tineri hãmãlesc prin cele
strãinãtãþi cât e ziua de lungã ºi vin acasã (dacã vin)
doar o datã pe an. ªi, culmea, mulþi dintre ei sunt
trecuþi ºi pe listele de vot! (Ca sã nu mai vorbesc
despre cei morþi...)
Cum se ºtie, la noi, la români, trei au fost stâlpii
care ne-au ajutat sã dãinuim ºi sã supravieþuim în
istorie, sã fim uniþi la bine ºi la rãu, la prea puþinele
bucurii ºi la atât de multele necazuri prin care am
trecut: biserica strãmoºeascã, ºcoala (asupritã adesea de
sunetele ºi literele altor limbi) ºi vraciul (medicul)
satului. Pãcat, mare pãcat însã cã dupã evenimentele
din 1989 minþi bezmetice au desfiinþat instituþia numitã
„cei ºapte ani de-acasã“.
Din fericire, mai existã ºi acum, la noi în judeþ,
din câte am putut constata „pe viu“, în urmã cu câþiva
ani (la Rudãria, Gârnic ºi Caraºova), obiceiul denumit
de localnici „poruncile“, în cadrul cãruia, dupã terminarea
sfintei liturghii, primarul obºtii îi înºtiinþeazã pe consãteni
despre realizãrile petrecute pe plan local în sãptãmâna
trecutã ºi care sunt proiectele aleºilor pentru cea viitoare.
Mã bucur când aud cã, pentru a ajunge la moaºtele
cutãrui sfânt din calendar ori la cine ºtie ce icoanã
fãcãtoare de minuni, credincioºi de aiurea stau la rând
ore, zile în ºir ca sã se închine, cã fac eforturi
supraomeneºti pentru a-ºi procura o sticlã cu apã sfinþitã,
în gerul Bobotezei. Înseamnã cã ei Cred ºi Simt, în
adâncul fiinþei lor, cã se produce o minune care le
uºureazã sufletul ºi le oferã speranþã sã meargã mai
departe pe un drum nu lipsit de sacrificii. Am fost
oarecum mândru cã acum vreo doi-trei ani multe dintre
locurile la hotelurile ºi pensiunile din aºezãrile unde
urma sã oficieze slujbe Papa Francisc fuseserã ocupate
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anticipat ºi de credincioºi ortodocºi. M-am minunat
când baptiºtii dintr-un sat din codrii Boºneagului i-au
ajutat pe credincioºii ortodocºi sã repare casa parohialã
unde urma sã vieþuiascã noul lor preot, aºa cum nu pot
rãmâne impasibil când mã gândesc cã singura investiþie
serioasã realizatã de meseriaºi cu înaltã calificare în
perioada postdecembristã tot o bisericã rãmâne –
Catedrala Mântuirii Neamului. Era un vis la care nu
s-au înhãmat nici marii capitaliºti din interbelic ºi nici
miliardarii de carton de astãzi (cu una sau douã excepþii),
aceºtia din urmã cheltuindu-ºi banii furaþi prin þãri
exotice. L-au înfãptuit tot cei care au crezut, cu patria în
suflete, ºi au dorit sã lase un semn de recunoºtinþã în
urma lor.
Nu ºtiu dacã aþi observat cã, în chiar paginile
revistei noastre, vorbim din ce în ce mai des despre
ceea ce a fost, ºi din ce în ce mai puþin despre obiceiurile
practicate în contemporaneitate, pentru cã nimeni nu
mai crede în ele. Tocmai de aceea avem datoria de a le
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conserva cât mai fidel, ca sã ºtie generaþiile viitoare
cum a fost ºi cine am fost. ªi, evident, sã le promovãm pe
cele care ne-au menþinut identitatea în atât de zbuciumata
noastrã istorie, mult mai veche de douã milenii. Numai cã,
aºa dupã cum se ºtie, la noi orice minune þine trei zile,
cam tot atâta cât stã mortul pe masã. Pun pariu cã
despre Marea Unire de la 1918 se va mai vorbi pânã la
sfârºit de an. ªi-atât. Mai face cineva caz de faptul cã
mai mult de jumãtate din terenul arabil (ºi nu agricol!)
al României e vândut strãinilor, care au început sã-l
împrejmuiascã cu propriile lor steaguri naþionale? Iatã
câteva din întrebãrile pe care mi le pun zilnic ºi din
cauza cãrora nu mai prea pot dormi nopþile...
M-au liniºtit însã câþiva ghicitori în stele ºi în
cioburi colorate de dincolo de Prut, cu domiciliul în
România, care au „bãtut în cuie“, dimpreunã cu omologii
lor chinezi, indieni, cu urmaºii mamei Omida ºi a Babei
Vanga din Bulgaria, la o televiziune, anul sfârºitului
lumii: 2025! ªi n-ar fi de mirare din moment ce noul
coronavirus a secerat, în mai puþin de un an, în întreaga
lume, milioane de vieþi. Apropo, cã tot vine vremea
colindului: primiþi cu Apocalipsa?

Nicolae IRIMIA
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Nedeia

Profil
Marcu Mihail Deleanu, Magister
al culturii cãrãºene
La sediul Bibliotecii Judeþene „Paul Iorgovici“ Reºiþa,
scriitori, prieteni, profesori ºi reprezentanþi ai unor instituþii
locale de culturã s-au întâlnit pentru a-l felicita pe Marcu
Mihail Deleanu cu prilejul împlinirii vârstei de 80 ani. S-au
realizat prezentãri succinte ºi avizate ale impresionantei sale
opere (criticul literar Gheorghe Jurma), mãrturii emoþionante
despre viaþa ºi personalitatea caldã a omului (prietenul Nicolae
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Preda), cu privire la activitatea culturalã a filologului în
vremurile tulburi pre-decembriste ºi despre activitatea de
profesor universitar.
Cine este Marcu Mihail Deleanu ºi ce reprezentativitate
naþionalã are opera sa? Din nefericire, el împãrtãºeºte soarta
tristã ºi nedreaptã a multor filologi din provincie, a cãror
activitate este fie menþionatã pe scurt în vreun articol cu
caracter informativ dintr-un ziar local, fie ignoratã cu superioarã
condescendenþã de critica literarã „centralã“, fie în întregime
necunoscutã. Nu mã refer la provincia culturalã imposibil de
neglijat care întotdeauna a dat voci critice pertinente capabile
sã descopere ºi sã direcþioneze programatic talente literare
în jurul unor reviste prestigioase (Timiºoara, Cluj-Napoca,
Iaºi, Târgu Mureº, Sibiu, Craiova), ci la mica provincie
cultural-literarã, înfloritã în umbra celei mari, care, în absenþa
unui interes sincer din partea surorii mai mari, creºte prizãritã
ºi „moare“ în mustul otrãvit al cvasi-anonimatului. De cel
puþin 70 de ani, cultura Banatului de munte încearcã sã se
impunã prin vocile ei: Gheorghe Jurma, Radu Cernãtescu,
traducãtorul Simion Dãnilã, Gheorghe Zincescu, Ion Chichere,
Octavian Doclin ºi mulþi alþii.
O astfel de voce, adevãrat Magister al filologiei
bãnãþene, este Marcu Mihail Deleanu (n. 21.02.1940, Boiu,
judeþul Mureº), cu o curajoasã activitate culturalã în anii 80
ºi o operã de peste 29 de volume de literaturã, cercetare
etnologicã, lingvisticã ºi monograficã. Dupã absolvirea
Facultãþii de Filologie a Universitãþii din Timiºoara (1963),
în 1977, susþine teza de doctorat cu titlul Evoluþia artisticã
a prozei ardelene, sub coordonarea reputatului G.I. Tohãneanu.
Iniþial, lucreazã în cercetare la Timiºoara (1964-1965), dar
renunþã pentru a se stabili la Reºiþa, unde, începând cu
1968, va fi preºedintele filialei judeþene a Societãþii de ªtiinþe
Filologice. În plan cultural, se remarcã în funcþia de director
al Casei de Culturã din Reºiþa (1965-1968), vicepreºedinte al
Comitetului de Culturã ºi Artã Caraº-Severin (1968-1979) ºi
preºedinte al acestui comitet (1980-1983). Va fi destituit,
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însã, de cãtre autoritãþile comuniste, pentru cã a aprobat
participarea Corului de la Marga (localitatea de suflet a
filologului), dirijat de profesorul Dumitru Jompan, la un
festival internaþional din Polonia. Drept care, din 1984, este
profesor de limba ºi literatura românã la o ºcoalã gimnazialã
din Reºiþa, pentru ca dupã 1990 sã contribuie la punerea
bazelor învãþãmântului universitar reºiþean în domeniul sociouman. În perioada 1997-2002, a fost cadru didactic asociat
la Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reºiþa, iar între 20022005, conferenþiar titular la aceeaºi universitate. Din 1990,
este membru al Uniunii Scriitorilor din România, iar în 2003
a fost ales în Consiliul de conducere al Societãþii Române de
Dialectologie.
Colaboreazã sporadic la reviste literare prestigioase,
„Orizont“ (unde debuteazã în 1980 cu schiþa Þaizãru), „Tribuna“,
„Limbã ºi literaturã“ ºi „Semenicul“. În 1978 publicã volumul
Un deceniu de tipãrituri (1968-1978), pentru ca trei ani mai
târziu sã revinã cu studiul Glasul pãmântului. Stilistica
motivului în proza literarã. Proza scurtã va fi abordatã în
volumul Acvariu pe nisip (1983), reeditat în ediþia adãugitã
intitulatã Trial (2014). Predilecþia autorului pentru dialog ºi
stãpânirea artei portretistice genereazã impresionante construcþii
literare „de graniþã“ cu interferenþe reuºite a celor trei genuri,
având mereu în prim-plan eterna condiþie tragicã a iubitorului/
creatorului de frumos, de data aceasta în lumea absurdã
clãditã pe falsele valori ale aºa-numitei culturi muncitoreºti.
De exemplu, în proza omonimã, „þaizãrul“ este un muncitor
atipic în galeria umanã uniformizatã a comunismului, întrucât
manifestã o preocupare „ocultã“ pentru „vânãtoarea de sticleþi“,
ocupaþie „neserioasã“ ºi subversivã, expresie a gratuitãþii,
simbolizând contemplaþia metafizicã, specifice omului care
nu munceºte, ci gândeºte ºi creeazã bunuri spirituale.
Desfãºurarea consecutivã, dar în planuri existenþiale diferite,
a douã fabule narative care se intersecteazã doar pentru a
submina realismul epocii prin intermediul ironismului auctorial,
va deveni amprenta creatoare inconfundabilã a acestui scriitor
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român optzecist, evidentã în romanele publicate la Editura
Dacia din Cluj-Napoca. În romanul Baraj (1985), pe de o
parte, avem povestea „oficialã“ de la suprafaþa prozaicã a
existenþei (construirea unui baraj), conforme normelor sociopolitice ºi culturale dictate de la Centru, pe de altã parte, cea
neoficialã, subversivã, livrescã, despre cum se scrie un roman,
construcþie metafizicã din adevãruri spirituale edificate în
ºantierul sufletului ºi adevãratãars poetica: „Literatura nu
trebuie sã trãiascã prin forþa de a imita viaþa, ci prin ceea
ce este ea însãºi ca act de creaþie... eu vreau sã-i dau omului
nu o carte despre viaþa de azi, ci chiar viaþa, o fãrâmã din
sufletul meu, tot dacã s-ar putea, sã-i arãt cum se naºte o
carte fãrã sã-l amãgesc (...)“ (p. 51).
Prin valorificarea ambiguitãþii limbajului, învestirea
virgulei (în special) cu expresivitate stilisticã majorã ºi
declasarea punctului iau naºtere, inevitabil, mai multe tipuri
de lecturã care angajeazã cititorul pe o abisalã verticalã
hermeneuticã. La fel va fi construit ºi romanul Zodia berbecului
(1987), care aduce în prim plan viaþa crescãtorilor de oi,
pentru ca, în subsidiar, sã exprime o viziune modernã cu
privire la textul literar, vãzut, de asemenea, ca intersecþie ºi
punere în abis a altor texte. Aceastã viziune creatoare va
atinge rafinamentul deplin în Singurãtatea inorogului,
experiment literar postmodernist îndrãzneþ, „roman despre
scrierea unui roman“ compus din zece pre-texte în care
Autorul dialogheazã cu Opera ºi Cititorul. Publicat la sfârºitul
anilor ‘80, ar fi devenit o capodoperã a literaturii române
postmoderniste, dar a rãmas în manuscris pânã la publicarea
lui în 2018. Bogãþia stilisticã, registrul lexical variat, coloratura
expresivã a diverselor voci auctoriale trãdeazã o personalitate
creatoare complexã, talentul unui scriitor filolog îndrãgostit
de cuvânt, atent la nuanþe, când versatil ºi ludic, când grav
ºi preþios. Specia romanului epistolar este exersatã în mod
original printr-un sensibil ºi cutremurãtor roman-„jurnal
epistolar“, Poveste de iubire din alt veac (2016), în care dialogul
despre scriiturã, viaþã ºi iubire este purtat de douã instanþe
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auctoriale aflate la niveluri temporale diferite. Ani Oprea
Deleanu se comunicã ºi se dezvãluie din trecut, prin scrisorile
trimise iubitului încã din 1959, în timp ce eternul îndrãgostit,
Marcu Mihail Deleanu, rãmas neconsolat dupã moartea iubitei
soþii, o reconstituie în prezent. Acest aspect a îndemnat-o pe
Dana Pocea sã numeascã aceastã scriere „roman proustian“
ºi „metaforã a înþelegerii prezentului precum o iluminare
dinspre trecut“, iar pe Augustin Buzura sã-l includã pe autor
în „categoria de scriitori pentru care imaginea omului e una
ºi aceeaºi cu a scrisului“.
Marcu Mihail Deleanu exceleazã deopotrivã în calitate
de teoretician filolog, cercetãtor pe tãrâmul stilisticii, lingvist
ºi dialectician, etnolog ºi monografist, publicând de-a lungul
timpului mai multe studii: în 1999, Studii de stilisticã ºi Reºiþa
filologicã; Studii de limbã ºi stil, în 2000; Însemnãri despre
caraºoveni ºi volumul Memorial istoric ºi etnolingvistic – grai,
obiceiuri ºi folclor din Boiu, 2003; în 2005, Manuscrisul de la
Prigor (1979-1980); Comentariu lingvistic ºi juridico-administrativ ºi Elemente de comunicare, în 2006; trei volume
din ciclul Memorial etnofolcloric (2008), din care primele douã
cuprind texte folclorice culese din Banatul de munte, iar
ultimul, „studii, note ºi bibliografii“ despre folclorul bãnãþean;
sub egida Academiei Române, filiala Timiºoara, în colecþia
„Biblioteca Banatica“, publicã, în 2012, douã volume ale studiului
Izvoare ºi preocupãri dialectale în Banat; în aceeaºi colecþie,
doi ani mai târziu, apare Literatura dialectalã din Banat;
volumul Sânzienele. Zâne ºi flori de leac (2013) reuneºte –
conform mãrturisirii autorului – alocuþiunile rostite la întâlnirile
interdisciplinare „Nopþile de Sânziene“ de la Marga (CaraºSeverin) între anii 2006-2012; sub patronajul Societãþii de
ªtiinþe Filologice (filiala Caraº-Severin), în 2014, publicã lucrarea
Pune, Doamne, pace-n þarã! Culegere de scrisori în versuri din
Primul Rãzboi Mondial, depozitar al emoþiilor trãite poetic de
bãnãþenii simpli ai cãror copii erau plecaþi în rãzboi; în 2018,
„izvodeºte“ un Memorial literar. Fragmente de istorie mãruntã,
„o mãrturie ºi o mãrturisire despre devenirea mea culturalã“.
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Impresioneazã munca de cercetare despre viaþa ºi
activitatea ºtiinþificã a academicianului Simeon Mangiuca
(„un premergãtor al romanisticii în lingvistica românã“ ºi
„un important românist“), lucrarea despre Gustav Weigand,
lingvist reputat, profesor doctor la Universitatea din Lipsca,
ºi studiul Memorial, documente ºi studii despre George Cãtanã
(2011), „folclorist de seamã al Banatului“. Monografia
Academicianul Simeon Mangiuca (1831-1890) este o amplã ºi
documentatã lucrare despre academicianul orãviþean, dedicatã
profesorului G. I. Tohãneanu, prin intermediul cãruia autorul
mãrturiseºte cã a descoperit „Banatul profund“. Cercetând
activitatea lui Mangiuca, în 2005, ia naºtere studiul Gustav
Weigand ºi bãnãþenii. Comentarii filologice ºi contribuþii
documentare, în care este consemnatã, cu minusurile ºi
plusurile inerente, activitatea de teren a lingvistului, care, în
1895, strãbate satele Banatului pentru a cerceta dialectal
limba românã în context european, contribuind atât la
popularizarea în occident a destinului istoric nefericit al
acestei provincii româneºti, cât ºi la crearea unui anumit
orizont de simpatie.
Impresionantã aceastã activitate cultural-literarã, de
cercetare ºi publicisticã, exercitatã de-a lungul a cinci decenii!
Prin strãduinþele scriitorului ºi filologului Marcu Mihail Deleanu,
acest temeinic „memorialist“, cultura bãnãþeanã ºi personalitãþile
ei de seamã au fost salvate din „negura uitãrii“ ºi aduse în
prim-planul culturii naþionale. Se cuvine, aºadar, ca la ceas
aniversar, sã celebrãm activitatea acestui român îndrãgostit
de valorile spirituale ale Banatului, întrucât „Un popor nu se
caracterizeazã atât prin oamenii mari pe care îi are, ci mai
ales prin felul în care îi recunoaºte ºi îi stimeazã pe aceºtia“
(Friedrich Nietzsche).

Liliana DANCIU
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Nedeia

Identitate bãnãþeanã
În cãutarea identitãþii
Abia intrat în facultate aveam sã mã declar de-a
dreptul neajutorat în faþa mutiplelor oferte care mi se puseserã
în faþã. Una dintre acestea a fost propusã de catedra de
folclor. Orele de folclor, susþinute de lectorul universitar
Gabriel Manolescu, mã gãsiserã cu o îndoialã. Profesorul nu
îmi impunea în mod deosebit, Gabriel Manolescu fusese pânã
în urmã cu câþiva ani secretar literar la Teatrul Naþional ºi
nu avea în ochii mei acea aurã de tradiþie, de vechime în
disciplinã pentru a mã convinge pe de-a-ntregul. Dar organizase
orele de folclor, activitãþile adiacente disciplinei în aºa fel
încât de-a dreptul mã cucerise.
Cercul de Folclor, în care mã înscrisesem din curiozitate
ºi o vagã solidaritate cu þãranii mei din Bãnia, singurii pe
care îi ºtiam, avea oaspeþi de seamã. Tot ce lipsea în materie
de autoritate academicã la tânãra echipã formatã din lectorul
universitar Gabriel Manolescu ºi asistenþii, Vasile Creþu ºi
Ioan Popa, ofereau aceºtia cu vârf ºi îndesat, în frunte cu
prof. univ. dr. Mihai Pop, directorul Institutului de Folclor.
Conferinþe pasionante, chei spre înþelegerea folclorului ºi a
spiritului nostru naþional, cu copioase trimiteri spre cel bãnãþean.
În mod sigur de acolo interesul meu de mai târziu pentru a
dialoga ºi filma þãranii, sã le ascult ºi sã redau întocmai
graiul. O suitã de filme de-ale mele aveau sã fie dedicate
obiceiurilor de peste an, Paºti, Crãciun, celor patru nuclee de
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promovare prin poezie a graiului bãnãþean de la Caransebeº,
Fãget, Bocºa ºi Timiºoara. Dar ºi unor personalitãþi din cea
lume, cum ar fi Ion Pãtraºcu Stan Muzeu. Dintr-o ambiþie
asumatã, am încercat sã reiau tradiþiile culegerii de folclor, de
pãstrare a autenticului ºi a învãþãturii strãmoºeºti cu mijloacele
moderne ale televiziunii. Astfel acum videoteca TVR Timiºoara
poate constitui ºi un loc de cercetare în acest sens, completând,
poate, arhiva Universitãþii din Timiºoara, care bãnuiesc cã
mai pãstreazã eforturile noastre ºi ale generaþiilor urmãtoare
de mulþi ani încoace. Un loc aparte între aceste cãutãri îl
ocupã Tata Oancea, la prima strigare poet dialectal, care însã,
prin complexa sa construcþie intelectualã, a depãºit cu mult
aceastã condiþie. Filmul despre el, realizat împreunã cu Diana
Trocmaier, a fãcut epocã, ºi o spun fãrã falsã modestie. În
timpul filmãrilor aveam sã descopãr fragmente din jurnalul
sãu intim în caietele pe care mi le dãduse Titus, fiul acestuia,
pe care le-am aºezat spre publicare. Deocamdatã a apãrut
volumul I, al II-lea este terminat ºi sper ca din toamnã sã
gãsesc vreme sã mã apuc ºi de celelalte. (Pânã la aceastã orã
au apãrut doar trei volume, al patrulea este în editurã, alte
vreo trei aºteaptã doar operaþia de „croºetare“ între paginile
de jurnal ºi scrierile publicate în revista „Vasiova“, un fel al
meu inedit de reflectare a activitãþii sale literare ºi publicistice
în ocupaþiile sale diurne, nota V. B., octombrie 2020).
Aceste filme ºi cãrþi, ºi alte câteva pe care le mai am
în cap, mi-au pãtruns în fire în acele atingeri cu specialiºtii
care ardeau pentru meseria lor, pentru oamenii satului care
erau încã în acea vreme. Asistentul Ioan Popa, costeliv, cu
un nas coroiat, coborât parcã de pe statuile romane, ce
gãsea în toate, mereu, prilej de glumã ºi bunã voie, mã
atrãsese sã scriu comunicãri ºtiinþifice cu care am umblat
câþiva ani pe la o mulþime de sesiuni ºtiinþifice naþionale la
Bucureºti, Cluj, Timiºoara, iar una dintre acestea, „Motivul
lunii în folclorul românesc ºi al altor popoare“, aveam sã o
dezvolt în lucrarea de diplomã de la absolvire. Nota 10 îmi
va fi acordatã de o comisie de examen condus de temutul
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prof. univ. dr. Eugen Todoran. Vasile Creþu, în schimb, poet,
transfigura în spaþiul cult tradiþii ºi ziceri populare, câteva
dintre spectacolele sale, puse în scenã împreunã cu coregraful
Emilian Dumitru, devenind evenimente de referinþã în viaþa
culturalã a oraºului. Mã aflam deci în miezul unei vieþi
culturale frãmântate, nãscânde, colcãind de idei care mã
inspirau ºi pe mine, mã fãceau pãrtaº la ele, cu roade care,
ce-i drept, se vor vedea abia peste ani. Uneori mã ºi mir de
ce nu am izbucnit atunci, apoi aveam sã-mi dau seama cã
încã nu îmi venise timpul.
Frecventam adesea cenaclurile literare, împreunã cu
colegul de grupã ºi bunul meu prieten, poetul Ion Cãdãreanu,
alãturi de cei mari de atunci, prozatorul Sorin Titel, cãruia
tocmai i se urca steaua pe cer, prof. Nicolae Ciobanu, poetul
ºi eseistul ªerban Foarþã ºi alþii, de la care plecam mereu
nedumerit ºi pe undeva deziluzionat, cã în noianul de vorbe
eu nu apucasem sã spun nimic, chiar nimic, impresionat
pânã la paralizie de etalarea de cunoºtinþe, de multe ori
conjuncturalã, superficialã, sã se afle în vorbã, a altora.
Asocierile de idei ºi opere, nume strãine, necunoscute, pe
care le manipulau cu dezinvolturã mã inhibaserã cu totul.
Plecând de acolo aveam sã jur cã nu voi comite în veci
pururi vreo operã literarã, scrisã, toate uºile îmi erau închise
definitiv. Dupã eliberarea de facultate, evadat din Timiºoara,
când am început sã-mi recunosc ºi sã-mi ascult cu atenþie
simþurile, într-o atmosferã autenticã de creativitate, lângã
izvorul nãscãtor de oþel al Reºiþei, aveam sã-mi dau drumul.
Dar despre asta mai târziu.
Deocamdatã gura mea de oxigen erau aceste întâlniri
pe teme folclorice, unde fiecare din noi vorbeam aceeaºi
limbã, singurele necunoscute care mai apãreau erau
particularitãþile graiului bãnãþean. Pentru a le aprofunda,
am primit cu bucurie invitaþia sã plec pe douã sãptãmâni în
tabãra de culegere de folclor de la ªuºara, în umbra muntelui
Gheorghe, lângã Sasca Montanã.
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Varã, soare, umbra vãii în care apa ªuºarei murmura
ademenitoare… O cabanã de lemn cochetã ºi încãpãtoare
închidea o vale sãlbaticã, ce ascundea privirii þancurile prin
care, se zicea, trecuse ºi vestitul haiduc Adam Neamþu. Aici
era cartierul nostru general, locul din care plecam ºi în care
ne întorceam din aventurile noastre senzaþionale. Nici dacã
aº fi descoperit comorile lui Ali Baba cred cã nu aº fi fost
mai mulþumit decât de zilele petrecute acolo. Pentru cã,
într-adevãr, în fiecare orã descopeream noi ºi noi valori.
Dupã prânz urcam în maºini ºi plecam în satele din preajmã,
bãteam la uºile unor gospodari care aflasem cã sunt purtãtori
ai tradiþiilor locului ºi îi descoseam pe îndelete, însoþiþi de
microfonul unui magnetofon „Tesla“, destul de zgomotos,
care se afla lângã noi. Bãtrânii nu îºi dãdeau drumul cu una
cu douã, îi mai îmbiam cu o þuicã, din care ne trataserã tot
ei, apoi, deodatã, parcã treziþi dintr-o amnezie prelungã,
începeau sã ne povesteascã, ori sã ne cânte cu avânt.
Ascultam vorba aceea dulce, cu inflexiuni curioase, le ºtiam
deja dar acum limbajul curent devenise epopeic ºi mã lãsam
purtat de o cãldurã pe care nu o mai simþisem. Câtã deosebire
între limbajul oraºului, grãbit, sec, lipsit de accente, ºi ce
auzeam aici, plin de înþelesuri, ghiduºii, umor, aluzii! Parcã
vedeam aievea curgerea vremii.
A doua zi de dimineaþã ne aºezam pe jos în curtea
cabanei ºi, mânuind, mai bine zis chinuind bietul magnetofon,
încercam sã desluºim ceea ce înregistraserãm cu o searã mai
înainte. Scrisul nostru se umplea de semne bizare, notaþiile
fonetice obligatorii, ºtiinþifice, în care deveniserãm experþi.
Ne adunam pe grupe, sã nu ne scape nicio nuanþã, sã fim
cât mai preciºi în notaþii, ºi-mi amintesc cã împreunã cu un
coleg ceva mai tânãr, Ioan Chira, aveam uneori adevãrate
dezbateri despre un semn sau altul.
Ce încântare, într-altã varã, când avea sã ne însoþeascã
ºi Sandu Dragoº, cameramanul ºi realizatorul de excepþie al
unor filme produse la atunci celebrul Cineclub CFR timiºorean.
Pãstrez o fotografie ce-l surprinde alergând niºte gâºte,
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undeva… Imaginea mã urmãreºte ºi astãzi, tehnica acestuia
am folosit-o ºi eu, mult mai târziu, pentru a da tensiune,
miºcare, viaþã unor momente din filmele mele. Chiar în „Tata
Oancea“, þin minte, am isterizat astfel un cârd la Jamul
Mare, care avea sã anime cu multã forþã secvenþa dedicatã
mult iubitei ºi legendarei sale gâºte.
Erau anii unor acumulãri extraordinare, pe care am
avut inspiraþia, decenþa ºi inconºtienþa de a-i trãi pur ºi
simplu, a nu deconspira ce valori dosisem, fãrã a avea nici
un moment presimþirea cã într-o zi acestea vor exploda de-a
dreptul din mine, sã mã conducã înspre ceea ce construiserã
în interioriul meu atât în presa scrisã cât ºi, mai ales, în
televiziune. Atunci s-a nãscut, poate dintr-o defulare, programul
meu de valorificare, prin producþii de televiziune, a spiritualitãþii

Poetul ºi folcloristul Ion Cãliman cu jurnalistul ºi
scriitorul Vasile Bogdan
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bãnãþene, care numãrã câteva sute de reportaje, interviuri ºi
filme documentare, dintre care 20 sunt premiate pe plan
naþional ºi internaþional. La acestea se adaugã tot vreo 40
de cãrþi în care, în multe din ele, vorbesc pe larg despre cum
i-am cunoscut pe oamenii cu pricina, cum am realizat filmele
respective, un proiect pe care sper sã-l dezvolt cât mai mult
în viitor.
(Fragment din volumul în pregãtire numit, deocamdatã,
„Viaþa în opt sãptãmâni“, conceput, într-o primã variantã, în
2014)

Vasile BOGDAN

Bebe Cojocaru, Ada Cruceanu ºi Vasile Bogdan
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Nedeia

Tradiþii, obiceiuri
BOTEZUL PRUNCULUI ªl
OBICEIURI DE BOTEZ ÎN
BANAT
Botezul este un ritual creºtin care protejeazã pruncul
de forþele rãului.
Dupã naºterea copilului pãrinþii împreunã cu Naºii ºi
Moºuica stabilesc data botezului, în trecut era datina
încreºtinarea pruncului sã fie la ºase sãptãmâni (40 de zile)
de la naºtere.
Înainte de toate, se cuvine sã povestesc ce rol are
Moºuica - moºuica este o mãtuºã sau uinã din familia
apropiatã, ea are un rol foarte important, în trecut moºuica
asista la naºtere, tãia buricul noului nãscut, a treia searã
punea toate cele necesare pentru aºteptarea Ursitorilor, aduce
trei copii „la turtã“ a treia zi, face la bisericã „molidva“
(aghiazma care se pune primele trei zile in scãldare), scaldã
pruncul trei zile, iar apa de la scãldare o toarnã la rãdãcina
unui pom roditor. Mai sunt ºi multe alte ritualuri dupã
vechea tradiþie care incã se respectã in Valea Cãraºului, dar
astea toate ar fi o poveste aparte. În dimineaþa zilei botezului,
moaºa vine cu hãinuþe noi, scaldã copilul, îl îmbracã ºi
merge cu el în braþe în fruntea alaiului la bisericã.
Înainte de a pleca ea se adreseazã pãrinþilor pruncului:
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„Am luat un pãgân ºi vã aduc un creºtin“. Oamenii întâlniþi
în drum i se adreseazã cu urarea „Sã vã trãiascã pruncul!“.
În satele din Banat moaºa ajunsã la bisericã, punea
copilul cu capul spre rãsãrit în tinda bisericii. Tot Moaºa in
zorii zilei aducea o gãleatã de apã neînceputã de la fântânã
pe care o aduce la bisericã pentru botez. Dezbracã pruncul
de haine, îl predã naºilor ºi din momentul respectiv, moaºa
îºi ieºea din rol. Urmeazã Naºii. Naºul aºteaptã sosirea
preotului cu copilul în braþe. Este supus la anumite lepãdãri
prin întrebãrile preotului, rostite în legãturã cu creºtinarea
pruncului:

– Îl lepezi
– Îl lepãd
– Îl sufli?
– Îl suflu!
(se repetã

de satanã?
de satanã!(se repeta de trei ori)
Îl faci frate cu Hristos?
Îl fac frate cu Hristos!
de trei ori)

– Îl împreuni cu Hristos?
– Îl împreun cu Hristos!
(se repetã de trei ori)
La botezul pruncului putea sã fie prezentã ºi mama
sa, dar ea nu intra în sfântul lãcaº decât dacã ºi-a fãcut
molitfa la 40 zile. Tradiþia este în ziua când pruncul era dus
la bisericã pentru botez, mama trebuie sã facã din toate
muncile gospodãreºti câte ceva, sã fíe vrednic ºi copilul ei,
când va creºte.
Preotul sfinþea apa, apoi îl lua scufundându-l de trei
ori în apã.
Copilul botezat de preot era primit de naºã ºi învelit
în „Crijmã“ ºi pus pe masa din bisericã, fiind uns cu mir de
preot sub formã de cruce: pe frunte, pe piept, pe spate, pe
mâini, pe picioare ºi îi tãia ºuviþe din pãr. Acum Naºa
îmbrãca pruncul cu hainele aduse de ea, ºi pleca spre casã
cu pruncul în braþe ºi lumânarea de botez cumpãratã anume
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care este aprinsã în timpul slujbei de încreºtinare. Când
ajungea acasã, preda copilul botezat pe fereastrã tatãlui
zicând: „Am luat un pãgân ºi am adus un creºtin“.
Urmeazã petrecerea în cinstea creºtinãrii pruncului,
pãrinþii fãceau masa cu lãutari ºi cu oaspeþi invitaþi, rude,
vecini, prieteni. Masa se punea dupã amiaza, iar meniul era
compus din zupã, sarmale fierte în oale mari, fripturi, prãjituri
dulci ºi nelipsita suviacã cu mac ºi nuci. Din bãuturi, rãchie
d-a bãtrânã ºi vin pãstrat în vase mari special pentru
aceastã ocazie.
In zilele noastre, masa festivã este la restaurant, iar
meniul tradiþional este completat cu aperitive, prãjituri, torturi
ºi felurite bãuturi.
ªi acum când beau mesenii închinã: „Noroc, sã trãiascã
mulþi ani, pruncul care a primit sfântul botez, pãrinþii, naºii,
moºii ºi toþi goºcii de la masã!“
Inainte de a se pune friptura, mama scotea la masã
pruncul frumos îmbrãcat, iar Moaºa spune festiv numele
pruncului. Dupã aceastã scurtã cuvântare a moaºei toþi
goºcii se ridicã în picioare ºi cântã tradiþionalul ,,Mulþi ani
trãiascã“.
Tradiþional pentru strângerea darului moaºa umbla cu
,,cinieriu“. Primul care dãruia era Naºul, el rostea urarea:
„Noi dãruim pe finuþul nostru cu aur ºi cu argint, iar
Dumnezeu sã-l dãruiascã cu milã ºi cu noroc!“. Dãruiau apoi
moºii ºi ceilalþi meseni, sume de bani zicând: „De la noi
puþin, de la Dumnezeu mai mult!“
Petrecerea în cinstea noului botezat dura pânã târziu
în zori. Luni dimineaþa, dupã botez, moaºa venea sã scalde
pentru ultima datã pruncul. Ii punea în scaldã un ban de
argint „ca sã fie curat“.

Geta MAJOGAN
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Obiceiuri de primãvarã la
Bistriþa Bârgãului. Poveºti din
ºezãtoare
Anul acesta, în prag de primãvarã, am poposit în
satul Bistriþa Bârgãului, din judeþul Bistriþa-Nãsãud, cu
dorinþa de a descoperi mai multe lucruri despre obiceiurile
din perioada pre-pascalã. Astfel am aflat cã, mai demult,
existau o serie de obiceiuri de primãvarã deosebit de
frumoase în satele noastre.
La Bistriþa Bârgãului, înainte de Paºti, tinerii
satului mergeau „în ºezãtoare, în Postul Mare“, dupã
cum ne spune bunica Paraschiva, o bãtrânã din sat în
vârstã de 85 de ani. Redãm mai jos o parte din interviul
pe care l-am realizat cu aceasta.
Smaranda Mureºan: Ce obiceiuri de primãvarã
aveaþi aici? Fãceaþi ºezãtori?
Bunica Paraschiva: Da, fãceam. Aºa se zicea, cã
mergem în ºezãtoare! ªi-apoi ne puneam aºa în rând, pe
un scaun; era o bancã de fapt, cã atuncea nu puteam sã
punem la fiecare un scaun, iar acolo aveam gaurã în
care bãgam furca ºi ne puneam tãte fetele pe bancã.
Fiºiorii se puneau pe un scãuneº aºa micuþ, la uºã, ºi
zîceau: „Am pcicat în fântânã!“. „Cine sã te scoatã?“.
„Poi, Paraschiva.“ Io nu meream; io aºa am fost de
ambiþioasã, ºi dacã nu meream îmi rumpea furca! Dacã
ºtricãneam (n.n. croºetam), îmi lua acele! „Aºa!? No,
lasã, cã vin io întâi la ºezãtoare!“. Apoi, io mã puneam
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prima datã pe
scaun: „No, sã mã
scoatã Andrei!“. Io
c u bã r ba t u- m e u
acolo ne-am tãlãluit (n.n. întâlnit).
No, vine, mã pupã,
ºi-mi zic: „No,
aiesta-i bãrbatul
meu!“. ªi aºa m-am
cãsãtorit!
Smaranda
Mureºan: ªi aveaþi
un loc anume unde
mergeaþi
în
ºezãtoare?
B u n i c a
Paraschiva: D a ,
aveam o casã
anume unde aveam
ºezãtoare! Atâta
era de fain! ªi apoi
ei, fiºiorii, nu
vreau toþi sã ne
pupe pe noi, ºtii?
Da!? ªi apoi ceilalþi, mai bãtrâni, le punea apã, cenuºã
ºi fãcea scrob! ªi ei trebuiau sã beie de acolo!
Smaranda Mureºan: Când mergeaþi în ºezãtoare?
Cât de des? În cezile?
Bunica Paraschiva: Poi, mergeam miercuri seara
ºi vineri seara! În alte seri nu era voie! Cã sâmbãta
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fãceam pâine în cuptior ca sã mâncãm tãtã sãptãmâna!
Smaranda Mureºan: Dar ºezãtoarea era în zilele
de lucru, nu?
Bunica Paraschiva: Da, în zile de lucru era! Joi
seara ºi marþi seara nu era voie. Zicea cã vine Marþolea!
Marþolea era o femeie rea! Te ciufulea, cine ºtii! Poate
ne omora, ºtie Dumnezo!
Smaranda Mureºan: De la ce orã se mergea în
ºezãtoare?
Bunica Paraschiva: Noi de la 7 seara mergeam.
ªi stãteam pânã pe la 12, pânã pe la 3 noaptea, cât ne
tãia pe noi capul! Apoi aveam anume o camerã mai
mare ºi acolo aveam bãnci faine ºi gaurã în care puneam
furca; care torceam, care ºtricãneam, care depãnam sau
lucrama ltceva. Acolo nu prea puteai sã lucri pe atenþie!
Mai aveai ºi emoþii, no, cã veneau fiºiorii, era altfel!
Da’ de abia aºteptam sã ne pupãm! Acolo venea tineretul,
fetele ºi feciorii!
Smaranda Mureºan: Când mergeaþi în ºezãtoare
cum eraþi îmbrãcate? Tot aºa, þãrãneºte?
Bunica Paraschiva: Nu, nu þãrãneºte. Normal, ca
de zi. De câte ori mã duceam ºi cum eram pe acasã.
ªtii, cã nu mai apucam. ªi apoi trebuia sã fim la ora
fixã acolo toþi! Sã fim punctuali! Era o gazdã acolo, dar
ea avea casa ei, noi aveam a noastrã! N-aveam noi cu
ea nimica!
Smaranda Mureºan: Acolo, în ºezãtoare, ducea
cineva mâncare, bãuturã? Nu mai veneau feciorii cu
câte un pahar de ceva?
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Bunica Paraschiva: Nu. Apoi, ei dacã îºi mai
luau, îºi mai luau, dar la noi, nu. Nu se obiºnuia. Apoi
noi ne duceam înainte, ne mãturam fain acolo, ne
aranjam scaunele, ne spãlam ºi soba! Apoi, care nu vrea
sã pupe fetele, îl bãgam cu capu’ în sobã „sã batã doba“!
Am avut aici feciori faini ºi jucãuºi! Tuluaie, Doamne,
ce fain era! Eu am fost foarte pupãcioasã, mã pupam ºi
în ºezãtoare când veneau.
Smaranda Mureºan: Ce alte jocuri de tineret mai
erau atunci?
Bunica Paraschiva: Apoi, se mai ziceau poveºti,
feciorii se mai jucau în cãrþi.
Smaranda Mureºan: Veneauºi cu fluierul? Mai
ziceau din fluier?
Bunica Paraschiva: Nu. Ne mai pândea pe noi,
fetele! Fãcea la cãrþi ºi numa’ cu ocii la noi! No, aºa
era atuncea tineretul! Amu io când îi vãd cã nu fac
ºezãtoare, cã nu se iubesc unu pe altu ...
Smaranda Mureºan: ªi ãºtia erau feciorii ºi fetele
tineri, neînsuraþi, nu?
Bunica Paraschiva: Apoi, fiºiorii erau scãpaþi de
armatã ºi noi eram de mãritat! Noi eram de vreo 18
ani. Eu de 19 ani m-am mãritat!
Smaranda Mureºan: Bun, deci acolo, în ºezãtoare,
se torcea, se depãna. Se ºi þesea?
Bunica Paraschiva: De þesut, nu. În ºezãtoare se
pregãtea numai pentru þesut! Cã nu puteai sã pui stative
acolo.
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Smaranda Mureºan: ªi nu vã este dor de vremurile
acelea, de când eraþi tineri?
Bunica Paraschiva: Ba da, dar mai facem câte-o
ºezãtoare ºi acuma! Am fãcut ºezãtoare anul trecut la
Susenii Bârgãului, cu Ioana Hangan Pudilic, la Dan
Ioniþã.
Smaranda Mureºan: Aicea se fãcea joc în sat,
duminica?
Bunica Paraschiva: Se fãcea! Vai, ce fain era!
Doamne, mai þin minte ºi acuma jocu’ „De-a mâna“ ºi
„De-nvârtit“. Aºa, de mânã, roatã. Atâta de fain era!
Apoi, când jucam înainte, atâta eram de mãreaþã (n.n.
mândrã)! Nici nu mã uitam la nimeni! Eu am fost foarte
mãreaþã! Numai fetele de frunte jucau înainte atunci,
înaintea ceteraºului!
Smaranda Mureºan: ªi toatã lumea era îmbrãcatã
în costum popular?
Bunica Paraschiva: Da! Nu meream cu râze de
astea, Doamne feri! Eh, ºi apoi ce costum aveam, ce
cepturi (n.n. iie), mari, pânã aicea cusute! (n.n. ne aratã)
Smaranda Mureºan: Cine erau ceteraºi aicea? Ce
jocuri se ziceau?
Bunica Paraschiva: Poi, erau patru. ªi de aceia
erau, gordunaºi.
Smaranda Mureºan: Ce instrumente aveau? La ce
cântau?
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Bunica Paraschiva: Apoi era ceterã (n.n. vioarã),
acordeon, taragot ºi gordunã! Patru erau!
Smaranda Mureºan: Cum îi chema pe ceteraºi?
Mai ºtiþi?
Bunica Paraschiva: Poi, erau ºi români! Ion Buta
ºtiu cã era, Andrei Buta, frate-so, era Vasilicã Þigãroi.
Bãrbatu-mio le mai zicea în gordunã! ªi, Doamne, dapoi ãºtia, când îl vedea pe el cã îi admirã aºa, aveau
mai mare poftã de cântat, cã el era tare prãpãdit!
Smaranda Mureºan: ªi când era joc? Duminica?
Bunica Paraschiva: Numai duminica. ªi înzilele
de sãrbãtoare. Apoi a doua zi de Paºti era fain, meream
în verde, fãceam Maial, acolo în verde, la mesteceni. ªi
jucam Hapuciu. Îi unfel de joc, oinã. Era foarte frumos!
Se fãcea acolo sus, lângã Livia Turja, undeva într-o
grãdinã, la Toader Cioanca!
Frumoase poveºti ºi pline de farmec am aflat de
la bunica Paraschiva din Bistriþa Bârgãului despre satul
românesc de altãdatã. Aºteptând sã încolþeascã primãvara
ºi însufletele noastre, ne-am îndreptat spre casã cu
bucuria întâlnirii ºi cu gândul la tinerii de atunci, dar
ºi la bunicii noºtri de acum, la lumea de poveste pe
care am descoperit-o, cu frumuseþea ºi bogaþia acelor
vremuri curate, dar totuºi atât de simple.

Etnolog drd. Patricia-Smaranda MUREªAN
Cercetãtor ªtiinþific – Serviciul Culturã
Tradiþionalã
Centrul Judeþean pentru Culturã Bistriþa-Nãsãud
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Obiceiuri de iarnã din
localitatea Buchin
„Avântul cãtre civilizaþie poate fi pentru popor o foarte mare
primejdie, dacã uitã douã lucruri: ce are ºi ce poate. Tradiþia
obiceiurile pot fi uitate dar ucise nu, dacã li se taie drumul în clasele
de sus, rãmân ºi se adâncesc tot mai mult în clasele de jos… A
admira o civilizaþie strãinã, vrednicã de respect este o datorie. A o
imita, fãrã schimbare, este o umilinþã, ºi una fãrã folos. Popor
civilizat este acela care a ajuns sã satisfacã sãnãtos ºi armonios
nevoile sale cele adevãrate, înãlþate cãtre un ideal care întrece
cerinþele vieþii elementare ºi biruie egoismul individual.“
(Nicolae Iorga)
Create de popor ºi transmise pe cale oralã, din generaþie
în generaþie, obiceiurile au devenit în cursul vremii o necesitate
a vieþii, în ele reflectându-se dorinþa de o viaþã mai bunã, mai
prosperã, cu mai multã ,,bucurie, veselie ºi avuþie“.1
Obiceiurile satelor din Banat constituie manifestãri pline
de amploare ºi inedit ale spiritului creator al poporului nostru.
În satele Banatului de Munte, respectiv Buchin, care este una
dintre regiunile etno-folclorice în care tradiþiile s-au pãstrat
nealterate, acestea au fost transmise din generaþie în generaþie.
Marile sãrbãtori creºtine, dar ºi evenimentele importante din
viaþa omului au un farmec aparte aici.
Perioada zilelor de iarnã ºi a sãrbãtorilor din acest anotimp,
este aºteptatã cu multã bucurie ºi rãbdare ºi astãzi, ca ºi în
vechime, de toatã lumea, ea prilejuind o serie de manifestãri ºi
obiceiuri la care participã întreaga colectivitate, de la copii pânã
la bãtrâni2.
În cadrul sãrbãtorilor de iarnã se manifestã diferite practici
care au caracter laic de obârºie agrarã ºi pastoralã.
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1. Curãþitul porumbului (smicuratul)
Obþinerea boabelor de porumb de ºtiuleþi (ciocãlãu) se
fãcea prin curãþarea manualã, cu mâna, þinând în podul palmei
un ºtiulete curãþit, cu care se freca ºtiuletele cu boabe. Mai
târziu au construit un fel de scaun numit cal cu o scândurã
înclinatã în care erau înfipte cuie de potcovar de care se freca
ºtiuletele.
În serile de iarnã, în câte o casã cu porumb mai mult, se
adunau mai multe persoane, bãrbaþi ºi femei, copii ºi bãtrâni,
care ajutau la curãþitul porumbului. Acest obicei era numit
CLACÃ.3 Recompensa pentru cei care participau la clacã era
servirea bãuturii, mai ales pentru bãrbãþi, ºi a unor gustãri
pentru toatã lumea. Partea fumoasã însã era cã pe tot parcursul,
voia bunã, glumele ºi cântecul înveseleau adunarea.
2. Torsul se mai practica în clacã. Torsul la început s-a
fãcut numai cu fusul ºi furca, mai târziu au apãrut maºinile de
tors. Ca obicei de muncã, claca de tors începea întotdeauna dupã
terminarea muncilor agricole de toamnã, dar nu înainte de
începutul Postului Crãciunului. Partea femininã se ocupa cu
torsul, iar bãrbaþii (tinerii) menþineau voia bunã prin cântece ºi
glume4. Claca realizeazã un transfer de valori între generaþii,
prin participarea oamenilor aflaþi pe paliere diferite, de vârste
diferite, fete de mãritat, feciori de însurat, bãrbaþi, neveste,
bãtrâni. Acest obicei a încetat sã mai existe, cam prin anii 1950.
3. Ignatul (Tãierea Porcului)
Acest obicei se desfãºoarã în ziua de 20 decembrie. Tãierea
porcului a constituit o preocupare foarte însemnatã pentru
locuitorii din Buchin, porcul cu produsele lui constituiau unul
din alimentele de bazã ale hranei, aproape pentru un an de zile.
Slãnina ºi carnea afumatã asigurau hrana pentru varã în
timpul lucrului la câmp, care împreunã cu legumele constituiau
o principalã sursã de hranã.
Tãierea se face de cãtre cineva îndemânatic ºi priceput,
dupã înjunghierea cu cuþitul se îndepãrta pãrul, fie prin opãrire
cu apã fierbinte, fie prin pârlirea cu paie, dupã care se spãla cu
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apã curatã ºi se rãdea cu cuþitul pânã se obþinea curãþirea
perfectã. Pe vremuri, se fãcea o cruce cu cuþitul la capul
porcului, pe aceastã cruce se presãra sare care înseamnã noroc
în casã, apoi se punea foc-tãciune pe vãtrai peste care se
presãra tãmâie ºi se tãmâia porcul ca sã fie îndepãrtate toate
relele ºi vorbele adresate porcului în timpul vieþii, se ura multã
sãnãtate gazdei porcului ºi tuturor celor care vor gusta din el.
Toate acestea erau stropite din belºug cu þuicã (rãchie ºi vin).5
Cele mai frumoase ºi pline de farmec sunt obiceiurile
închinate Naºterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, obiceiuri
pe care românul, în general, le trãieºte la intensitate maximã.
4. Piþãrãii - deschid ciclul sãrbãtorilor de Crãciun ºi Anul
Nou. În dimineaþa zilei de Ajun, fiecare copil îmbrãcat în haine
de sãrbãtoare – nu întotdeauna în ,,costum popular“, deºi acesta
era utilizat, poartã un bãþ ºi o trãistuþã (bãtãcui); la plecare
mamele copiilor pun într-o punguliþã din pânzã bani, sare, boabe
de porumb ºi un piþãrãu, iar punguliþa era introdusã într-o
traistã ca sã aibã noroc în anul urmãtor6. Traista era ,,petrecutã“
în jurul gâtului pentru a avea mâinile libere ca sã poatã lua
piþãrãii.
Copiii pleacã de la casele gospodarilor unde sunt întâmpinaþi
cu piþãrãi, mere, nuci ºi turtã dulce. În dreptul fiecãrei case se
fac urãri:
I. ,,Dimineaþa lui Deajunul,
Cã-i mai bun a lui Crãciunul,
Daþi colacul ºi cârnatul,
Sã mã duc ºi la altul,
Daþi-mi nuci cã-s mai dulci,
Daþi-mi miarã cã gura mea zbiarã,
Dã-mi alune cã-s mai bune
Sã trãiascã gãzdãriþa,
Sã ne umple cotãriþa.“
II. ,,Babã, dã-mi un piþãrãu,
Cât de mic, cât de rãu, sã mã duc cu Dumnezeu
Piþãrãi, piþãrãi cei mai rãi,
Cure baba dupã ei
Cu miei, cu purcei.“
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III. Scoalã, babã, dã-mi colac,
Cã de nu te bag în sac,
Scoalã, babã, nu dormi
Cã te mâncã purecii.“
La întoarcerea acasã copiii îºi golesc trãistuþele, boabele
de porumb ºi un piþãrãu sunt date la animale pentru a fi ferite
de rele.
5. Colindatul - se practicã în seara zilei de Ajun, moment
care aparþinea mai mult tinerilor, astfel flãcãii alcãtuiau un grup
cu mult înaintea Crãciunului ºi îºi fixau repertoriul ales cu
atenþie ºi participã la repetiþiile de grup, în care memoreazã
textul ºi melodiile transmise din generaþie în generaþie.
Din repertoriul colindelor cunoscute avem: Steaua sus
rãsare, Trei pãstori, Pleacã Lina la fântânã, Acolo-n sus ºi mai în
sus, O, ce Veste minunatã…“
Colindele sunt ºi un îndemn la bunãtate, milostenie, dar
sufletesc „Scoalã gazdã din pãtuþ, florile dalbe / ªi ne dã un colãcuþ.“
Ele ºoptesc fiecãruia sã fie mai curat sufleteºte „florile dalbe“
spre a se bucura de lumina Naºterii Mântuitorului Iisus Hristos.
,,O brad frumos“ este colinda ce înfãþiºeazã un alt obicei,
al împodobirii bradului de Crãciun. Bradul îndeamnã la statornicie,
la credinþã „Tu eºti copacul credincios / Ce frunza nu ºi-o pierde.“
Colinda „Trei crai“ prezintã secvenþa biblicã a venirii magilor.
Cei „Trei crai de la Rãsãrit“, cãlãuziþi de o stea, au mers sã-l
caute pe Iisus ca sã se închine Lui ºi sã-I ofere daruri.
„Trei pãstori“ este colinda ce înfãþiºeazã atât pãstorii ce au
fost anunþaþi de îngeri cã s-a nãscut Mesia, cât ºi pe cei trei
magi. În Ajunul Naºterii Domnului bucuria colindelor este
completatã de darurile ce le primesc copiii de la Moº Crãciun.
6. Anul Nou - Sânvãsâiul (Sf. Vasile)
În ajunul Anului Nou, seara, se adunã bãieþi ºi fete la o
casã, unde sãrbãtoresc seara Anului Nou. Bãieþii aduc vin sau
þuicã, iar fetele diferite gustãri ºi prãjituri.
Pe o masã într-o camerã separatã, se pun mai multe
farfurii cu faþa în jos ºi sub fiecare se pune câte ceva ºi anume
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cãrbune, pâine, pieptene, lânã, cartof, bani, inel, creion, pãr,
zahãr, pe rând vine câte o fatã sau un bãiat ºi ridicã farfuria,
ca sa-ºi vadã norocul7.
EXPLICAÞIE:
Cãrbunele- bãrbatul sau femeia este negricioasã
Pâinea – bãrbatul sau soþia, bun/ã la inimã
Pieptene – soþul sau soþia dinþat/ã
Lânã – va lua soþ sau soþie mai bãtrân/ã
Lingurã – partener mâncãcios
Cartof – partener de viaþã guºat
Bani – noroc la bani, partener bogat
Inel – partener frumos
Creion – noroc la învãþãturã, partener deºtept
Pãr – partener pãros
Zahãr – viaþã dulce, bunã, partener bun
Lumânare – vei avea parte de plâns
În ziua Anului Nou, nu se dau bani pentru a nu se cheltui
bani în cursul anului. De asemenea se încearcã achitarea
tuturor datoriilor pânã la începerea noului an cu datorii, altfel
tot anul respectiv vei fi dator.
Mâncarea ce se gãteºte pentru prima zi din noul an,
nicicum nu se gãteºte din carne de pasãre, care ,,râcâie“ înapoi,
ci din carne de porc, care ,,râmuie înainte“, astfel încât în anul
ce urmeazã sã mergi înainte, sã progresezi ºi sã nu dai înapoi.
De Anul Nou, nu este îngãduit a se dormi în timpul zilei pentru
a nu fi somnoros tot anul ºi pentru a nu-þi ploua fânul.
7. Boboteazã
În ajunul Bobotezei, când preotul merge la Sfinþirea caselor,
fetele pun la pragul casei un obiect de-al lor (piaptãn, ace de pãr
etc) ca sã treacã preotul peste ele, apoi furã busuioc de la preot,
busuioc pe care-l pun sub pernã împreunã cu obiectele de sub
prag. Dacã în noaptea ce urmeazã viseazã cu un bãiat, cu acela
se va cãsãtori.
Hoþii se feresc sã fie stropiti cu apã sfinþitã pentru a nu
fi prinºi când merg la furat.
În ziua de Boboteazã, preotul împreunã cu enoriaºii merg
la râu, unde preotul face sfinþirea apei mari, stropeºte credincioºii
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cu aghiasma mare, apoi fiecare credincios ia acasã apã sfinþitã,
aceasta fiind folositã atunci când oamenii au probleme, aghiasma
fiind tãmãduitoare pentru trup ºi suflet8.
În aceeaºi zi sunt stropiþi pomii fructiferi cu apã sfinþitã
pentru a rodi din belºug.
Forma de manifestare a unor obiceiuri s-a schimbat, în
timp, dar semnificaþia lor esenþialã a rãmas aceeaºi.
Toate aceste obiceiuri au un caracter laic perpetuat din
generaþie în generaþie cu adãugiri pe parcurs. Ele oglindesc
dorinþa de o viaþã mai bunã.
Fãrã obiceiuri ºi tradiþii populare, fiecare dintre noi ar fi
mai sãrac ºi nu ar cunoaºte valorile spirituale ale neamului sãu.
Concludem cã, în ciuda diferenþelor specifice fiecãrui sat,
se observã caracterul unitar al tuturor obiceiurilor cu celelalte
zone etnografice ale þãrii, ele având la bazã preluarea tradiþiilor
spirituale ale poporului nostru, tradiþii viu exprimate în graiul
etno-folcloric de aici.

Florina FARA
Muzeul Judeþean de Etnografie ºi al Regimentului
de Graniþã Caransebeº
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Ceremonialul morþii la Bãuþar
Obiceiurile legate de moarte reprezintã practici
ºi credinþe anterioare creºtinismului, Biserica introducând
puþine rituri proprii, cãutând sã dea vechilor practici
populare elemente religiei creºtine. Obiceiurile legate
de moarte s-au conservat pânã în zilele noastre foarte
bine în comuna Bãuþar pregãtind trecerea în nefiinþã.
Ca ºi în cazul obiceiurilor de nuntã, sunt trei
etape ale ceremonialului morþii: despãrþirea de cei vii,
pregãtirea pentru trecerea în rândul morþilor ºi integrarea
în lumea morþilor.
Obiceiurile legate de moarte începeau încã din
momentul în care omul trãgea sã moarã, urmãrindu-se
uºurarea suferinþelor celui bolnav. Pe lângã caracteristica
de ritual al înmormântãrii, aceasta are ºi un caracter
juridic. Dorinþele celui care moare trebuiau sã fie
respectate întocmai. Acesta lãsa cu ,,limbã de moarte“,
un testament care nu întotdeauna era scris, în majoritatea
cazurilor era verbal, care lãsa urmaºilor casa, animalele,
pãmântul. În conºtiinþa oamenilor, testamentul era
îndeplinit fãrã nicio rezervã pentru a respecta dorinþele
celui mort dar, ºi de teama unor urmãri neprevãzute ºi
neplãcute.
Întotdeauna moartea a fost ºi este anunþatã
neamurilor, vecinilor, întregului sat prin tragerea
clopotelor ,,în dungã“ iar bãrbaþii din familia celui mort
umblã cu capul descoperit în semn de doliu ºi nebãrbieriþi.
Imediat dupã moarte, cel decedat era pus pe jos,
pe o scândurã, pânã se aducea sicriul. În continuare
mortul era spãlat, îmbrãcat în haine de sãrbãtoare ºi

34

https://biblioteca-digitala.ro

aºezat în sicriu. Sicriul era ºi este deschis pentru ca
toatã lumea sã poatã vedea mortul ºi sã-ºi ia rãmas
bun.
Despãrþirea de cel mort dureazã ºi astãzi trei
zile, dupã care se finalizeazã etapa a treia, integrarea
în lumea morþilor, dar ºi restabilirea echilibrului social,
deteriorat în urma morþii se prelungeºte la nouã
sãptãmâni.
Moartea unei persoane este un eveniment ce
priveºte întreaga colectivitate care participã, într-un fel
sau altul, la înmormântare, datoritã tradiþiei creºtine,
dar ºi din bunãcuviinþã. Participarea la înmormântare
se face ºi în funcþie de legãturile de rudenie, dar ºi de
situaþia socialã a celui mort. De asemenea participarea
este strâns legatã ºi de vârsta celui mort. La moartea
unui copil sau a unei persoane foarte în vârstã, participã
mai puþinã lume decât la moartea unui tânãr sau tinere
ori a unui matur.
Membrii colectivitãþii participã nu numai la
înmormântare, ci ºi la pregãtirea acesteia, unii dintre
ei având roluri bine stabilite: bocitoarele, groparii, femeile
care duceau coºurile cu colaci, cele care împart
lumânãrile, cei care duc praporii (stagurile), cei care
duc sicriul ,,capacul la sicriu, cel care duce crucea,
copiii care duc ,,ripizele“.
În momentul în care omul moare i se pune o
lumânare la cap dar ºi o lumânare rãsucitã sub formã
de spiralã pe piept. În nopþile de dinainte de
înmormântare, mortul este
privegheat ºi, conform
tradiþiei, nu era lãsat niciodatã singur. În timpul
priveghiului, la care participau rudele, ,,vecinii ºi alte
persoane din sat, se organizau o serie de jocuri de
priveghi, printre care amintim: ,,suci-te, purice“; ,,miºca,“
ºi ,,scosul apei din fântânã“. În prezent, aceste jocuri nu
se mai practicã ele fiind înlocuite cu... jocul de cãrþi.
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Tot în timpul priveghiului, cei prezenþi, ca ºi astãzi
sunt serviþi cu þuicã ºi prãjiturã sau gogoºi. De asemenea,
pânã când mortul este dus la groapã, la casa acestuia
vine preotul, împreunã cu cantorii (cântãreþii Bisericii)
ºi are loc slujba mortului.
Groapa celui mort era ºi este sãpatã de ºapte
bãrbaþi. Fiecare dintre ei sapã groapa o palmã, ajungând
la o adâncime de ºapte palme. În perioada celor trei
zile, mortul este bocit de bocitoare, de membrii familiei,
îndeosebi femei. Elementele folclorice cele mai importante
ale obiceiului de înmormânare, pe lângã jocurile de
priveghi erau: bocetele, Cântecul bradului, Zorile.
În cazul unui flãcãu necãsãtorit, ºapte flãcãi plecau
la munte ca sã taie un brad. Era cãutat unul care sã
aibã o creangã uscatã apoi, fiecare lovea cu toporul
odatã. Ultimul dintre ei tãia bradul pânã când cãdea.
Bradul era curãþat pânã la vârf. Flãcãii luau bradul pe
umãr ºi îl duceau în sat. La jumãtatea drumului erau
întâmpinaþi de cãtre un grup de femei care cântau
,,cântecul braului“. Bradul era împodobit cu flori ºi pus
apoi la groapã, la capul mortului, unde stãtea ani de
zile pânã când se usca ºi putrezea.
Cântecul bradului reprezintã una dintre cele mai
importante creaþii folclorice ale românilor. Textul
cântecului exprimã durerea rezultatã în urma morþii.
Era cântat la unison de grupul de femei ºi are mai
multe pãrþi. Începe printr-o întrebare care o pun femeile
bradului, apoi bradul rãspunde, ca într-un monolog,
despre tãierea lui, cum este dus ºi pus la capul mortului.
Bradul reprezintã arborele vieþii, între el ºi voinic
stabilindu-se legãturi trainice.
În perioada când mortul era pe masã, în zorii
acestor zile, se cânta un alt cântec ceremonial, Zorile.
Femeile se aºezau la fereastra unde era mortul ºi
cântau de trei ori, stând cu faþa spre rãsãrit. Cântecul
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cere zorilor ,,sã vinã mai târziu pentru a putea termina
pregãtirile de înmormântare“.
Cântecul bradului, zorile ºi bocetele reprezinã
acele acte ceremoniale de despãrþire de cel mort. Dacã
textul cântecului bradului ºi cel al zorilor se mai pãstreazã
doar ocazional, bocetele ºi ele aproape au dispãrut.
Erau improvizaþii cântate pe o melodie de jale, fiind
mereu în perioada celor trei zile când mortul este dus
la groapã.
Ceremonialul de înmormântare se terminã prin
ducerea la groapã a celui mort. La casa mortului se
adunã toþi cei legaþi prin rudenie, vecinãtate ºi prietenie.
Mortul este scos în curte ºi i se face o slujbã. De acasã
este dus la Bisericã, unde i se face din nou slujbã. Pe
drum era ,,bocit“ de femei. De menþionat cã cei care au
suferit o moarte violentã (spânzurare, otrãvire) nu sunt
introduºi în bisericã, slujba fãcându-se în curtea Bisericii
sau în faþa ei. De la bisericã cortegiul funerar se
îndreaptã cãtre cimitir. Pe acest traseu, din loc în loc,
la cererea rudelor apropiate sau a prietenilor, au loc
opriri (stâlpi); i se fac slujbe. În timpul acesta, femeile
dau peste coºciug, colaci copiilor. Ajuns la groapã, mortului
i se face ultima slujbã, dupã care este pus în groapã ºi
îngropat.
Dupã terminarea acestui ultim moment, cei care
au participat la înmormântare sunt invitaþi la pomanã.
Sunt invitaþi, în primul rând, cei care au avut roluri
bine stabilite în actul de înmormântare, rudele ºi vecinii.
Pomana nu constã numai în organizarea unei mese cu
mâncare, ci ºi prin împãrþirea pe tot parcursul pânã la
cimitir. Aºa cum aminteam, colacii erau împãrþiþi copiilor
peste mort. Colacii erau împãrþiþi ºi celor care participã
la pomana organizatã acasã. Pomeni în memoria celui
mort mai aveau loc ºi mai au încã la nouã zile, la ºase
sãptãmâni, ºase luni ºi un an. De obicei, la pomana de
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ºase sãptãmâni are loc ºi un parastas. De asemenea,
dupã pomanã, sunt date unor persoane cu stare materialã
mai precarã, îmbrãcãmintea aparþinând celui mort.
CÂNTECE DE ÎNMORMÂNTARE
Cântecul bradului
-Brade încetinate,
Cine þi-o poruncit,
De tu ai venit,
-Tinerel voinic,
El cã ºi-o mânat,
Feciorii din sat,
El cã ºi-o mânat,
ªapte meºteri mari.
Cu ºapte topoare,
Ca sã mã doboare,
Pe mine m-or pune,
La capul voinicului,
C-o avut mãicuþã dulce,
Apã i-o aduce,
ªi-l udã sã nu se usuce,
De când s-o uscat,
L-o fãcut un gard,
Pã Bistra l-o pune,
Când mãicuþa s-o duce,
Aminte º-o aduce.
Bãrbesc Lucreþia, Bãuþar,
82 ani.

-Brade, brade încetinate,
Ce rãu te-o ajuns,
De mi te-au tunat,
Din ãl vârf de munte.
-Feciorul din sat,
Feciorii din sat.
Cu ºapte topoare,
Ca sã mã doboare,
ªi pe mine m-or duce,
În altã comunã,
ªi m-or depãrta,
De lâng-un fecior
Nu te supãra,
Cã nu vei urca.
Cã feciorii au,
Douã surorele,
Ele-or alerga,
ªi te vor uda,
ªi nu te-oi usca.
ªtirban Traian, Bãuþar, 71
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Cântecul Zorilor
Zori frumoase zori,
De ce n-aþi zorit,
ªi ieri dimineaþã,
Ca azi dimineaþã,
Noi am zãbovit,
Pân-am despãrþit,
Prin grãdini cu vie,
De a lui soþie,
Prin grãdini cu flori,
De a lui surori,
Prin grãdini cu iarbã,
De la fata dragã,
Prin grãdini cu brazi,
De la a lui fraþi.
Prin grãdini cu spini,
De la a lui vecini,
Zorilor, zorilor,
Voi surorilor,
Voi nu vã pripiþi,
Sã îmi rãsãriþi.
Pânã n-oi trimite,
Cãrþi în toate pãrþi,
Încã rãvãºele,
Arse-n cornurele,
Sã vinã ºi ele,
Sã v-aducã ele.
Zorilor, zorilor,
Sã nu vã pripiþi,
Voi sã nu grãbiþi,
Sã nu-mi rãsãriþi,
Pânã n-om gãtire,
Cuptoare cu pâine,
Nouã buþi cu vin,

Nouã cu rãchie,
ª-o vãcuþã grasã,
Din ciread-aleasã,
Sã-i fie de masã.
Roagã-mi-te roagã,
De ºapte zidari,
Zidul sã zideascã,
ªi þie sã-þi lasã,
ªapte zãbrelui,
Pe una sã-þi vinã,
Colac ºi luminã,
Pe una sã-þi vinã,
Izvorul cu apã,
Dorul de la fatã,
Pe alta sã-þi vinã,
Mireasma de flori,
Dor de la surori,
Pe una sã-þi vinã.
Spicul grâului,
Pe alta sã-þi vinã,
Buciumel de vin,
Pe alta sã-þi vinã,
Raza soarelui,
Pe alta sã-þi vinã,
Vântul cu rãcoarea,
Sã te rãcoreºti.
Sã nu putrezeºti.
Bãrbesc Lucreþia,
Bãuþar, 82 ani.

Prof. Avram BOÞA
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„Hobiceiuri...“
De la intrarea în postul Crãciunului, într-o aºezare din
Valea Caraºului, cãreia nu-i dau numele din respect faþã de
sãteni, grupuri mai mari sau mai mici de tineri nu mai
prididesc cu adunatul anvelopelor uzate de prin gospodãriile
pãrinþilor, cãrora, mai apoi, la cãderea serii, le dau foc pe la
rãspântii de drumuri, provocând un fum gros, aproape irespirabil.
Uneori, târziu, în noapte, când îºi aduc aminte cã trebuie sã se
retragã înspre case, ori sã calce pragul vreunei discoteci,
abandoneazã flãcãrile, lãsându-le în voia vântului.
I-am întrebat pe câþiva puºtani ce semnificaþie are gestul
lor, mai cu seamã cã, de vreo douã sau de trei ori, aceastã
„luminaþie“ (în limbajul cercetãtorilor avizaþi) s-a produs pe
vârful unui deal ºi s-a încheiat cu prãvãlirea, dupã câteva sute
de metri, a cauciucului aprins, asortat cu benzina sau cu
motorina de rigoare, pe malul unui pârâu. ªi toþi mi-au rãspuns,
invariabil, „c-aºa-i hobiceiul“.
Mirarea mea a sporit însã atunci când, în preajma focului,
un grup de „mogâldeþe“, ce frecventau, cu siguranþã, ciclul
primar, aflat sub bagheta a doi sau trei „instructori“ mai rãsãriþi
(care terminaserã cu ºcoala ºi deprinseserã, deja, gustul alcoolului
ºi tutunului), trecuserã „la strigãrile“ în versuri. ªi, mãrturisesc,
aceºti colindãtori ai vremurilor noi m-au dat gata prin repertoriul
lor de mãscãri abjecte. De ruºine, trecãtorii ocazionali îºi iuþeau
pasul ºi îºi fãceau cruce, iar nucului, aflat în apropiere, i-au
cãzut ultimele frunze.
Dupã ce pruncii ºi-au încheiat dizgraþiosul spectacol, am
întrebat, din nou, de ce scot pe guriþa lor astfel de cântece. ªi
ei mi-au rãspuns, fãrã pic de ruºine, „c-aºa-i hobiceiul“. Uf! Bine
cã n-a murit tradiþia!... Acum, din cauza pandemiei (ce riscã ea
însãºi sã devinã un „obicei“), umblãm toþi, ca la fãºanc, cu
mãºtile pe figurã, ca pe vremuri, la armatã, când sergentul ne
comanda „aviaþie inamicã“ ºi ne aruncam toþi pe burtã, nu ne
mai recunoaºtem ºi nu ne mai salutãm între noi...

Nicolae IRIMIA
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Nedeia

Lada cu zestre
CÂNTECUL CARE A OPRIT
RÃZBOIUL
În Primul Rãzboi Mondial, Luþã Ioviþã a fost mobilizat pe
frontul italian, unde ºi-a luat cu el – se putea altfel? – ºi
taragotul, pe care-l cãra în contrabalans cu puºca. Se trãgea în
nebunie ºi de o parte ºi de alta. Tranºeele erau la distanþã de
doar câteva zeci de metri. Inamicii ºi-ar fi putut vedea unii
altora feþele, numai cã nimeni nu-ºi putea scoate capul peste
buza ºanþului cã pe loc cãdea secerat. Acolo a fãcut prãpãd ºi un
anume Pãtru Neamþ, cu tunul lui de cireº, celebru pe toatã
linia frontului. Într-o zi infernalã, soldaþii pitulaþi cât mai în
fundul tranºeei numai ce-l vãd pe Luþã Ioviþã ridicându-ºi bustul
apoi sãltând-se în picioare deasupra parapetului. Credeau cã
omul nu mai suportã, ºi-a ieºit din fire ºi vrea sã fie ucis. Dar
nu! Luþã Ioviþã ºi-a scos torogoata ºi a început sã cânte.
Italienii, mari iubitori de muzicã, n-au rezistat ispitei: au oprit
focul ºi au ascultat. Vãzând cã inamicii au încetat tragerea,
împestriþãtura de naþii din armata austriacã s-a oprit ºi ea. ªi,
în liniºtea absolutã pe care nimeni n-o mai credea posibilã
vreodatã, nu s-a mai auzit decât doina româneascã. Ceea ce
n-au reuºit ºefii de stat, împãraþii, regii, diplomaþia, cancelariile,
armatele, sã stãvileascã acel apocaliptic mãcel, a izbutit un
cântec. E drept, un cântec care are în el ceva dumnezeiesc.
Luþã Ioviþã a fost primul taragotist în Banat. Pe atunci
taragotul abia se inventase iar Luþã Ioviþã a fost cel care a
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apreciat corect cã timbrul, sunetul noului instrument se potriveºte
cel mai bine specificului muzicii bãnãþene. A devenit renumit în
scurt timp. În timpul unei bãtãlii de pe frontul italian, aflat în
tranºee alãturi de camarazii sãi din Regimentul 43 Infanterie
Caransebeº, reuºeºte sã opreascã lupta cântând “La Paloma“ ºi
alte câteva doine româneºti smulgând aplauze de ambele pãrþi
ale frontului. În zona localitãþii Lokvica din Slovenia, la graniþa
cu Italia, existã un monument ridicat în memoria arhiducelui
Joseph ºi a militarilor din Regimentul 43 Caransebeº, cãzuþi pe
frontul din apropiere, în perioada 1915-1917. La construcþia
monumentului au participat militari din regimentul bãnãþean.
Printre militarii regimentului s-au aflat taragotistul Luþã Ioviþã
ºi viitorul istoric ºi arheolog Constantin Daicoviciu. Monumentul
a fost ridicat în 1917 de cãtre militarii Infanteriei regiment
Rupprecht Kronprinz von Bayern Nr. 43, regiment aflat sub
comanda directã a împãratului Austro-Ungariei. Acesta e fostul
regiment de graniþã nr. 13 Caransebeº, regiment în care a
activat ca ofiþer ºi viitorul general Ioan Dragalina, înainte de a
trece în România. Luþã Ioviþã a luptat pe fronturile din Italia ºi
Slovenia.
Foto dreapta - Reputatul taragotist bãnãþean Luþã Ioviþã pe
frontul Primului Rãzboi Mondial 1917.
Sursa foto: Þara Gugulanilor

Geta MAJOGAN
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Miracolul satului natal
Elisabeta Isac ºi poezia în grai
Nãscutã în 11 august 1973 la Caransebeº, Elisabeta Isac
(nãscutã Bujoran) îºi petrece copilãria ºi adolescenþa în satul
Cârpa, din apropiere. Dupã absolvirea studiilor universitare de
Teologie Pastoralã ºi apoi de Filologie, se stabileºte în Caransebeº
unde lucreazã ca profesoarã la Liceul Tehnologic „Decebal“.
Fiindcã s-a nãscut ºi a crescut într-o veche familie de
oameni cu carte, Elisabeta Isac a fost mereu printre cãrþi, iar
pasiunea pentru citit a crescut o datã cu timpul. A citit enorm,
din purã pasiune, dar a cunoscut ºi ce înseamnã sã fii pedepsitã
pentru cititul pe furiº. Încã are în minte, ca într-un coºmar,
imaginea vie a momentului când i-a fost smulsã o carte din
mânã ºi ruptã în faþa ei.
Cu scrisul a cochetat încã din adolescenþã. Scrie sporadic,
la început, poezie religioasã, apoi compune versuri pentru copii.
Ca tânãrã profesoarã a încercat sã versifice pur ºi simplu
fragmente din lecþiile pentru elevii de la clasã, ca sã fie reþinute
mai uºor.
Poezia în grai este pentru Elisabeta Isac o apropiere de
miracolul satului natal. A început sã scrie în grai dintr-o
întâmplare amuzantã, iar optimismul acestui gen de poezie o
prinde de minune. Veselã, spumoasã, mereu bine dispusã ºi
pusã pe glumã, Elisabeta Isac mãrturiseºte cã duce mai departe
tradiþia familiei, fiindcã pãrinþii ºi bunicii ei au fost oameni
învãþaþi ºi foarte veseli. Actul scrisului e o bucurie în sine, de
aceea nici nu a dorit vreodatã sã publice. Împinsã de la spate a
trimis câteva texte la concursurile de poezie în grai.
Scrie fãrã efort, dintr-o rãsuflare, nu revine asupra textului,
scrie atunci când simte, speculând momentul, o idee, o glumã
auzitã, un gest. Versurile le citeºte doar celor din familie ºi
celor pe care-i considerã foarte apropiaþi.
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La textele cu care debuteazã în „Nedeia“ am ajuns cu
mare greutate, dupã ce am atacat-o pe toate fronturile („O sã
public ºi eu târziu, ca Arghezi, la 47 de ani.“, mi-a spus ea cu
umor). Sã sperãm cã va fi un debut de bun augur pentru
Elisabeta Isac ºi cã va reuºi sã ne transmitã prin versurile ei po
fãrâmã din energia ºi buna ei dispoziþie.

Adela LUNGU-SCHINDLER

Cum s-ajiunji o
,,doamnã“ mare!
Oameni buni, lumea nu ºcie
Cât îi ge gre‘ o ,,domnie“!
Mulþî nãrozî în satu meu
Zâc: ,,i s-o urât ge greu!“
,,O dat ºioara a gin mânã
P-a gin gard, cã îi mãi
bunã!“
Cân mã vãd, sã închirºesc,
ªchipã-n sân ºî sã hlizãsc
ªî sã uitã luuung... la mine
Îºî fac cruºe, rar ºî bine:
,,Asta... nu samãn-a doamnã
Niºi acu, niºi l-altã toamnã!“
Da ia sã vã spun poveasta
ªe pãþâi, sã dusã veasta...
Macãr nu mi-s numa ieu,
ªcie bunu Dumnezãu...
Vinovatã, ... îi ºî soarta,
Schimbai o domnie p-alta!
Cân eram fatã la tata,
Toot-tot... îm venia gea gata.

Da traiu bun îi prã ducã,
Mã lãsã mica, nãucã:
,,—Fato !ge vrei vro scofalã
Trãbã sã ce duºi la ºcoalã!
Drept colo, la Cimiºoara
Cã-i vestâtã-n toatã þara.
Unge-nvaþã fiecare
Cum s-ajiung-o doamnã mare.
Ca sã mã fãlesc în sat
ªî cu locu un ce-am dat!“
,,—Domnie îm trãbã mie?
Sã mã râd ge-aºa prostie!
Toatã lumea ºcie bine –
Io mi-s doamnã... acas la
mine!
Nime nu m-o vãzut treazã
Pãnã s-o crãpat ge-amiazã!
Sã trãiesc aºa fioare?
Gimineaþa, în piºioare?
Sã ºciu io ge vacã?, oaie?
S-adun fânu cã îl ploaie?
O sã fac pân casã ºeva ?
Când îi buna Parascheva?“
Darã, mica:,,Nu! ºî nu!“
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Trãbã sã mã duc ge-acu...
Ge vãzui cã nu sã poace,
Mã dusãi la facultace.
ªî cu ticu dupã mine...
Cã vez el ºcie mãi bine,
Care-i ºcoala ha mãi prima
Cã io ard mãi mult penzâna...
Da socoata a ge-acas...
Nu o fost cum ne-o rãmas...
C-o rãmas gurã cãscatã,
L-aºa gloatã adunatã!

Mããã! sã vez cân ai nãroc,
Cã mã-ntâlnii într-un loc
Cu fecile gin liºeu,
Precene, am fost la greu.
Ne vorbirãm, ne siuºirãm
ª-atunºi toace sococirãm
Sã ne scriem ungeva
Nu-i poþ zâºe: T P A...A?

La unu ge-n cap îi ras,
Altu-i cu ºerºel în nas,
Fecili-s toate boice
Ge ghingeºti cã-s opãrice!
Li sã vãd ãle piºioare...
Doamne, o aºcea n-au þoale?

,,—Aºa nume greu ºî ºod
Îl þâne mince-un nãrod!“
zisã tata mâniat.
Da ce lãs, cã îi pãcat
Sã nu stai cu fecili
D‘or... le ºciu fãmilili!
Iel bombãne, io n-am samã
Cã-m stã-n gînd ºe-o fi la
toamnã—
Înºep viaþa a ge doamnã ...!

ªî când le-o fost vãzut tata,
Iacã cã ºî sfada-i gata!
Mãi do sã mã-toarcã-n drum
Dacã nu mã jior ge-acum
Cã nu-l fac ge vo ruºâne
Sã nu poatã sta-ntrã lume.

M-oi mãi duºe ºî la ºcoalã
Cã do no fi vo oprealã.
Nu ne-o lua ge gimineaþã
Sã ne zvârle drept în faþã,
C-am venit ge pã ogaº
Iºi, la marili oraº.

,,—Vez, sã mi ce þîi ge trabã
Alfel nu-m intri-n ogradã!
Sã mã râd-un domn, vo
doamnã
O sã vini sã dai la toamnã
Vuna ge-i zâºe cu re...
C-atunºi iuce, rãpege,
Ce aduc sã ºãzî cu boii,
O ce mân la coada oii!“

Patru, ºinºi ani — n-o fi greu,
Ne faºe pã toace zmãu!
ª-atunºi sã o vezî pã muma
Cum sã laudã ea, ºî buna!

Ca sã sã gãce cu sfada,
Mã dusãi sã umblu vandra...

Mã-nvãþarã sã fac pitã,
Ba-i prea dulce, nu-i dospitã!

Vezî... ºî ºcoala înºepu...
ªe crezui io cã-i, nu fu...
Aº pucea scrie-o povestã
Cã cuvântu mult mãi iestã...
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Ba cã lapcili-i prea acru,
Ba subþâre, ba pã dracu.
ªicã are ge n-ai grijã
Niºce vermi miºi la-nalizã,
ªî ce-apucã pã la foale
Stai tot sus cu ãle poale.
Doamne, o ºcoala nu-i bunã,
O-s picatã ge pã lunã?
Cã aºa blãstãmãþâi
Ge cân mi-s nu auzâi!

Dacã vreþi la concurenþã,
Fugi, cã nu e supãrare,
Aºa-nveþi cum s-ajungi mare!“
,,Vez?, în gându meu, ºe
doamnã!
N-o s-o-ajiung la niºio
toamnã!“
Gata-i ºcoala, gata-i toamna,
Gata-i ºî cu mare doamna...

,,Fato, pân-aºi þ-o fost!
mã luai sângurã la rost.
ª-aºa, cu mult chin, cu greu...
Ia-þ cogiþa-ntrã piºioare
Gãtai ºcoala ha ge zmãu.
La tata, ºere-i iertare...
Trecui ca aceleratu...
Pune diploma în cuni
ªe-nvãþai?- ºcie pãcatu!
ªî ce-ntoarce l-ãi bãtrâni.
Vrusãº doamnã, n-ai nãroc!
Iaca! mi-s..., mi-s mare
Tot acasã ai un loc...
doamnã
Tot mãi bine-n satu tãu!
Cum visai în altã toamnã...
ªî munºeºte cât poþî, greu,
Ne trezî gin pirocealã
Ca sã zâcã ãi gin sat:
Doamna ge ne scrisã-n ºcoalã:
,,Sã-ntorc DOMNI, ge-unge-or
,,Diploma, o aveþî toace,
plecat!“
Mult nãroc... ºî sãnãtace!“
ª-atunºi, ca ºî calu breaz,
Cu diploma ge grumaz,
Alergai pân ãle locuri...
Iiu! ca greu îi când ai tocuri...

Elisabeta ISAC

Uºâli sã-nchid în nas
ªî aºcepþi încã vun ºeas
Ca sã ce geie afarã,
Altã doamnã...secretarã:
,,Diplome ºi atestate,
Înrãmaþi-le pe toate!
Posturi nu-s, sunt rezervate,
Fã-le loc celor din spate!
Noi, vã cerem experienþã...
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DOFTOR CA NOI,
NIMA N-ARE!
Bace-n sat, iar, astãz’ toba,
S-audã tot natu, vorba:
Cã ne vine-un doftor nou,
Mutat ge la oraº, zãu!
În loc l-ãl bãtrân, sãracu
Cã i s-o cam umplut sacu.
ªî, iel, vez’, sã penzioneazã,
Vre’ sã doarmã ge amiazã…
Toace-s bune, s-or vorbit
În conzâliu, nu pripit!
Sã-l aºcepce toþ’ la garã
Cã ajiunje cam pã sarã.
Lume muuultã, adunatã…
Doftoru’ s-o uitat roatã
cân’ s-o fost dat jios gin tren,
Toþ’ or chiocit l-un sãmn.
ªî l-or luat într-o coºie
Pânã-n sat la primãrie.
Omenit, cu pitã, sare
ªî þucat ge baba Floare !
ªe l-o loat la ia acasã
Sã îi geie pat, ºî masã,
Cã are o sobã goalã
ªî stã tãman lângã ºcoalã.
e bine s-o fost ghingit
Cã-i mãi treºe ge urât,
Moºu’ i-o murit la holdã,
N-are cu ºin’ sta ge vorbã.
Toace-s bune la-nºeput…
Aºa doftor, n-or vãzut!

Îi învârce, îi întrabã,
Câce-n stãle, fãrã grabã.
Pãi chemaþ’ la dispenzar
Astãz’ îi controale iar.
Sã-ncrepen cu toþ’ la uºã
Sã îi vadã ºî în guºã.
Darã cân’ le scrie-n foaie
Sã cruºesc ge-aºa trãznaie…
La toþ’ ge-or trecut pã iºi
Scrie doftoru’: limbriºi!
L-unu ge i s-onflã falca,
Zâsã doftoru’: ,,Vez’ salca?
A gin grãginã! Dã-i roatã
Ce-mpinºeºce, sufl-o datã
ªî dã-i pã toþ’ iuce-afarã,
Cã limbriºii ce umflarã!
Nu ce mãi uita atât
O ge bine, þî urât?“
Altu’ zbiera ge durere
Cã l-o fost pocnit în ºãle
Cân’ rãgica saºi gei grei,
Ge la câmp, plini cu crumpei.
,,O n-ai putut sã stai-n loc?“
zâsã doftoru’, cu foc.
,,Sã învârt limbriºii-n cine,
ª-acu vrei sã ce fac bine?“
Nana Ion, chit cã-i bãrbat
Plânjea ca un apucat:
,,Avusãi ºî zâle bune,
D-astãz’, cân’ fusãi la prune
Mã dusãi fãrã nevastã
ªî-m rupsãi vro doauã coastã.
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Doftore, nu mã lãsa!
Leagã-m coastãli cumva
Cã îþ’ dau rãchia toatã,
Îi gea bunã, neafumatã.“
,,Vez’? ce mâncã, unge spun...
Pântru ºe suiºî în prun?
C-acu’ trã’ sã-þ’ scriu rãþãtu’
Sã ce scãp ge viermãlãtu’
ªe umplu un sat întrãg...
Mic ºî mare îi beceg!
Nu ghingii l-aºa un rãu
Cân’ venii în satu tãu!

Ne umflaºî, cu bumbi gei roz,
Oamini mari ºî toþ’- nãroz’!
Du-ce iar ge-unge-ai venit!
Cã eºci doftor gel zmincit.
Batã-ce, Dumnezãu! ... plata...
Cã ne vingecaº’, nu alta!
Sã nu zâºi cã nu-þ’ vrem bine:

Ia limbriºii toþ’... cu cine!

Prof. (dãscãliþa)
Elisabeta ISAC

,,Feri-ne, Doamne, ge rãle!“
Zâsã-atunºea o muiere
ªe stãcea, la rând, sã-i spunã,
Cã avea mãido, vo lunã
Pân’ sã-i vinã iar sorocu...
,,Ne lãsã sânguri, nãrocu’!“
ªî þânându-sã ge foale
Sã împiegicã în poale,
Da’ îi strâgã, cu nãcaz
Doftorului, la obraz:
,,Numa’ tu putuº’ veni!
Io, acas’, am trii copii.
Fac coleºã la cãldare,
Mâncã sara la culcare:
Câta brânzã, un cârnace,
Lapce, toþ’, pã sãturace!
N-au limbriºi, io ºciu mãi bine
ª-altu-n lume, uice, vine...
Or crescut, îs mari, ãi trei
Nu cu zamã... ge mujgei!
Ge puriºi, ºciu cã-i plin satu’
ªî pãduchi, mãi are altu’!
Da’ limbriºii, oamini buni,
Nu cresc pã la noi pân pruni!
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Dintr-un posibil glosar al
mentalitãþilor la Borlova
Cultul soarelui: Dacii au ajuns la forme evoluate,
sofisticate de cult solar care uneori s-au ridicat la o interpretare
metafizicã. Soarele reprezintã întruchiparea veºniciei ºi a renaºterii.
Începutul ºi sfârºitul. Izvorul vieþii ºi al morþii. Povestea dintâi.
Aurul: Simbolul soarelui, între metale. Reprezintã lumina
mineralizatã. Simbolul eternitãþii ºi al perfecþiunii. Al puterii ºi
împlinirii. De ce nu ºi al bogãþiei perene? Al aristocraþiei. Poate
de aceea borlovenii preþuiesc atât de mult salbele de galbeni,
firul de aur din cãtrinþe ºi cipage, care dau majestate. AurulLuminã reprezintã ºi simbolul cunoaºterii.
Simbolurile solare: Rozeta, cercul, punctul, roata, cercul
cu crucea în el, moriºca. Sculptate pe lãzile de zestre, pe furcile
de tors, pe linguri sau vesela din lemn, pe pietrele funerare,
aceste simboluri s-au pãstrat pânã în epoca modernã. Au dispãrut
numai când au dispãrut din uz ºi obiectele. Recunosc, cu timpul
pentru borloveni nu reprezentau altceva decât tradiþia care se
perpetua. La fel s-a întâmplat ºi cu broderiile sau cusãturile de
pe costumele populare care înglobau aceste simboluri.
Hora: Jocul tradiþional în cerc þine de cultul soarelui ºi e
considerat sacru. Iniþial acompania sacrificiile. E produsul unei
experienþe mitologice de ordine teluricã, deoarece în toate
variantele ei, domoale sau vijelioase, jucãtorii bat necontenit
pãmântul cu piciorul. Baterea pãmântului cu piciorul nu este un
procedeu coregrafic, ci unul strict magic de contact chtonic cu
divinitatea supremã a pãmântului. De la invocarea soarelui
provin ºi strigãturile.
Bradul: Arborele cosmic a fost ºi a rãmas întruchipat
prin brad. Este folosit în ceremonii ºi rituri ca: arbore de
naºtere; de înfrãþire simbolicã între nou nãscut ºi brad; ca
arbore de judecatã; brad de jurãmânt ºi brad justiþiar; ca arbore
funerar, pus la capãtul mormântului; ajutã în marea trecere a
sufletului peste apa sâmbetei. Sacralitatea bradului a cãpãtat în
conºtiinþa pãstorilor români valenþe magico-religioase. Bradul
este ºi un arbore totemic cu origine sacrã, preistoricã.
Biserica de brazi din munte: Acolo pãstorii se logodeau
sau se cãsãtoreau cu fetele din sat ca sã se sustragã voinþei
pãrinteºti. Cãsãtoria în biserica de brazi era efectuatã de cele
mai multe ori de cãtre un cioban bãtrân. (Dorina Sgaverdia)
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Nedeia

Memoria locurilor
Armonia vocilor, armonie socialã
ºi solidaritate naþionalã
Unirea Banatului cu România încolþise de mult în
inimile bãnãþenilor ºi tot atunci au fost luate toate mãsurile
pentru mobilizarea maselor în vederea trecerii la înfãptuirea
acestui ideal. În perioada premergãtoare Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918 în Caransebeº au fost înfiinþate mai multe
societãþi culturale. Reuniunea Românã de Cântãri ºi Muzicã,
Casina românã, Reuniunea femeilor române, Frãþia Ortodoxã
Românã, publicaþii ca „Foaia Diecezanã“, „Lumina“, ziar de
propagandã pentru Marea Unire.
Un rol important în opera de înfãptuire naþionalã l-a
avut ºi cântecul. Armonia vocilor a dat naºtere la armonizarea
ideilor, care la rândul lor au realizat armonia socialã ºi
solidaritate naþionalã, precum Reuniunea Românã de Cântari
ºi Muzicã din Caransebeº. Folcloristul ºi compozitorul Tiberiu
Brediceanu spunea cã în Banat s-a cântat întotdeauna cu
drag ºi s-a cântat frumos. Aceastã afirmaþie a reputatului
compozitor are acoperire în realitatea existentã în teren, deºi
dovezile scrise nu erau prea multe din cauza modului în care
autoritãþile timpului tratau aceastã realitate a românilor
bãnãþeni. Cu toate acestea, bãnãþenii s-au dovedit capabili
sã-ºi promoveze valorile autentice.
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Din statutul Societãþii române de cântãri ºi muzicã
din Caransebeº tipãrit în anul 1887, rezultã cã scopul societãþii
este de a cultiva muzica, dar adevãratul scop îºi gãsise loc
în inimile coriºtilor care prin cântec îl transmiteau ºi
ascultãtorilor. Secolul XX gãseºte corul în plinã activitate, în
dorinþa de a îmbogãþi repertoriul, exista nevoia de a procura
partituri dar acest lucru era destul de greu de realizat de
românii aflaþi la conducerea corului.
Reuniunea Românã de Cântãri ºi Muzicã a luat
amploare atunci când presiunea privind ºcolile în limba
maghiarã ºi interzicerea manifestãrilor româneºti erau la
ordinea zilei. La toate aceste manifestãri, steagul era purtat
în fruntea coriºtilor ºi nu putea fi dus de oricine, ci de un
bãrbat falnic, cel mai dotat din punct de vedere muzical.
Steagul era foarte greu, fãcut din mãtase, brodat cu fir de
aur, cu fireturi ºi ciucuri de aur. În partea de jos avea un
dispozitiv din cupru, care se punea în centura port-drapelului,
pentru cã era foarte greu.
Din repertoriul corului din aceastã perioadã fãceau
parte cântece cu un profund caracter patriotic: Fiii României
de G. Muzicescu1, Rãsunetul Ardealului2, Hora Dobrogeanã3
de Popovici. Un alt cântec care a stârnit
entuziasmul
ascultãtorilor ºi un proces intentat de autoritãþile locale
pentru agitaþie este Dorul înstrãinatului de Al. Flechtenmacher,
prelucrat de Ion Vidu.
Dulce soare al þãrii mele ce în leagãn mi-ai zâmbit,
ªi de multe visuri grele viaþã junã ai pãzit,
Dã-mi ºi azi prin þãri strãine raze dulci sã mai trãiesc
Sã mã-ntorc la tine, pe pãmîntul strãmoºesc.
Textul vechi al cântecului cãpãtase acum rezonanþe
noi, în lumina tragicelor evenimente din 1907 din România,
aºa cã teama autoritãþilor în faþa presiunii maselor ºi acþiunii
de recurs i-a determinat dupã multe tãrãgãnãri sã-i achite pe
coriºtii din Caransebeº care fuseserã reþinuþi ºi judecaþi.4
Ambiþionaþi de cele întâmplate, corul din Caransebeº a început
un turneu prin þarã, cântecele lor au rãsunat pe scenele din
Turnu Severin în 1902, Craiova 1905 ºi 1906 la Bucureºti.
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Anul 1902 este deosebit de important pentru coriºtii
caransebeºeni, împreunã cu corul „Doina“ care vine la
Caransebeº, ca simbol al înfrãþirii au intonat Marºul
Dorobanþilor de I.St. Paulian. Corul Doina din Turnu Severin
a oferit publicului din Caransebeº o searã de adevãrat deliciu
artistic ºi o ocazie de a ne cunoaºte mai bine ºi a crea ºi cimenta
legãturi de adevãratã prietenie ºi frãþietate, noi ca întotdeauna
cu drag privim spre ei, urmãrind orice miºcare a lor5 scria un
articol din ziarul „Drapelul“ din Lugoj. Referitor la amploarea
acestui eveniment, preºedintele Reuniunii Române de Cântãri
ºi Muzicã, Patriciu Drãgãlina, îi trimite o scrisoare la Bucureºti
reputatului general român Ioan Drãgãlina prin care îl
informeazã cã prezenþa Societãþii corale „Doina“ la Caransebeº
era socotitã ca o sãrbãtoare naþionalã.
Schimburile culturale dintre societãþile corale din
Caransebeº ºi Turnu Severin au pregãtit, prin cântecul lor
masele de români pentru marele act al Unirii. La toate
cântecele din repertoriul lor se adaugã ºi Pe al nostru steag e
scris unire, astfel au þinut treazã conºtiinþa naþionalã, mândria
de român contribuind astfel ºi la pãstrarea puritãþii limbii
române ºi tot ce s-a moºtenit de la înaintaºii noºtrii.
Un mijloc important al activitãþii organizaþiilor culturale
l-au reprezentat turneele artistice, totul într-un fel sau altul
era subordonat idealului naþional. La rândul lor, românii
bãnãþeni viziteazã oraºul Turnu Severin, eveniment cãruia i
s-a dat mare importanþã. Dirijorul corului „Doina“ compune
cântecul Fraþi români, sosiþi cu bine, cântec cu care a fost
întâmpinatã la garã Reuniunea din Caransebeº în anul
1902. ,,Fraþi români sosiþi cu bine, Fericiþi noi vã primim,
Aduceþi-ne veºti bune, De la fraþii ce-i iubim.“
Deosebit de mobilizator a fost cuvântul þinut de I. ªt.
Paulian. Cu aceastã ocazie el cere coriºtilor caransebeºeni
ca prin cântec sã þinã treazã conºtiinþa naþionalã. În 1902
corul Reuniunii de cântãri ºi muzicã din Caransebeº a mai
concertat în 3/16 iunie6 la care s-au cântat piesele Hora
Dobrogei pentru cor mixt de Nicolae Popovici, Frumoasa
copiliþã cor de bãrbaþi de Antoniu Sequens, Rãsunetul
Ardealului de Ion Vidu. Concertul din 28 septembrie7 care a
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fost pregãtit în onoarea Reuniunii învãþãtorilor români din
Caransebeº, a cuprins melodiile ªtii tu mândro ºi Auzit-am
de Antoniu Sequens, Casa de Ion Vidu, Nu-mi place ºi Îmi
place de Ion Vidu.
Cu toate cã autoritãþile vremii se infiltreazã în viaþa
Societãþii de cântãri ºi muzicã din Caransebeº, totuºi corul îºi
continuã activitatea o perioadã sub scutul ,,Societãþii femeilor
române pentru înfrumuseþarea cimitirului“. De sub preºedinþia
Elenei Iacobici în casa cãreia se þin repetiþiile sub conducerea
lui Ioachim Alionte pânã în 1908. Vitregia vremurilor face ca
Reuniunea de cântãri din Caransebeº sã nu poatã participa în
întregime la festivitãþile din anul 1906 ce se þin la Bucureºti.
Totuºi 40 de coriºti caransebeºeni participã la festivitãþi cântând
în corul lugojan condus de Ion Vidu.8 Deosebit de important este
discursul pe care-l susþin la Bucureºti reprezentanþii cântecului
bãnãþean: ,,Am venit sã vã aducem cântarea prin care ne pãstrãm
limba, cãci noi nu cântãm ca sã cântãm ºi ca sã ne asigurãm existenþa,
neamul“ 9.
Referitor la manifestãrile culturale din acea vreme N.
Iorga afirmã cã ,,toate au fost afirmaþii rãspicate ale credinþei în
noi înºine, în solidaritatea româneascã ºi în valorile culturii noastre
luptãtoare“10. Ca o micã parantezã, meritã amintit cã datoritã
activitãþii desfãºurate ºi pentru afirmaþiile fãcute, autoritãþile
guvernamentale austro-ungare au emis un ordin în 1909 prin
care i s-a interzis marelui istoric român sã intre pe teritoriul
imperiului.
Dorinþa de unitate naþionalã este concretizatã de cãtre
membrii Societãþii române de cântãri, prin numirea ca membri
de onoare ai acestei societãþi a unor personalitãþi ai vieþii
muzicale româneºti ca Ion Vidu, Gheorghe Dima, Iacob Mureºan
ºi Tiberiu Brediceanu care doneazã operele sale acestei societãþii.
Necesitatea strângerii legãturilor cu românii de peste Carpaþi
aduce la Caransebeº în anul 1913 Societatea „Armonia“ din
Craiova, aceºtia au fost întâmpinaþi la garã de membrii societãþilor
culturale din Caransebeº ºi taraful românesc de la Dalci al lui
Luþã Ioviþã.
La 21 mai 1914, s-a constituit Despãrþãmântul ,,Astra“ în
Caransebeº, care ºi-a propus ca prin ºtiinþã, culturã ºi civilizaþiune
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sã ridice poporul român din starea umilitoare la care a adus-o
vitregia vremurilor11. Pe lângã frumoasele cântece patriotice pe
care le avea corul caransebeºean, reuniunea pune în scenã în
anul 1914 opereta „Crai Nou“ de Ciprian Porumbescu, ca omagiu
adus regretatului compozitor; reuºita spectacolului se datoreºte
renumitelor soprane Lucia Cosma ºi Elisabeta Jurca dar ºi
dirijorului Antoniu Sequens. Anul 1918 aduce împlinirea dorinþei
de veacuri a bãnãþenilor exprimatã în cântec de Societatea
românã de cântãri ºi muzicã din Caransebeº. Alãturi de Nicolae
Sporea ºi Gheorghe Bona au plecat din Caransebeº ºi câþiva
coriºti cântând în drumul lor spre Alba Iulia Deºteaptã-te Române.
În anul 1918 învãþãtorul Gheorghe Neamþu a tipãrit o
broºurã intitulatã ,,cãrticicã de cîntece naþionale ºi doine“ în care
erau adunate cele mai semnificative cântece patriotice. Un rol
important pentru cultivarea cântecului în rândul poporului l-a
avut ºi Tipografia Diecezanã din Caransebeº. În aceastã tipografie
vãd lumina tiparului cântecele lui Ioan Vidu, Marºul lui Iancu,
Haideþi fraþi, Nu disperaþi ºi cele ale lui Antoniu Sequens, culegeri
de folclor tipãrite sub titlul „Iedera“. Activitatea Reuniunii
caransebeºene a contribuit la educarea ºi pregãtirea românilor
din Banat pentru evenimentul de la 1 Decembrie 1918 când prin
voinþa poporului s-a realizat Unirea.
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Lista ilustraþiilor

1.Membrii Reuniunii de Cântãri ºi Muzicã din Caransebeº.
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2. Statutele Societãþii Române de Cântãri ºi Muzicã din
Caransebeº
3. Iedera, jocuri populare din jurul Caransebeºului.
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PERSONALITÃÞI ªOªDENE (1)
Între personalitãþile ºoºdene se aflã
preotul Petru Bohariu (1888-1943). S-a nãscut
în comuna Obreja, judeþul Caraº-Severin.
Dupã terminarea studiilor teologice, la
cererea mai multor locuitori din OhabaMât nic, dev ine învãþã to r la ºcoala
confesionalã românã din sat, aflatã în pericol
de a fi închisã, din lipsa unui învãþãtor.
Chemarea pentru munca cu sufletul
oamenilor avea sã-ºi spunã cuvântul, iar
tânãrul Petru Bohariu începe slujirea bisericii
ºi a credincioºilor ortodocºi din satul ªoºdea
în anul 1914. Aici este primit cu multã bucurie ºi se afirmã nu
doar pe plan spiritual, ca un slujitor destoinic al bisericii, ci ca
un intelectual cu vocaþie pe tãrâmul culturii, un ziarist talentat,
un gospodar, participant la toate acþiunile premergãtoare Marii
Unirii. La 1 decembrie 1918, când la Alba Iulia se hotãrãºte
unirea Transilvaniei ºi Banatului cu România, pãrintele Bohariu
trãieºte într-un mod original acest eveniment. El organizeazã
defilarea tinerilor ºoºdeni prin sat în interpretarea cântecelor
patriotice ce i-au insufleþit pe români în acele vremuri, ,,Treceþi
batalioane române Carpaþii” ºi ,,Calcã române plin de mândrie”.
Conºtient de sãrãcia mijloacelor de informare a locuitorilor de la
sate, alãturi de tânãrul consãtean Ioan Ciucurel, care s-a dovedit
a fi un talentat scriitor ºi gazetar, participant la Adunarea de la
Alba Iulia, pornesc pe drumul greu, dar plin de satisfacþii, al
editãrii pentru timp de un an, al ziarului ,,Poporul românesc”,
pãrintele Bohariu fiind director, iar mai tânãrul sãu colaborator,
redactor-responsabil. Printre marile obiective pe care ºi le-a
propus pãrintele Bohariu, alãturi de numeroºii sãi credincioºi, a
fost ridicarea unei noi biserici, cu mari eforturi financiare ºi
multã muncã, dar efortul a fost încununat de succes, atunci
când la 26 octombrie 1926 a sfinþit una din cele mai mari ºi mai
frumoase biserici din protopopiatul Reºiþa.

Prof. Octavian GRUIÞÃ
(Giroc)
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Nedeia

Ancheta revistei
Meºteºugul – brãþarã de aur
Satul este locul ancestral în care s-au format ºi
pãstrat în timp valorile noastre spirituale, care erau
esenþiale pentru cultura poporului român, care are la
bazã cultura satului, despre care mitropolitul Banatului
spune cã este „pâinea minþii“.
Biserica s-a alimentat din ceea ce a însemnat
satul românesc, iar satul la rândul lui a crescut ºi s-a
dezvoltat la umbra bisericii. S-au potenþat ºi sprijinit
reciproc. Deci – românii când ies în lume se pot prezenta
prin cultura þãrãneascã ºi cultura bisericeascã. Ei sunt
ataºaþi de tradiþii, de moºtenirea culturalã care îi
defineºte.
Încã de copil am decoperit, cu emoþie ºi evlavie,
bucuria sãrbãtorilor, pregãtite în mod diferit de familiile
din satul în care m-am nãscut ºi am copilãrit, o aºezare
cu tradiþie de câteva veacuri. Am constatat cã toatã
lumea purta costumul popular, la lucru, la sãrbãtori ºi
la bisericã, ca de altfel în toate satele din Þara Almãjului.
Acest fapt constituie comuniunea deosebitã care se întâlnea
la oamenii în vârstã ºi care se transmitea celor tineri.
Satul Putna din comuna Prigor era cunoscut pentru
bogãþia tradiþiilor ºi obiceiurilor pãstrate din vechime
dar ºi a portului naþional unic, mai ales pentru
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simplitatea lui. Acest lucru aratã identitatea purtãtorului.
Costumul popular era o fereastrã spre cer ºi reprezenta
identitatea neamului românesc.
Astãzi mai existã oameni în satele din Almãj ºi
din România care mai cred în viitorul aºezãrilor în
care locuiesc. Ei se zbat sã pãstreze mãrturii despre
trecutul locului ºi al oamenilor, antrenând puþinii tineri
rãmaºi în învãþarea meºteºugurilor ºi ducerea mai departe
a tradiþiilor. Astfel, satul,vatrã a spiritualitãþii autohtone,
este vãzut ca punte de legãturã între generaþii. Unul
dintre aceºti oameni este Maria Licareþ de 84 de ani
din satul Prigor. Maria – un tezaur viu a culturii
populare româneºti este un artist care cunoaºte tainele
meºteºugului de a coase, dar cunoaºte cu desãvârºire ºi
meºteºugul povestirii. În vara anului 2019 am descins la
casa bãtrânei împreunã cu teologul Liviu Cãlin pentru a
discuta despre meºteºugul confecþionãrii costumului popular. Cu naturaleþe ºi cu cãldurã, ne dezvãluie fascinantul
parcurs al vieþii sale, recunoscând cã a fost ajutatã de
Dumnezeu.
Pe lângã faptul cã face lucrul de mânã, maistoriþa
ºtie sã preþuiascã lucrurile autentice, preþuieºte pe
lucrãtor dar ºi pe purtãtor.
A fost fiica familiei Ana ºi Mihai Matei zis
Crãciunel din satul Putna, comuna Prigor judeþul CaraºSeverin. A copilãrit alãturi de fraþii sãi mai mari, Anesia
ºi Ion Matei. Iarna stãteau la coliba de la Iabâlcina ºi
vara în sat. Pãrinþii erau þãrani harnici ºi credincioºi.
La sat domina onestitatea, sinceritatea ºi bunãtatea.
Viaþa þãranilor era expresia unui comportament moral,
la lucru, la bisericã, la joc ºi când cântau. Valorile
satului românesc erau esenþiale pentru poporul român.
Meºteºugurile se practicau ºi se învãþau în
gospodãrie, în familie. Torsul, þesutul, croºetatul,
prelucrarea lemnului, zugravirea icoanelor, veneau natu-
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ral, pentru cã fãceau
parte din existenþa
omului. Lumea satului se
ghida dupã semnale ºi
dupã calendarul naturii.
Era o armonie între om
ºi naturã.
Doda Ma ria ne
povesteºte cã formarea
sa ca meºter în ale
cusutului ºi lucrului de
mânã a început acasã cu
muma ºi cu mama, încã
de micã. Acum i s-a
insuflat dragostea pentru
frumos ºi sã facã lucrurile
cu bunã ºtiinþã aºa cum
se fãcea în tot satul,
unde se umbla numai în
costumul naþional. Totul
era fãcut de femei în casã. În creaþia popularã a femeii
se remarcã motive creºtine ce reflectã o profundã trãire
ortodoxã, ceea ce mãrturiseºte credinþa în Dumnezeu.
Ca ºi în orice meºteºug, ºi meºteºugul femeilor
începe cu pregãtirea materiei prime, care în Almãj erau
lâna ºi cânepa. Lâna, dupã ce se spãla, era scãrmãnatã,
pieptãnatã ºi toarsã cu furca de mânã sau de picior.
Prin toarcere se fãcea firul mai subþire numit fir de pãr
ºi mai gros numit canurã. Pãrul era folosit mai ales la
urzealã ºi canura la betealã. Din lânã se fãceau haine
de pat, cum era straniul (pentru acoperit), la urzealã
era folosit firul de pãr ºi canura la betealã. Tot aºa se
fãcea la rãzboiul de þesut cioarecul (stofa), pentru nãdragi
(pantaloni) ºi cãput (palton). Obielele, straiþa ºi chesul
erau þesute numai din fir de pãr ºi pentru urzealã ºi
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pentru betealã. Tot din lânã se fãceau ºtrimfi (ciorapi),
bluzã, prin croºetat cu acele. Procoviþele se fãceau tot
din lânã.
Cânepa era materia primã obþinutã prin semãnatul
seminþelor ºi apoi recoltatul tulpinelor, pusul la murat
în topilã ºi meliþatul. La meliþat se extrãgea firul care
era tors ºi se obþinea fuiorul, fir subþire ºi câlþii – firul
mai gros. Din firul de cânepã, prin þesut se fãceau
cãmãºile pentru femei ºi bãrbaþi. Fuiorul era folosit
pentru urzealã iar câlþii la betealã. În vremuri mai
îndepãrtate se fãcea pânza pentru cãmãºi ºi hainele de
pat, din fuior ca urzealã ºi câlþi ca betealã. Cu timpul
se þesea numai cu fuior în fuior, atât ca urzealã cât ºi
ca betealã. Croiul cãmãºilor pentru femei cât ºi pentru
bãrbaþi era specific zonei, femeile purtau o cãmaºã
lungã legatã la mijloc cu brãciri. Cu timpul au tãiat
cãmaºa la brâu ºi au fãcut ciupag ºi poale. Pe cap aveau
cârpã ºi în picioare ºtrimfi ºi opinci.
Costumul bãrbaþilor era format din cãmaºã lungã
ºi izmene. Pe cap aveau pãlãrie sau cãciulã. În picioare
ºtrimfi de lânã ºi opinci. Când era frig luau peste
cãmaºã laibãr de cioarec, bluzã ºi cãput din cioarec. La
mijloc brãcirã sau brâu.
La lucru costumul era simplu atât la femei cât ºi
la bãrbaþi. Hainele pentru sãrbãtoare, la bisericã,
plimbarea de duminicã, erau înflorate, cusute cu pui.
Cusãturile ºi florile de pe cãmãºi le fãceau femeile în
zilele când nu erau la lucrul câmpului ºi când erau la
pãzâtul vicelor. Iarna lucrau la lumina lãmpii. Firele
din cusãturile lor se întreprãtund ca ºi cuvintele poetului
naþional – vorbind despre ce erau strãmoºii, care aduceau
jertfã lui Dumnezeu pentru binecuvântarea neamului.
Se lucra cruciu - „Crucea Lui Hristos“ - Cruce lângã
cruce cu migalã ºi dãruire. În ea se gãsea bucuria ºi
victoria omului, nu suferinþele pe care aceasta le
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presupune. Cruciuliþele curg pe pânzã, se îmbinã ºi se
transformã în forme geometrice, dar ºi în flori, mai ales
trandafiri coloraþi. Motivele cât ºi culorile erau specifice
fiecãrui sat. Cusãturile oglindesc mãreþia, sobrietatea ºi
echilibrul þãranului român. Ele þin de identitatea
sufleteascã a neamului.
Lucrãrile exprimã frumuseþea interioarã ºi
nepieritoare a femeii la români. Ele transmit un sentiment, o stare de spirit, au acel univers interior care
comunicã cu transcendentul, cu sfinþenia. Privind aceste
lucrãri, ascultãm muzicã româneascã ºi exprimãm gânduri
frumoase despre semenii noºtri, care lucreazã ºi care
poartã, într-o lume care privea tot mai mult spre cer.
Aceste lucrãri oglindesc frumuseþea creaþiei. Lucrând,
fetele satului au învãþat sã nu se uite la trup, cã este
trecãtor, ci sã poarte grijã de suflet, de lucrul cel
nepieritor.
Lucrãtura de pe hainele fãcute de femei, aratã
imaginaþia creatoare a poporului nostru, manifestatã în
port, cântec, joc ºi arta manualã.
Am întrebat-o pe Maria Licareþ de ce le spunea
la Putna „Crãciunel“. Ea rãspunde cã poate un strãmoº
a fost nãscut în apropierea Crãciunului. Surorile Crãciunel
erau faine (mândre) cu hainele fãcute de ele, dar ºi cu
opincile fãcute de tatãl lor, la plimbare prin sat, la
bisericã, la joc. Ne mai spunea cã în satul Putna îi
plãcea de doi bãieþi cu numele de Gusti – Augustin
Motorga ºi Augustin Hînda, dar s-a mãritat cu vecinul
de la colibã, prigoreanul Zaharia Licareþ. Aºa a fost
soarta. Fiecare om are în viaþa lui un fir, un drum pe
care nu-l poate evita. Bãrbatul meu era harnic ºi foarte
bun dar bea cam prea mult. Am avut împreunã o fatã,
Veta Licareþ. La întrebarea de ce nu a mai fãcut copii
ne spune cã i-a fost fricã sã mai facã copii sã nu fie
beþivi ca tatãl lor.
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Maria Licareþ din Prigor a început sã coase iarãºi,
la bãtrâneþe, dupã 70 de ani, pentru a îndeplini voia
strãbunilor de a deºira mai departe firul aþei dintre
dealurile din Þara Almãjului. Coase haine tradiþionale
pentru a arãta urmaºilor cã trecutul înseamnã ºi costumul
popular, ne mãrturiseºte maistoriþa. Cu cusutul de mânã
ºi frumuseþile costumului popular vrea sã-i scoatã la
luminã pe copiii satului. Astfel, se va pãstra frumuseþea
trecutului ºi identitatea naþionalã. Vrea sã trezeascã
interesul copiilor, atâþia câþi mai sunt în sat, pentru
plãcerea de a coase ºi a purta hainele tradiþionale
româneºti. „Azi, bãieþii îmbracã la sãrbãtori chiciuri.
S-a schimbat ºi linia melodicã a cântecului de joc.
Copiii la joc sar ca scãluºii. Treaba asta cu cusutul cred
cã a trecut prin sânge, ca lãutãria, aºa a cusut muma,
a cusut mama, cos ºi eu. Vreau sã-i învãþ pe nepoþi ºi
alþi copii din sat, ca dupã ce voi muri, mãcar unul din
nepoþi sã zicã, uite ce ne-a lãsat muma“. Lucreazã haine
corespunzãtoare gustului ºi educaþiei poporului român.
Încercând întoarcerea la trecut, scoate la luminã
zãcãmintele unei puritãþi sufleteºti parcã pierdute.
Readucerea lor la suprafaþã ne prilejuieºte a cunoaºte
lucruri pilduitoare ºi folositoare pentru ziua de azi.
„Pentru a putea lucra am cumpãrat materiale cu banii
mei. De dragul copiilor ºi a cusutului nu mã las de
lucru. Am ca sursã de inspiraþie cãmãºile vechi de sute
de ani. Astfel am fãcut costume pentru pãpuºi mai mari,
care au fost împrumutate de pãrinþii cu copii mici la
grãdiniþe ºi la ºcoalã, îmbrãcându-le la diferite programe.
Am bucuria cã în sat este o fatã care a învãþat sã coase
de la mine ºi de la ºcoalã, la cursul de Cusãturi
Naþionale, cu profesoara Lenuþa Paidola. Aceastã fatã,
Ruja Lenuþa, mãritatã cu Daniel Rotaru, azi se numeºte
Lenuþa Rotaru. Ea face haine populare la comandã,
fiind ºi croitoreasã. La Prigor, au mai lucrat pentru
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copiii din casã ºi surorile Maria
Verindeanu ºi Ecaterina Vintilã.
Acum dupã ce s-au îmbolnãvit,
nu mai lucreazã“.
Prin lucrãrile sale, evocã
mãreþia satului ºi profunzimea
c u ge t u lu i þ ãr anu l u i r om â n.
„Demult, sãtenii aveau niºte
costumaþii extraordinare, dar
acum s-au rãrit, sau chiar au
dispãrut. Te doare inima cã nu
mai gãseºti uºor astfel de þoale.
Nu ºtiu ce s-o fi întâmplat cu
ele. În trecut hainele de pat ºi
costumele erau spãlate prin
metoda turnatu pe chimeºi în
pârlãu ºi limpezite la râu“.
În încheiere, putem spune
cã almãjenii nu s-au rupt din
unitatea cu ceilalþi români. Aici încã se pãstreazã graiul
strãmoºesc, portul, jocul ºi cântecul autentic. Portul stã
în strânsã legãturã cu jocul, cântecul ºi viaþa. El formeazã
un spectacol unic de zâmbet ºi armonie, strãlucind în
lumina soarelui interior ºi exterior.

prof. Pavel PANDURU
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Meserii ºi meseriaºi în Valeapai
ºi pe valea Pogãniºului
Pentru ca transferul de putere, dar ºi de patrimoniu, dupã
ce Banatul a intrat cu adevãrat sub administraþia de la Bucureºti,
în 1919, sã fie o realitate ºi în cele mai îndepãrtate colþuri, în
satele bãnãþene era nevoie de inventarierea proprietãþilor
private, a meseriaºilor plãtitori de taxe ºi în consecinþã a
meseriilor. Cercetând istoria satului Valeapai ºi a satelor învecinate
mi-au fost de un real ajutor datele statistice consemnate de
„Anuarul SOCEC al României Mari, 1924 vol.I.1925“ partea
cuprinzând datele despre judeþul Caraº-Severin, II- comune
rurale, pag.253-304
La pagina 301 se consemneazã: „Valea-Pai, comunã ruralã.
Plasa Bocºa-Montanã (de care au aparþinut ºi satele învecinate:
Bãrbosu, Duleu, Ramna, Vermeº, Izgar, Ersig – A.K.). Reºedinþa
secretariatului cercual Valeapai (de care au aparþinut ºi satele
Duleu ºi Valea-Mare, având acelaºi notar – A.K) 1175 locuitori,
13 km pânã la gara Jidovin. Primar: Danciu Iosif, notar:
Haþegan Francisc,
Preot paroh: Stoian Emil, Învãþãtor:
Crãinicescu C.
Cojocar, Bandu Gheorghe; comercianþi (art.mixte): Rosenberg
Iosef, Wala Pavel; Fierari: Kocher ªt., Vegh Francisc; morari:
Carbole Iacob, Riesz Petru
Proprietar de moºie: Riesz Petru (1852 jug.).“
Duleu, cu 866 locuitori, aparþinea de plasa Bocºa-Montanã
ºi de secretariatul cercual Valeapai. Primar Petcu Gheorghe,
preot paroh Damºa Nestor. În localitate sunt înregistrate
urmãtoarele meserii: cizmar Coupa Francisc; fierari Carabenci
Toma, Iovancici George, Lechoþchi Iosif; tâmplari Cic Wilhelm,
Klein Ventzel; comercianþi Dorea Areta, Laþcu Pavel, Meda
Regina. Proprietarul morii a fost dr. Meda Valeriu. Proprietar
Moºie Codru era înregistrat Szigeti Arnold din Timiºoara, care
poseda 631 jug. de pãmânt ºi în Valea-Mare.
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Dintre toate satele din Valea Pogãniºului, aparþinând de
plasa Boºa-Montanã, cea mai dezvoltatã, dupã datele consemnate
în statisticã, a fost Vermeºul. Avea 2074 locuitori, îl despãrþeau
doar 13 km de gara Jidovin. Primar: Boieriu Pavel; Notar:
Vaduay Cornel; învãþãtori: Vaidean Iustin, Neagoe Damian;
Preot: Petean Iosif (protopop gr.cat.)
Pe lângã cizmari (Iuhas Iosef, Veller Iosif), cojocar
(Creþu Ioan) ºi comercianþi (Silberleiter Emil, Stoicescu Emil,
Stoicescu Ioan) erau înregistraþi ºi tâmplarul Horn Gavril,
moaºa Novac Noll Ana, (o altã moaºã era înregistratã la
Berzovia, Lain Floarea) sau argãsitorul Laeþi Nicolae. Ca o
noutate pentru aceastã zonã întâlnim moara pe benzinã a
gospodarului Dragoescu Pavel, moara pe apã a dr. Parneu Iacob,
gestionatã de Klein Iosif, presa de ulei a lui Drãgoescu Pavel,
Pavel Kiss, Taity Geza. Obºtea locuitorilor comunei a arendat
moºia de 1700 jug. a Fondului regional rom.-cath. (Ueberland).
Aldan Augustin era preºedintele Societãþii de credit cu un
capital de 15.000 lei. O altã bancã popularã din zona cercetatã
a fost Banca Berzovia, instituþie de credit ºi economie cu capital
de 35.000 lei, preºedinte Ogherlaci Alex, preotul paroh al
comunei. Berzovia a fost ºi cel mai important nod feroviar al
zonei, atât pentru transportul de persoane cât ºi pentru cel de
mãrfuri spre Timiºoara, Bocºa, Reºiþa, Oraviþa, Anina.
Vermeºul era reºedinþa secretariatului cercual, de care
aparþineau localitãþile Izgar, cu 1089 locuitori, ºi Ersig cu 883
locuitori. La Ersig, dr. Parneu Iacob deþinea moara pe apã.
Ramna, actualul centru de comunã, la acea datã era
înregistratã cu 2270 locuitori, era reºedinþa secretariatului cercual
de care aparþinea ºi localitatea Bãrbosu. Primar: Ungureanu
Iosif; notar: Drãghina Avram (ºi pentru Bãrbosu); învãþãtori:
Sîrbu Pavel, Margarie Achim; preoþi parohi: Bucºa Teofil, Sas
Emiliu.
Singura activitate înregistratã în anuar era cea comercialã
practicatã de Achimescu Al., Brasch Eduard, Danciu Iosif &
ªoaca Elena, Sorger Simion.
Barboº/ Bãrbosu era înregistrat cu 870 de locuitori,
primar Florea Gheorghe, învãþãtor Popovici Nicolae, preot paroh
Biberia Gheorghe. În localitate activa fierarul Ivaºcu Pavel ºi
comerciantul Ciuta Romulus.
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Toate aceste localitãþi din Valea Pogãniºului erau legate
de reºedinþa de plasã din Bocºa Montanã nu numai administrativ.
Aici era Judecãtoria cercualã, unde activau avocaþii Biricescu
Nicolae, Blaschuti Alex., Nicolaevici Cornel, Popovici Alex, Petrica
Cornel, precum ºi notarul public Stich Adalbert, erau bãncile
„Bocºana“, preºedinte Mihail Gaºpar, „Banca de credit“, dir. Dr.
Weiss Alex., Farmacia Ristici Milan, sanatoriu dr. Velicsek
Stanislaus, medicul de circumscripþie Goldner Eugen ºi Roth
Francisc, medicul Soc. Reºiþa, medicul veterinar Madarus Argad.
Proprietarul pãdurilor ºi al moºiilor din cele douã Bocºe ºi din
localitãþilor din jur era UDR-ul.
Multe dintre meseriile tradiþionale erau practicate de
localnici ºi au apãrut din nevoia de a ajuta comunitatea în
eforturile sale de producere sau de a valorifica resursele rezultate
din munca câmpului. Altele, cum ar fi societãþile de creditare
sau bãncile populare, sunt firave semne ale capitalismului, care
se înfiltreazã în societatea ruralã, fiind iniþiative ale unor
oameni instruiþi: preoþi, doctori, proprietari de pãmânt. Comerþul
este prezent în toate comunele, puþine printre magazinele cu
articole mixte fiind proprietatea localnicilor.
Dacã preoþii ºi învãþãtorii sunt înregistraþi în fiecare
localitate, la fel ca ºi funcþionarii statului, primari, notari asistenþa medicalã este concentratã în reºedinþa de plasã, la o
distanþã destul de mare de localitãþile arondate, la fel ºi farmaciile.
Faptul cã UDR-ul deþinea mari proprietãþi funciare în
localitãþile din zona plasei Bocºa, precum ºi fabrica din Bocºa,
care, extinzându-se, avea nevoie de forþã de muncã, a determinat
miºcãri ale populaþiei rurale, schimbãri în mentalul colectiv ºi
în viaþa tradiþionalã din satele de pe Valea Pogãniºului. Aceste
schimbãri se vor accentua în perioada interbelicã, ele devenind
dramatice în perioada comunistã.

Ana KREMM
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O fotografie deosebit de frumoasã,
fata morarului din Moniom,
anul 1948
Fetele mari au purtat ciupag ºi poale, chiþãli cu ciucuri
(oprege) la început în perechi, iar mai târziu chiþalã în spate ºi
în faþã, care se încheie pe ºoldul stâng. Când fata se logodeºte
în faþã se pune cu ºorþ lat, iar dupã mãritiº, în spate, în loc de
chiþalã poartã cotrinþã þesutã din lânã. Chiþãliile sunt þesute
într-o tehnicã specialã (pe
dos) ºi împodobite cu ornamente geometrice foarte
fine, culorilor predominante
fiind negru ºi roºu-viºiniu.
Ciupagul þesut din
bumbac, cu motive ornamentale geometrice „împistrite“ (brodate) cu multã
mãiestrie cu fir alb ºi fir
metalic auriu, pe piept ºi
mâneci, lasã un plãcut efect
estetic asupra spectatorilor.
Poalele, în partea de
jos au avut împistriturã cu
“anjur“ de fire trase, pânã
la 10 cm lãþime, lucrat cu
fir alb ºi fir metalic auriu,
mai rar cu negru.
La fete, s-a pãstrat
mult timp vechea pieptenãturã cu douã cozi
împletite, purtate pe piept,
iar atunci când s-au logodit
le-au ridicat în semicerc,
ca o coroniþã, semnul cã fata e „cãpãrâtã“.

Geta MAJOGAN
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Nedeia

Mit ºi mitologie
Pomul sacru al plantelor
româneºti
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În urmã cu ceva vreme am imaginat un arbore sacru al
tradiþiei populare româneºti. El pornea de la ideea cã folclorul
(în general, nu doar cel românesc) este un organism viu,
funcþional, ºi nu un obiect oarecare de studiu, inert, mort.
Întotdeauna am avut în faþa ochilor celebrul tablou Lecþia de
anatomie, al lui Rembrandt, pe care ni-l invoca mereu profesorul
nostru de folclor, Vasile Creþu. El spunea cã studiile, cercetãrile
ºi cãrþile celor mai mulþi etnologi seamãnã cumva cu acest
tablou, acolo unde specialiºtii discutã cu aprindere ºi analizeazã
diferitele pãrþi componente ale corpului omenesc (în toatã perioada
Evului Mediu Biserica a interzis cu strãºnicie disecþia cadavrelor
ºi studiile anatomice aferente), însã asupra unui… organism
care nu va mai fi niciodatã viu.
Colocviile revistei Nedeia au chiar acest subtitlu - Banatul
viu. ªi atunci am avut revelaþia cã performerul actelor de
folclor nu va sta niciodatã sã consulte volumele de antropologie,
etnologie, sociologie, istoria religiilor etc., atunci când, la coasã
fiind, îºi va cânta dorul dupã draga lui. ªi nici nu se va întreba
cãrui gen, specii ori subspecii aparþin versurile pe care le
îngânã, în faptul zilei, atunci când iarba fragedã a câmpului se
aºterne în faþa sa.
Aºa cã am încercat sã abordez folclorul în funcþionalitatea
lui, în manifestãrile sale de actualizare a sacrului, prin intermediul
sãrbãtorii, al basmului, al doinei, într-un volum care mãsoarã în
jur de 500 de pagini ºi care este în curs de tipãrire.
Un alt element pe care vreau sã îl supun atenþiei, ºi pe
care îl ºtiu deja din vremea studenþiei (în sensul cã acolo,
datoritã comandamentelor vremii, ni se preda exact invers:
folclor laic, ºi folclor religios), dar care mai târziu mi s-a
arãtat în toatã evidenþa ºi splendoarea sa, este cã folclorul
românesc este o simbiozã între credinþele creºtine ºi cele aºazis pãgâne, adicã pre-creºtine. Fiecare sãrbãtoare, chiar ºi „cea
mai neînsemnatã“ (nu existã aºa ceva) are, topitã în ea, atât
elemente de creºtinãtate, cât ºi legende, credinþe existente cu
mult înaintea apariþiei creºtinismului pe aceste meleaguri.
În trecut, oamenii îºi mãsurau timpul… cu sãrbãtoarea.
De la un sfânt la altul, de la un ritual la celãlalt, de la Crãciun
la Paºti ºi de la Paºti la Sântã Mãrie, omul tradiþional îºi
desfãºura viaþa „profanã“, fãrã a uita, însã de cele sfinte ºi, mai
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ales, de Dumnezeu.
Astãzi, ne mãsurãm timpul cu alte „instrumente“. De la
un concediu la altul, de la un Festival al Micilor la altul, al
Berii, de la o petrecere la alta, de la Anul Nou la nu ºtiu ce
concert de varã sau vacanþã la Ibiza, Grecia, Baleare ºi mai ºtiu
eu unde. „Sãrbãtoarea“ nu mai are nimic sacru, nimic sfânt.
Este un prilej de chef, de beþie, de orgie culinarã ºi nu numai.
ªi apoi, stãm ºi ne mirãm cã Dumnezeu ne-a uitat ºi nu ne mai
ajutã când ne e greu.
Sãrbãtoarea nu este, repetãm, ceva abstract. Ea este
viaþã. Iar transpunerea ei în planul vieþii se face prin oameni.
La baza copacului vieþii (tradiþionale) am aºezat, aºadar, familia,
cu obiceiurile ei familiale. Intrarea în viaþã (în cea propriuzisã, aceea a sfinþeniei ºi a sacrului se face prin botez (nu
vom insista asupra fiecãrui aspect în parte, cãci am ajunge, la
fel ca în volum, la sute de pagini), con-sacrare a vieþii care
exista, de altfel, ºi înainte de creºtinism. Nunta este împlinirea
destinului individual, o datorinþã fundamentalã a omului pe
acest pãmânt, aceea de a se cãsãtori ºi de a da naºtere la
urmaºi. Acesta este rolul fundamental al omului pe pãmânt (ºi
încã vreo douã-trei, nu mai multe), ºi de aceea ideea de LGBT
nu va intra niciodatã, dar absolut niciodatã în sfera mea de
înþelegere ºi de acceptare, pentru simplul motiv cã nu vine de
la Dumnezeu.
Moartea este un capãt de drum, un sfârºit, un abis numai
pentru omul modern.
Pentru cel care aparþine mentalului tradiþional, ea nu
reprezintã o entropie, o rupturã, un sfârºit. Ci doar o cãlãtorie,
în Lumea de Dincolo, în „satul strãmoºilor“, moment al vieþii
acompaniat de o sumã de acte ritualice ºi ceremoniale, unele
dintre atât de vechi, încât au fost interpretate ca aparþinând
substratului.
Aºa cum satul are un sfânt protector al satului, comunitãþii
(ruga, nedeia), tot aºa, în Banat, oamenii îºi aleg un sfânt al
casei, ocrotitor al familiei, ºi care îºi are ziua sa, diferitã de cea
a satului. Este ceea ce numim Ziua Sfinþilor.
Suntem convinºi de faptul cã modelul de viaþã de odinioarã
nu mai poate fi reluat, reînviat, readus în actualitate, niciodatã.
Noi nu putem, azi, decât privi cu nostalgie la ºcoala
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vieþii de odinioarã. Atunci când familia era integratã în
colectivitate prin veritabile „instituþii“ existenþiale, încã de la
cea mai fragedã vârstã a membrilor ei. Astfel, fetele învãþau sã
coasã, sã toarcã, sã þese, în cadrul ºezãtorii. Flãcãii, ajunºi la
aceastã vârstã, mergeau, alãturi de pãrinþii lor, la clacã, o
formã de muncã a întregii colectivitãþi, prin care se construiau
case, se prestau muncile agricole în cadrul diferitelor gospodãrii
etc.
Dar loisirul? Aveam ºi loisirul. Ieºiþi din negura
închisorilor comuniste, populaþiile fostului lagãr socialist s-au
repezit spre divertisment. Industria divertismentului a
înlocuit-o aproape cu totul pe cea propriu-zisã, care ºi aºa a cam
dispãrut.
Þãranul nu avea, odinioarã, concediu, vacanþe, weekenduri. Câmpul, grãdina plinã cu pãsãri, staulul cu vite nu îi
dãdeau nici o clipã de rãgaz. Loisirul þãranului român era
târgul, cu forma sa mai accentuatã de show-biz, iarmarocul.
Existau târguri sãptãmânale, lunare, anuale, în fiecare zonã.
Oamenii îºi cumpãrau cele necesare, fãceau schimburi de produse,
dar toate acestea reprezentau ºi o formã de comunicare, într-o
lume în care deplasarea din sat nu era foarte frecventã.
Ne vom opri aici, la rãdãcini, urmând ca în numerele
viitoare ale revistei sã ne ocupãm ºi de celelalte „ramuri“ ale
arborelui tradiþiei.
Într-o discuþie cu o colegã de la secþia de Biologie a
Facultãþii de Agriculturã am avut surpriza sã constat cã existã
o relaþie strânsã între anumite plante ºi „sãrbãtorile“ (familiale
sau colective) ale satului tradiþional românesc.
În scalda copilului, la botez, se puneau, de pildã, ace de
pin, sau (ºi) frunze de bujor. Oare întâmplãtor? Nu credem,
atâta timp cât pinul, de pildã, are efecte antibacteriene,
diuretice ºi antiseptice. În acelaºi timp, orice plantã este
înconjuratã de o sumã de credinþe, de legende, de „poveºti“ cu
caracter magic, element specific, de altfel, medicinei populare.
Pinul, de pildã, „este, la modul cel mai general cu putinþã, simbol
al nemuririi. (…).
(…) În societãþile secrete chineze pinul (asociat cu chiparosul)
stã la poarta Cetãþii Sãlciilor, sãlaº al nemuririi.
(…) Tot în China, pinul este asociat ºi cu alte simboluri
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ale longevitãþii: cocorul ºi ciuperca, sau bambusul ºi pruna.
Mãrul pinului semnificã imortalitatea.“
Bujorul, pe de altã parte, are în compoziþia sa taninuri,
alcaloizi, fier, mangan, cupru, magneziu, calciu, acizi organici,
flavonoide ºi vitamina C. În vechime, bujorii erau folosiþi pentru
tratarea unei mari varietãþi de afecþiuni, precum dureri de dinþi,
dureri de cap sau anchilozãri. Se spunea cã aceste flori ar putea
oferi protecþie împotriva unor persoane demonice sau a
deochiului (s.n.), ele fiind amplasate de-a lungul drumului cãtre
uºa de intrare a caselor.
Nunta tradiþionalã era de un fast, complexitate ºi
spectacular deosebite. Ea era pregãtitã de logodnã, cu un an
înainte, dura o sãptãmânã, iar în scenariul fabulos erau implicaþi
flãcãii (colãcarii, performerii oraþiilor de nuntã), fetele satului
(cântecul miresei) ºi, de bunãseamã, întreaga colectivitate.
Protagonistul vegetal al nunþii era, fireºte, grâul însoþit însã,
în unele zone de mac.
Odinioarã, miresele care doreausã ajungã în curând mame
presãrau pe jos mac, în ziua nunþii; în trecut, în loc de orez se
foloseau boabe de grâu, ca semn al fertilitãþii.
„Ca aliment de bazã la multe popoare ale lumii,grâul e
simbolul hranei de bazã ºi al nemuririi. Spicul sau bobul de grâu, în
diferite mistere ºi ceremonii agrare, pot figura drept simbol al morþii
ºi reînvierii, aºa cum se întâmpla în misterele din Eleusis, închinate
zeiþei Demetra. (…) Grâului i se atribuie întotdeauna origine divinã.
La români, unde grâul se cultiva de milenii, el e prezent în toate
obiceiurile calendaristice, în care reprezintã un mijloc de stimulare
a fertilitãþii, dar ºi principalul scop al actelor de magie agrarã. (…)
Grãuntele de grâu este unul din simbolurile vegetale ale lui Iisus.“
Grâul este una dintre cele mai vechi cereale cultivate, la
noi ºi în întreaga lume. „Valorificat“ destul de nesistematic ºi,
am putea spune, chiar aleatoriu, atâta vreme cât el era cules în
stare sãlbaticã, de plantã spontanã, în paleolitic, el devine, din
momentul cultivãrii sale conºtiente ºi intenþionate, principala
sursã de hranã pentru umanitate. Perioadele de prosperitate ori
decãdere ale unei civilizaþii consoneazã, drept urmare, cu cele
ale recoltelor mai mult sau mai puþin îmbelºugate de cereale, în
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principal de grâu (porumbul este „descoperirea“ amerindienilor,
el devenind plantã de culturã masivã abia de la jumãtatea
secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea). Mai mult
chiar, existã istorici, antropologi, istorici ai religiilor etc. care
afirmã cã apariþia scrisului ar fi strâns legatã de cultivarea ºi
expansiunea acestei plante cerealiere: statul, având nevoie de o
evidenþã a producþiilor tot mai mari, pentru a le impozita ºi
controla, a apelat la serviciile celor care ºtiau sã scrie (vraci,
preoþi etc.). Este o teorie care ar explica, astfel, ºi „grija“ cu
care aceºtia notau, deopotrivã, ºi credinþele legate de respectiva
cerealã (sau plantã, sau animal etc.). Cãci ele nu erau nici
puþine, ºi nici uºor de explicat, astfel cã au fost puse, din cele
mai vechi timpuri, în legãturã cu divinul.
Ritualurile referitoare la grâu sunt, de altfel, extrem de
complexe, ele referindu-se ºi la anumite categorii de vârstã. Nu
doar începutul seceriºului este marcat ritualic ci ºi sfârºitul
acestuia, oferindu-se astfel ofrande spiritelor bune care au
permis obþinerea unei recolte îmbelºugate. Astfel, în unele zone
fetele sunt cele care alcãtuiesc o cununã (în formã de cruce) din
spicele de grâu, oferind-o drept ofrandã, în care nu lipsesc
elementele esenþiale ale ritului de fertilitate: apa, prezenþa
factorului masculin etc.
Înmormântarea cu bradul este o practicã ritualicã
strãveche, performatã atunci când un membru tânãr al colectivitãþii
moare înainte de a se fi cãsãtorit. Mentalul colectiv nu acceptã
ideea ca unul din membrii colectivitãþii sã treacã din aceastã
lume înainte de a-ºi îndeplini una dintre cele mai importante
îndatoriri, ºi anume, cãsãtoria. Lui (ei) i se conferã, astfel, o
soþie (soþ) simbolic(ã), care îl va însoþi în Ceea Lume, pentru ca
echilibrul cosmic sã poatã fi, astfel, pãstrat.
Bradul este „Copacul veºnic verde, în zonele centrale ºi
nordice ale Europei, e una din variantele cele mai frecvente ale
Pomului vieþii ºi ale Arborelui cosmic. E considerat copac-totem
al proto-românilor. Simbolizeazã viaþa veºnicã, tinereþea ºi vigoarea,
mândria, curajul ºi verticalitatea (masculinã). În aceastã ipostazã e
prezent în ritul de nuntã (bradul mirelui) ºi de înmormântare,
unde semnificã tânãrul nelumit (neînsurat) (n.n.).“1
Sfinþilor casei îi corespunde o plantã „miraculoasã“, numitã
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sporul casei (Impatiens walerium).
Planta este originarã din Africa ºi s-a încetãþenit ideea cã
este o plantã aducãtoare de noroc ºi bucurie în case.
Deprinderile elementare erau asimilate, în trecut, de
cãtre tinerele fete, la ºezãtoare. Ele învãþau, cu aceste prilejuri
(ºi care se þineau mai ales toamna târziu ºi iarna, cãci altfel
munca de la câmp ocupa întreaga comunitate) sã þese, sã toarcã,
sã coasã. Era, de fapt, o iniþiere
Ilustrativ, din acest punct de vedere, este basmul Fata
moºului cea cuminte ºi fata babei cea rea; trebuie sã amintim cã
ambele fete se aflã (la fel ca ºi toate celelalte surate de aceeaºi
vârstã, într-o competiþie). ªi nu atât între ele, privind viitorul (ºi
aºteptatul mãritiº), cât cu sine însãºi. Pentru cã, sã nu uitãm,
„conflictul“ latent al basmului stã în întoarcerea de la ºezãtoare.
Acolo fetele torc, þes etc., învaþã, cu alte cuvinte, sã fie femei.
Asta la modul casnic, vorbind, deoarece iniþierea propriu-zisã
abia urmeazã. Fata babei (care era bogatã, dinspre mamã
vorbind, cãsãtorindu-se cu „moºul“ numai pentru cã acesta avea
o oarecare „avere“) nu era o „harnicã“, nu îi plãcea sã lucreze
dar, de fiecare datã când sãreau pârleazul spre casã, îi fura fetei
celei harnice fusele, pretinzând cã sunt ale ei.
Astãzi, furtul de identitate este la modã. Nu conteazã cã
nu avem deprinderi ºi cunoºtinþe de nici un fel, care sã ne
recomande pentru postul ocupat, important e sã îl obþinem. Se
va gãsi, pe undeva, nu una, ci chiar mai multe fete cuminþi care
sã facã treaba în locul nostru.
Planta tutelarã a ºezãtoarei ar fi cânepa. Ea este utilizatã
mult în medicina popularã. De altfel, datoritã substanþelor
variate cu acþiune narcoticã, sedativã, diureticã etc., pe care le
conþine, este folositã ºi în medicina modernã.2
Cânepa se întâlneºte curent între plantele folosite la
descântece. În fazele ei de prelucrare este supusã unor tratamente
dintre cele mai diverse ºi cu siguranþã cã, pentru mentalitatea
tradiþionalã, transmiterea lor asupra bolii putea îngrozi, speria
sau alunga boala.
Claca. În momentul în care un tânãr vroia sã se
cãsãtoreascã ºi sã se aºeze la casa lui, ori în cazul în care o
familie avea foarte mult de lucru ºi „nu rãzbea“ singurã (seceriº,
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coasã, strânsul fructelor din livadã etc.) se organiza claca.
Aceasta era o formã de ajutorare socialã prin prestarea unei
munci neremunerate, pentru simplul motiv cã, la un moment
dat, fiecãruia „îi venea rândul“ sã beneficieze de beneficiile
clãcii. Aceasta din punctul de vedere al nostru, al omului
modern, care nu miºcã un deget fãrã a cântãri înainte plusurile
ºi minusurile, avantajele ºi dezavantajele, „profitul“ ºi „pierderile“.
ªi afirmãm un atare lucru pentru cã, odinioarã, în satul românesc
(ºi de oriunde, de altfel) domnea un profund spirit de întrajutorare, de solidaritate, de empatie, cum am spune azi. Nimeni
nu era singur ºi, la vreme de necaz ori greutãþi, toþi membrii
colectivitãþii puneau umãrul pentru a ajuta.
Planta corespondentã ar fi floarea de fân.
Târgul era o „Sãrbãtoare pãgânã, cu funcþii de viaþã
caracteristice epocii. Nedeia, deºi prelungitã pânã în zilele noastre,
a fost dublatã de alte manifestãri de acest fel, proprii noilor epoci.
Mai întâi s-a produs un fenomen frecvent întâlnit în sfera creaþiilor
folclorice: preluatã ºi ea de bisericã, aceasta i-a imprimat un anumit
duh sãrbãtoresc creºtin.“33 Gheorghe Vrabie, De civitate rustica,
Bucureºti, Editura Grai ºi Suflet, 1999.
Planta tutelarã a târgului era, pe lângã alte plante,
frunza de nuc. Nuca este simbolul fecunditãþii ºi al fertilitãþii;
uneori chiar Universul întreg e privit ca o nucã (în Zohar).

Gheorghe SECHEªAN
Note
1
Ivan Evseev, Dicþionar de simboluri ºi arhetipuri culturale,
Timiºoara, Editura Amarcord, 2001, p. 23.
2
Nicolae Bot, Studii de etnologie, Cluj-Napoca, Casa
Cãrþii de ªtiinþã, 2008, p. 60.
.
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Nedeia

Rãdãcini
Lumea basmului, de la tradiþie la
psihologie abisalã
Dacã în urmã cu zece ani cineva mi-ar fi spus cã
basmul poate fi salvat de cercetarea psihologicã, nu aº
fi crezut cã o astfel de ipotezã de lucru îºi poate dovedi
viabilitatea. Sigur, eram conºtient de faptul cã existã o
„psihologie a basmului“, de unde ºi afinitatea cu acest
domeniu de cercetare, dar la acel moment nu eram
capabil sã accept cum tradiþia popularã poate fi „preluatã“
de o ºtiinþã ºi „salvatã“ de la uitare.
Degradarea tradiþiilor populare este de mult timp
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recunoscutã de etnografii ºi folcloriºtii care i-au prevestit
iminenta „apocalipsã“. Tirada „demonicã“ ce o ameninþã
cu extinþia îºi are ca vector principal, de cel puþin
treizeci de ani, constanta descompunere socio-economicã
a lumii satului. Ei i se adaugã indiferenþa faþã de
spaþiul arhaic al spiritualitãþii privitã ca nefuncþionalã,
în cel mai bun caz, o superstiþie. Parte a acestui aspect,
consecinþã a dizlocãrii ºi focusãrii acestei forþe spirituale
înspre ritualizarea (liturghie ºi alte sulujbe religioase)
mecanicistã (un rol fundamental îl are aici calendarul
creºtin) ºi transformarea într-o spiritualitate creºtinã,
în curând, dacã nu cumva deja „noua“ ºi poate ultima
tradiþie a satului românesc.
În acest context, basmul, filon esenþial al cunoaºterii
tradiþionale, se vede ameninþat cu extincþia. Este adevãrat
cã nici o tradiþie nu este feritã de alterare, însã detaºarea
treptatã ºi chiar indiferenþa populaþiei satului (pãstrãtoarea ei) face ca basmul sã fie recunoscut de tineri
doar ca specie a literaturii populare ºi nimic mai mult.
Tragedia constã în lipsa oricãrei improprieri a celor
care ar fi putut fi continuatorii ei. Tradiþia popularã se
situeazã astfel, în cel mai bun caz, în afara spectrului
trãirilor spirituale ale populaþiei tinere de la sate care
repetã sec „din bãtrâni se povesteºte“, sau, în cea mai
tristã dintre situaþii, nu are nici cea mai vagã cunoºtinþã
despre ea.
Criza tradiþiei indicatã de etnologie va fi reconstituitã într-o nouã perspectivã. Paradoxal, basmul,
cãci despre el este vorba aici, va fi „preluat“ de psihologie,
o ºtiinþã capabilã a-l prezenta într-o nouã viziune care
rãspunde percepþiei actuale a tinerilor (mai mult de la
oraºe). Cercetarea modernã a dedicat basmului un spaþiu
generos, astfel încât ºi la noi au apãrut o serie de
lucrãri extrem de interesante. Ideea este cã, dacã nu
putem sã ne ancorãm practic în tradiþia noastrã popularã,
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cel puþin sã fim capabili de a ne raporta la câmpul
comun de simboluri ale tradiþiilor mai multor popoare,
indiferent dacã tradiþiile lor mai stau sau nu „în picioare“.
Astfel, la o cãutare rapidã, am gãsit în bibliotecã
trei volume dedicate basmului din perspectiva psihologiei
abisale junghiene, studii pe care le voi aminti în ordinea
apariþiei lor. Prima, Vrãjitoarea trebuie sã moarã.
Psihologia basmului (2009, traducere din limba englezã
de Alice Popescu, Bucureºti, Editura Trei, 348 p.), a
profesorului Sheldon Cashdan stabileºte cã din conflict,
mai cu seamã în descrierile atroce, se deschide înþelegerea
corectã asupra realitãþilor lumii. Basmul nu este un
sistem moral în sine, ci educaþie pentru viaþã. Sistemul
moral ar reprezenta „povestea“ comportamantalã pe care
pãrinþii o spun copiilor, prin care sunt proiectate forme
ideatice ce se dovedesc de cele mai multe ori false în
momentul când tânãrul „intrã“ cu adevãrat în viaþã.
Aºa se face cã, prin compensaþie, basmele „au multe
calitãþi atrãgãtoare, (...)iar a da lecþii nu este una
dintre ele“ (p. 27). Calitatea basmului este de a face
„comestibilã“ prezenþa rãului, fãrã a idealiza binele, de
vreme ce polaritãþile pot fi oricând schimbate: mama
bunã devine rea, iar tatãl blând, indiferent. Chiar dacã
„basmele ne învaþã cã ºi cuvintele pot înºela la fel de
mult ca înfãþiºarea“ (p. 285), „morala“ este cã faptele
definesc realitatea, nu aparenþa lor, singurele care oferã
sens vieþii.
Cea de-a doua, Diavolul în viziuni, poveºti ºi vise
(2014, Bucureºti, Editura Nemira, 349 p.), a doamnei
profesor Lavinia Bârlogeanu, se doreºte un rãspuns la
criza actualã a simbolului, arãtând cã dincolo de nevroza
pe care o produce, simbolul nu dispare, ci se întoarce în
viziuni ºi vise: „Atunci când lumea exterioarã nu ne
mai oferã ritualuri credibile, capabile sã suscite
participarea noastrã misticã, marile simboluri ale
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umanitãþii se întorc la noi din interior, în visele
arhetipale“ (p. 28.). În complexul arhetipal malefic al
Umbrei, Diavolul apare ca formã iconicã obsedantã ºi
fascinantã care angreneazã la acþiuni imprudente întreaga
personalitate a tânãrului. În faþa problemei rãului nu
existã luptã, iar dacã existã, aceasta trebuie privitã ca
un proces de înþelegere a lumii în sensul corectei
înþelegeri ºi acceptãri a diferitelor polaritãþi arhetipale,
capabile a exercita o puternicã înfluenþã asupra noastrã
începând cu vârsta copilãriei.
Î n fi ne , î n Limbajul uitat. O introducere în
înþelegerea viselor, basmelor ºi miturilor (2019, traducere
din limba englezã de Costel Popa, Bucureºti, Editura
Trei, 247 p.), sociologul ºi psihanalistul Erich Fromm
crede cã inconºtientul este inconºtient doar în raport
cu starea normalã de conºtienþã. acesta devine perceptibil
prin intermediul viselor, de fiecare datã având un rol
iniþiatic. Spre exemplu, atât de des întâlnita trecere a
rãului din basme, în visul copilului nu reprezintã altceva
decât decizia „pe care trebuie sã o ia pentru a trece din
tãrâmul copilãriei la maturitate“ (p. 170). Basmul nu ar
fi altceva decât o ex-punere a inconºtientului într-o
regie conºtientã, capabilã de a fi recunoscutã prin
simboluri ºi prin sensul lor practic. Spre exemplu, un
rol important îl au simbolurile erotice în educaþia sexualã,
chestiune atât de controversatã în zilele noastre.
În modernitate, funcþiile magico-religioase ale
tradiþiei sunt psihologizate, perspectivã care nu modifica
fundamental viziunea asupra sacrului. Mai degrabã, basmul
este perceput drept un proces psihic complex, caracteristic
copilãriei, decât un cumul de credinþe superstiþioase,
fãrã fundament ºi, implicit, dãunãtoare. Cercetarea
psihologicã nu indicã faptul cã basmul dezvoltã imaginaþia,
de vreme ce nu este un joc. Basmul oferã pe tot
parcursul sãu regizoral descrieri cu un profund caracter

82

https://biblioteca-digitala.ro

simbolic, tânãrul putând lua contact, la nivel conºtient
sau nu, cu o parte din realitãþile pulsionare care compun
lumea arhetipurilor unde, dacã vrem, ne regãsim cu
toþii.
Tradiþia basmicã, atât cât s-a pãstrat, poate fi
deci revalorificatã, chiar dacã sursa ei, lumea satului,
se dezintegreazã în modernitate. În defnitiv, pentru cã
totul este miºcare, nu vedem de ce basmul s-ar încãpãþâna
sã aibã o atitudine separatã. Basmele vor avea soarta
miturilor supravieþuind în cãrþile care le asigurã veºnicia
la milenii distanþã de civilizaþiile care le-au creat. Aceasta
se întâmplã, pentru cã arhetipurile sunt mai bãtrâne
decât noi, decât creaþia însãºi.

Petru Adrian DANCIU

83

https://biblioteca-digitala.ro

Iovan Iorgovan
Iovan Iorgovan - un erou
mitologic specific
Banatului - este bine
reprezentat în artã, un
exemplu fiind sculpturile
lui Romul Ladea
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Nedeia

Actualitatea tradiþiei
A scrie rupând Poezie din Viaþã
- Însemnãri despre poezia lui Costel Simedrea -

Poetul Costel Simedrea! „Simþit“ ºi încurajat de scriitorul
Mihai Novac ºi discipol al poetului Gheorghe Azap, în volum a
debutat în 2007 sub girul poetului Ion Chichere care i-a ºi
„botezat“ primul volum, Mucegaiuri rare (Editura Modus PH,
Reºiþa). Personal am întâlnit târziu poezia simedrianã, în 2016,
prin intermediul volumului Ouã de cuc (Editura Eubeea, Timiºoara)
apãrut în acelaºi an ºi primit de la profesorul Ioan-Nicolae
Cenda, adicã de abia la apariþia celui de-al zecelea volum al
autorului, dupã cum o spune propria-i operã: Mucegaiuri rare
(2007), Tristeþea substantivelor comune (2008), În cãutarea titlului
pierdut (2009), Alba Neagra (2010), Cãrarea de cenuºã (2011),
Strada mare (2012), Frunze de lut (2013), Nãscocind cuvântul
(2014, antologie), Romanþe hemografice (2015). Apoi a avut loc
întâlnirea cu un alt volum, Poveºti pe albul zãpezii (Editura
Mirador, Arad, 2017), iar în 2019, la Rãcãºdia, bucuria întâlnirii
cu volumul Calendare de fum (Editura Eubeea, Timiºoara, 2019),
dar ºi a poetului alãturi de mulþi alþi reprezentanþi ai culturii
locale ºi zonale în cadrul manifestãrii Zilele culturii ºi spiritualitãþii
rãcãºdene la care aº adãuga ºansa unui scurt dialog cu cel pe
care doar îl citisem ºi, totodatã ºi asistarea la un recital poetic
dat de însuºi poetul descoperit cu puþini ani în urmã.
Reþin foarte bine cã, la doar câteva zile dupã ce am
primit-o, întâia carte semnatã Costel Simedrea am citit-o alãturi
de alte volume semnate de Iosif Bãcilã, Silvia Bitere, Ionel Bota,
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Costel Stancu ºi Ion ªerban Drincea. Era, pentru mine, o
adevãratã mirare sã întâlnesc în aceste timpuri ºi tendinþe
literare o poezie altfel, o poezie ... din alte vremi. Era o poezie
ce venea de altundeva, era o poezie ce aducea cu sine un alt
aer, alte ecouri fiindcã, de fapt, poezia lui Costel Simedrea chiar
asta este: o punte între Poezie în egalã mãsurã cum este o
punte între Timpuri. Poezia propusã nu este una a imaginilor
ascunse, alambicate, nici mãcar a unor imagini mozaicate, ci
dimpotrivã, este acel soi de poezie deschisã în care tabloul este
expus în întreaga sa formã ºi imagine în aºa fel încât totul
poate fi vãzut, analizat ºi înþeles simultan, firul scenei-poezie
desfãºurându-se lin din cuvânt în cuvânt, din sens în sens fãrã
nici un fel de abstractizãri, artificii de limbaj ori de imagine:
„Am auzit, atunci, stând lângã marea poartã, / Un clopot uriaº,
cât cerul la un loc, / Cu glas de veºnicie cum povestea de
soartã, / De viaþã povestea, de moarte, de noroc ... // Erau mai
mulþi acolo, smeriþi, cuprinºi de teamã, / Toþi aºteptau la rând,
cu feþele livide, / ªi toþi se întrebau, în gând, de bunã seamã,
/ Pentru cine, astãzi, poarta se deschide? // Priveam atent cum
totul mi se cernea la vamã / Pânã se alegea credinþa de pãcat!
ªi-am auzit o voce, apoi, care mã cheamã, / ªi-o trâmbiþã de aur
la poartã a sunat.“ (1)
La fel ca în cazul poeziei altor scriitori – de acum, de
altãdatã –, poezia lui Costel Simedrea stã sub semnul frumosului.
Deºi acest frumos pare paradoxal fiindcã majoritatea versurilor
poetului aduc întotdeauna în prim-plan trecerea timpului ºi a
noastrã odatã cu el, la o lecturã mai atentã putem observa cã
tocmai în aceastã trecere constã întreaga frumuseþe: venim,
devenim ºi apoi plecãm. Dar nu plecãm oricum, nu plecãm pur
ºi simplu, ci plecãm transformaþi, definiþi. Avem, aºadar, înaintea
noastrã o poezie ce ia naºtere din ceea ce ni s-a dat sã stea
exact în faþa noastrã, sub privirile noastre ºi asupra cãruia sã
nu avem nici o putere, ci invers, anume datul sã fie cel care
traseazã ºi decide totul. Poetul extrage pur ºi simplu crâmpeie
de viaþã din propria-i trãire, dar ºi din trãirile celor pe care îi
întâlneºte direct ori indirect, le aºterne atent pe hârtie ºi ni le
redã apoi nouã, lumii, probabil pentru a ne arãta ºi învãþa cum
sã nu ne irosim darul primit prin naºtere, Viaþa / miracolul
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trãirii, dar ºi cum sã facem loc frumosului în jurul nostru ºi în
noi: „Mi-e dor acum de jocul cu pãpuºi / Când alergam desculþi
prin iarba crudã, / ªi prostioare mici, de iezi ghiduºi / Fãceam,
sperând sã nu ni se audã // Mi-e dor de noi, nevinovaþii prunci,
/ Ca de o jucãrie, azi, stricatã / Pe care nu te-nduri sã o arunci
/ Pãstrând-o doar pentru ce-a fost odatã ... // Dar ºtii cã n-o mai
foloseºti nicicând, / Cã timpul peste joacã a trecut / Iar anii care
vin umbrei se vând // ªi vine un sfârºit, un început ...“ (2)
Poate suna contradictoriu, dar literatura are acea capacitate,
frumoasã, care tocmai prin propria dispersare o determinã sã
(re)formeze un întreg. În acest sens, fãrã a mai trece în revistã
curente literare, periodizãri, teritorializãri ºi aºa mai departe –
„Vorbim mereu de epoci literare, termenul continuînd sã fie cu
totul elastic. Ce altceva este, în fond, o epocã literarã, decît un
act de tezaurizare, o totalitate a cãrþilor care rãmîn? Fireºte, a
cãrþilor care-i rezumã spiritul. Trãsãturile stilistice ale unei
epoci sînt, în general, mai tari decît voinþa individualã.“ (3) –, în
baza anumitor criterii, trebuie reamintit cã existã mai multe
categorii de literaturã: literatura de Centru, literatura graniþelor
(cum frumos ne-o aminteºte criticul ºi istoricul literar Cornel
Ungureanu), literatura de niºã ºi aºa mai departe. Trebuie
reþinut însã cã fiecare categorie – principalã ori secundarã – a
literaturii îºi are propriul Centru ºi, implicit, propriile margini.
Într-o literaturã a Banatului în care conform istoricului Ion
Dimitrie Suciu, ne dã drept exemplu Cornel Ungureanu, „scriitorii
bãnãþeni au un alt mediu de inspiraþie decât cei ardeleni:
mediul satului sau al oraºului bãnãþean; ba ºi alt vocabular
decât cel ardelean.“ (4), Costel Simedrea se aflã atât la marginea
(spun deocamdatã teritorialã a) literaturii, dar în acelaºi timp ºi
în centrul acesteia fiindcã poetul se (re)gãseºte, de fapt, între
douã literaturi sau, mai corect spus, între o literaturã (literatura
veche, întemeietoare, alteori cea clasicã) ºi timpul altei literaturi
(timpul literaturii contemporane), formând o punte între acestea,
punte ce poate totodatã reprezenta centrul amândurora luate ca
întreg ceea ce înseamnã ca îi aparþine pe deplin. Însã aceastã
manierã „cu ritm ºi rimã“, cum frumos formuleazã Maria Niþu
în prefaþa volumului Ouã de cuc, pare a nu se mai potrivi în
peisajul poetic ce îl traversãm în momentul de faþã. Mai mult
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de atât, pare abandonatã, pare oarecum nedoritã, neînþeleasã ºi
... trecutã. Aºa sã fie oare? Fiindcã poezia de asemenea facturã
este chiar unul din acele izvoare poetice din care rezultã
scrierile zilelor noastre ºi, îngrãdindu-ne temporal, în acest sens
este de-ajuns sã privim cu doar un secol în urmã când poezia
româneascã era reprezentatã de nume precum Vasile Pogor,
Nicolae Gane, Dimitrie Petrino (cunoscut ca fiind unul din cei
mai aprigi detractori ai lui Eminescu), Iacob Negruzzi, Veronica
Micle ºi mulþi alþii. Nimic mai greºit ne atrage atenþia Constantin
Ciopraga care susþine cã „fenomen dintre cel mai complexe, o
literaturã este suma unei multitudini de conºtiinþe individuale,
care, prin intermediul limbii, se întîlnesc în conºtiinþa socialã ºi
în mutaþiile timpului istoric, aprofundînd prin cuvînt fizionomia
unui popor. Solidare între ele, creaþiile reprezentative se constituie,
sim patetic , în struct ur i amp le, printr- un proc es de
complementaritate, întregindu-se reciproc. Ca principiu unificator,
limba adunã, polarizeazã ºi conferã o identitate.“ (5) Acelaºi
lucru îl susþine ºi ªtefan Ciobanu care este de pãrere cã „e
foarte greu a stabili anumite limite în viaþa sufleteascã a unui
popor, întrucît aceastã viaþã a colectivului omenesc, ca ºi viaþa
individului, se prezintã ca ceva neîntrerupt. Tot aºa de greu este
de a împãrþi istoria literaturii unui popor în epoci sau perioade,
întrucît literatura este expansiunea acestei vieþi sufleteºti a
poporului, a conºtiinþei lui, care-ºi rupe firul atunci cînd dispare
poporul. Se înþelege cã aceastã viaþã spiritualã poate sã aibã
momente de intensitate ºi de ritmuri mai slabe, dar între
diferitele stãri ale ei existã o legãturã. Aceeaºi legãturã o
observãm ºi în fenomenele literare. Nu se poate spune cã între
cronicarii noºtri din secolul al XVII-lea ºi între Gheorghe ªincai
sau Nicolae Bãlcescu nu existã nici o legãturã. În evoluþia
literaturii existã întotdeauna legãturi de continuitate. (...) Un
Eminescu nu este altceva decît sinteza unei evoluþii poetice de
lungã duratã.“(6), acelaºi ªtefan Ciobanu atrãgând imediat atenþia
asupra faptului cã deºi cercetãtorii nu acceptã întotdeauna
împãrþirea istoriei literaturii, posibilitatea separãrii ei existã.
Dacã datoritã regimului politic instaurat treptat în România
în cea de-a doua jumãtate a secolului trecut, regim rãsfrânt
puternic negativ asupra destinului culturii româneºti, „Blaga sau
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Voiculescu, Nichifor Crainic, Constantin Noica sau Mircea
Vulcãnescu vor fi, în România comunistã, în exil. În exil interior
sunt ºi cei care se retrag în cenacluri particulare pentru a-ºi
conserva identitatea. Vor fi, pe rând, descoperiþi ºi trimiºi în
inchisori.“ (7), sã fie, oare, ºi poetul Costel Simedrea un (auto)exilat,
interior sau nu, la marginea literaturii prin stilul adoptat în
acest timp cultural cu tendinþe diferite? Eu cred cã poeziile sale
vorbesc de la sine ºi cã Timpul are întotdeauna ultimul cuvânt.
Pânã atunci însã, pânã Timpul va vorbi, sã lãsãm sã vorbeascã
poezia lui Costel Simedrea: „Cu aripa, un înger, în treacãt m-a
atins / ªi un alb imens a izvorât în mine. / Trezind ecouri vechi
din cântecul învins, / Amintind zãpezi, înfiorând ruine ... // Apoi,
de buza nopþii, stele s-au spart pe rând / Lãsându-mi în faþã
drum întunecat ... / ªi cântecul s-a frânt, adânc reverberând /
ªi noaptea-i tot mai lungã ... ºi îngeru-a plecat.“ (8)
1) Simedrea, Costel - Calendare de fum - Editura Eubeea,
Timiºoara, 2019, p. 24. (poemul În faþa porþii)
2) Simedrea, Costel - Poveºti pe albul zãpezii - Editura
Mirador, Arad, 2017, p. 59. (poemul Joc de pãpuºi)
3) Ciopraga, Constantin - Personalitatea literaturii române.
O încercare de sintezã - Editura Junimea, Iaºi, 1973, p. 13.
4) Suciu, Ion Dimitrie - în Introducere / Literatura
bãnãþeanã dela început pânã la Unire (1582-1918) - Editura Regionalei
Bãnãþene „Astra“, Timiºoara, 1940, p. I; cf. Ungureanu, Cornel
- în Prefaþã / Geografia literaturii române, azi IV: Banatul - Editura
Paralela 45, Piteºti, 2005, p.5.
5) Ciopraga, Constantin - op. cit., p. 13.
6) Ciobanu, ªtefan - Istoria literaturii române vechi Editura Hyperion, Chiºinãu, 1992, p. 32.
7) Ungureanu, Cornel - Mitteleuropa periferiilor - Editura
Brumar, Timiºoara, 2018, ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã, p.
262.
8) Simedrea, Costel - Poveºti pe albul zãpezii - Editura
Mirador, Arad, 2017, p. 64. (poemul Ecou alb)

Cristian-Paul MOZORU
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ANA KREMM

Peisaje
1
Sub paºi trecãtori
frunzele toamnei suspinã
unele ºuºotesc amintiri
altele îmbrãþiºeazã
rãdãcinile casei
cad apoi în somnul
primenirii
visând când verdele pãdurii
când albastru cer.
2
Când umbra nucului bãtrân
se rãreºte
vin pãsãrile altui veac
sã adune-amintiri
nucile risipite de vânt
îngrãmãdesc sub coajã
gânduri spre neuitare.
3
Cu o mânã smulg veºtede
flori,
cu cealaltã plantez
primãvara.
Am senzaþia cã rãzuiesc un
tablou
ca sã-mi aºtern, mãcar în
gând, viitorul.

90

https://biblioteca-digitala.ro

Nedeia

Lumea de altãdatã
Praznicul familiei ºi rostul lui
Trãim într-un timp istoric agitat, „de nu stãm de scrisori,
ce de griji ºi suspinuri“. Speranþa cã vom depãºi provocarea
pandemiei, neliniºtea unei posibile sau iminente plecãri, durerea
pierderii apropiaþilor ori a cunoscuþilor, gândurile la greutãþile
zilei de mâine - toate acestea fac parte din viaþa noastrã
cotidianã. Aceste „cumplite vremi“ nu sunt cu nimic mai prejos
decât cele despre care vorbea cronicarul. Diferenþele dintre
omul Evului Mediu ºi omul contemporan sunt mai mult de
naturã funcþionalã. Esenþial suntem la fel, trecãtori prin viaþã.
Aceastã conºtiinþã a trecerii, vulnerabilitatea ontologicã i-a
determinat pe unii dintre semenii noºtri sã caute sprijin celest.
Biserica a încurajat familiile din comunitãþile tradiþionale sã-ºi
aleagã unul sau mai mulþi sfinþi protectori în cinstea cãruia /
cãrora pregãteau praznice, cunoscute drept praznice ale casei.
Masa bogatã la care invitaþi erau rudele ºi vecinii era pregãtitã
din timp ºi cu mult efort. Cea mai bãtrânã femeie din familie
„numea“ aceastã masã atât pentru vii, cât ºi pentru cei morþi.
Comunicarea cu lumea de dincolo era sugeratã de lumânãrile
dãruite de gazdã tuturor musafirilor. Odatã aprinse lumânãrile,
mesenii rostesc Tatãl nostru, apoi bãtrâna casei tãmâiazã bucatele
ºi oamenii ºi „dã drumul la masã“.
Femeile din sate sunt puse acum în faþa unei provocãri.
Sã mai þinã sau nu praznicul casei? Chiar dacã legile permit
întâlnirea unui grup restrâns de musafiri, unele gospodine mai
tinere s-au gândit c-ar fi mai bine sã nu mai cheme oameni la
masã, ci sã împartã mâncarea în sat. Altele, mai în vârstã ºi
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mai conservatoare, nu vor sã renunþe la praznic. Ele opun
comoditãþii celor mai tinere obligaþia moralã faþã de o moºtenire
spiritualã ºi au argumente întemeiate. Lumea nu vine la masã,
susþin ele, numai pentru a se înfrupta din bucatele gustoase, ci
mai ales pentru a vorbi. Plãcerea vorbei, împãrtãºirtea unor
trãiri sau experienþe, sprijinul sufletesc pentru cei cu inima
împovãratã, constituie tot atâtea motive pentru a fi prezenþi la
praznic.
Pânã ºi cel mai sãrac om din sat þinea sã-ºi serbeze
sfântul ocrotitor. Efortul financiar pe care îl fãcea nu era simþit
ca o povarã. Gândirea mercantilã de astãzi face mereu calcule.
În societatea tradiþionalã importantã era bucuria întâlnirii, dublul
ospãþ, al sufletului ºi al trupului. Credinciosul „pãzeºte“ (citeºte
respectã – n.n.) sãrbãtoarea, o pãstreazã ºi o transmite, iar
sfântului prãznuit îi rãmâne misiunea de a pãzi familia care îl
cinsteºte. O bãtrânã de 75 de ani pe care am întrebat-o dacã
mai þine sau nu praznicul mi-a rãspuns: „Eu îl fac, nu mã las
de el“. Existã ºi în aceastã afirmaþie o încredere nemãrginitã în
puterea sfântului ocrotitor. Organizarea praznicului deschide
familiei calea spre un alt timp, cel al veºniciei. Se construieºte
o relaþie cu sfântul celebrat, dar ºi un drum cãtre cer. ªi, cum
în orice cãlãtorie primejdioasã e bine sã te însoþeascã cineva
puternic, sfântul ocrotitor îºi intrã în rol.
Deschiderea spre ceilalþi e o primenire a sufletului. La
praznic fiecare familie îºi face timp sã poarte de grijã altora.
Reînnoieºte legãturile cu sacrul, dar ºi cu oamenii din comunitate.
Hrãneºte cu bucate ºi preþuieºte hrana sufleteascã, sentimentul
împlinirii. A renunþa la praznic e o ruºine, înseamnã a pierde
legãtura cu transcendentul, dar ºi cu cei de „sub tãlpi“. „La
vremea praznicului vin morþii acasã.“ spunea o femeie în vârstã
alteia mai tinere. „Cum sã vinã acasã?“ s-a mirat aceasta. „Vin!
Vin în vis când se apropie praznicul. De-aia e pãcat sã nu-l faci“.
,,Ce-ar dzîce ãi bãtrâni?“ spunea aceeaºi femeie. Legea
venitã din bãtrâni e încã puternicã, ea permite legãtura cu
strãmoºii ºi implicit cu transcendentul. Câtã vreme mai
„funcþioneazã“ acestã raportare, satul nu-ºi pierde rãdãcinile
spirituale. Admir curajul tuturor femeilor care fac sã rãmânã
vie legea pãmântului ºi a credinþei strãmoºeºti. Ele ºtiu cã
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adevãrata protecþie vine de sus de la cel ce are putere asupra
vieþii ºi asupra morþii. Vor respecta distanþa, vor purta mãºti,
aºa cum le impune legea, dar vor continua sã aducã ºi sfinþilor
cinstea cuvenitã.
,,Omul sã vinã sã mânce ºî sã sã sãture, dacã-i duci
pãchet s-ar pucea sã nu fie mulþãmit cu cât ai pus ºî asta nu-i
bine“. Deci sfântul ºi oamenii trebuie sã fie deopotrivã mulþumiþi.
Sfântul, prin masa pregãtitã de gazdã, iar oamenii prin gustarea
din bucatele la care sfântul i-a invitat.
Îmi reamintesc strãdaniile bunicii mele de a avea un
„praznic frumos“. Fãcea totul cu mâna ei, de la pâinea în þãst
la sutele de sarme (sarmale –n.n.), sau la meºpais (prãjituri
mãrunte – n.n.) ori rãsuloni (cozonac-n.n.). Era bucuroasã sã
aibã pe masã cele mai gustoase bucate, sã fie oamenii mulþumiþi.
Alduitul (binecuvântatul – n.n.) de praznic presupunea un efort
maxim din partea ei, rãsplãtit întotdeauna de plãcerea cu care
mesenii consumau cele pregãtite. Expresia „a mãi bunã-i
mâncarea“, prin valoarea ei superlativã, îi bucura sufletul,
rãsplãtindu-i truda.
A face praznicul înseamnã pentru femeile în vârstã „a fi
în Praznic“, în marele Praznic al vieþii, la o Cinã de tainã cu
sfinþii în nãdejdea de a rãmâne pentru veºnicie la ospãþul
împãrãþiei lui Dumnezeu.

Maria IVANIª-FRENÞIU
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COLINDÂND PRIN ÞARA
ALMÃJULUI
Sã strãbaþi la pas Þara Almãjului de zeci de ori, vara ori
iarna, în preajma Blogoviºtenei ori la Arangel, an dupã an, ºi tot
ai mai afla câte o poveste de demult, rãsfrântã de uitarea
vremelnicã a celui ce þi-o spune.
Sã regãseºti de fiecare datã acelaºi suflet, dar cu chipul
mai coborât în viaþã, ºi tot ai primi aceeaºi bucurie de a-þi
dezvãlui din ce i-a fost dat sã treacã. Ori sã nu-l mai afli acolo...
Sã revezi aceleaºi drumuri ºi case, biserici ºi ºcoli, colibe,
ogoare ºi dealuri, aceleaºi vaduri, dar cu altã apã, toate incrustând
în ele trecerea vremii. ªi tot þi-ai mai dori sã te reîntorci în
Valea plinã de minuni, isprãvi, fapte, istorie ºi aduceri aminte...
Am luat ºi noi, iar ºi iar, drumul cotit din þinutul acesta,
sã cunoaºtem colinda, prãznuirile, nume ori doruri, întâmplãri
ºi fapte, feluri de a vieþui...
ªi le-am aflat. Dar nu numai pe ele...
Fiecare suflet almãjan destãinuie dintr-ale vieþii. Îþi dãruieºte
din comoara strânsã ºi pãstratã în inimã. Îþi strecoarã ºi þie o
parte din licãrul de fericire ori din muntele de amar pe care la gustat. Cu greu îi curmi zborul spre ’napoi, sã-i frângi
curgerea vorbei, sã-l readuci la vremea Crãciunului, cãtre troienele
de nea – câte vor fi fost la fiecare...
Ne povesteau ca la vechi ortace, înseninându-se la amintirea
copilãriei ºi a tinereþii, uitând parcã, în acele clipe, de neajunsurile
bãtrâneþii. Îºi pomeneau pãrinþii, fraþii, copiii, prietenii din
copilãrie – ãi duºi, de nu-s mãi – ºi þi-i perindau vii, aºa cum li
s-au adâncit în neuitarea lor vremelnicã. ªi aºa i-am cunoscut
ºi noi.
Stãteai ºi-i ascultai vrãjit... La gata, parcã ai fi colindat
ani, decenii, vieþi. Strângeam totul ºi treceam din nou pãdurea,
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spre neteda câmpie, cu comoara adunatã ºi, totuºi, lãsatã în
Vale...
*
Am zãbovit la Putna, în casa Stanei Zãvoian, nãscutã la
Globu Craiovei, adusã aici de un uicã. „Ce sã facem... Am trecut
prân mulce pãnã-n vremea asta. Da’ s-o schimbat lumea cu
totu’, nici nu mãi vine ce-o fost...
Noi, copiii, d-abia aºceptam sã vinã Crãciunu’. Plicam
sara... Pi la 6 era târzâu. ªî cântam în toatã casa. Colindele-s
iubitoare ºî tare frumoase. Acuma or ieºât alce cântece...“ Dupã
o vreme, în care vorbim de copiii îndepãrtaþi, zice ca pentru
sine: „Inima gi mamã îi cã ce doare, da’, dacã nu-i doare ºî pi
ei... S-or dus cinerii, s-or pierdut cu totu’, îs cãºi pustii... Fãceau
pitreceri ºî jocuri, înschimbaþi toþi, româneºce...“.
ªi viaþa nu i-a fost uºoarã: „Bãceam cu maiu’ la râu ºi
îngheþa chimeºa pi noi, aºa vineam gi la râu ºî n-aveam nimic.
O fost sãnãtace...“
Îºi aminteºte de cinereaþã: „Am cântat pi geal. Cântam noi
gi noi – la Crãciun, la Anu’ Nou, când ne adunam“. Apoi
zâmbeºte, oarecum împãcatã: „Acuma nu mãi pucem face nimic.
Numa aºceptãm...“ ªi râde zglobiu, de umple încãperea micã ce
încã pãstreazã amintirea altor vremi. „Am trecut prân mulce
greutãþi. Asta-i viaþa, asta o fost soarta, n-ai avut ce face.
Mulþam lu’ Dumnezeu gi toace! El sã ne-ajuce!... Grijãºce
Dumnezeu gi fiecare. Numa’ sã ne rugãm lu’ Dumnezeu, sã-L
avem pi El. C-atunci toace le-avem.“
Tot aici o întâlnim pe mama Elena Curescu, pripãºitã de la
Lãpuºnicel în satul acesta. ªi câte nu ne-ar mai fi povestit!
Dupã ce o oprim de câteva ori cu întrebãri mai de-aproape, ne
zice: „Toace ºogârnoagele le vigeþi dumneavoastrã...“ ªi râde. Îºi
aminteºte de toate, depãnându-ºi amarul... „Eram gisculþã, fãceam
urme pi brumã, n-aveam opinci în picioare când mergeam la oi.
Eeeee... Drept o avut cine-o zâs cã cine n-are pân’ la prânz, nici
dupã prânz, cã-i tot zâua aia... ª-acu tot amãrâtã mi-s... M-o
plecat fata giparce... Copiii îs rãspângiþi... ºî mi-s tot sângurã“.
Uitã de toate ºi se-mbucurã când povesteºte despre cum petreceau
odinioarã: „În brad puneam prune fripce, cocoºi (floricele de
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porumb),mere ºîcâce-o nucã învãluitã în ºâclu (staniol), ºî aia
era în loc gi boboanþã... La Anu’ Nou se strângeau la câce-o
casã ºî puneau cinérili (farfuriile) pi masã, ºî puneau toace
minunili în ele. Vinea cinerimea ºî cãuta acolo, subt ele... Da’
acu’ nepucerili or vinit, ele bat la toace oasãli“... ªi ciocãneºte
puternic în masã. Face haz de când o fi clipa despãrþirii de
meleagurile astea, care i-au fost dragi: a ºi cântat pe aici, nu
doar s-a plâns. „Pi toþi morþii îi cânt...“ O întrerupe Stana: „Sã
cântã nici bisericeºce, nici lumeºce...“
Aºa ne-am petrecut o amiazã de august la Putna. Astãzi
nu le-am mai fi întâlnit: au plecat sã colinde în Cer. Colinda lor
cu îngerii coborâþi „pi turnu’ bisãricii, / la icoana Precistii“, cu
Pruncul nãscut „mãi târzâu, mãi îngesarã“,într-„un mic grajgi gi
vice, oi“, „pi fân uscat“...Ne-au rãmas întipãrite glasurile lor ºi
felul hâtru de a privi viaþa de la asfinþit, aidoma copiilor cu
colenda ºi chesul din Ajunul Sãrbãtorii...
*
În umbra morilor, mai jos, la Rudãria, am gãsit alte
comori, într-un început de Mãrþiºor.
Cu taica Lazãr Sârbu am stat în curte, sub lumina unui
soare primãvãratic. Se minuna ºi el cum de s-au scurs ºaptezeci
de ani de când e la corul bisericii. La urarea noastrã de „La
mulþi ani!“, rãspunde râzând: „Mulþi or fost în urmã, nu-s mãi
nãince... Nãince or mãi fi unu, doi... Nu ºcie nima“.
Ne povesteºte fãrã grabã: „La Boboteazã sã ieºea la
Rudãrica, aici la râu, drept, ieºea toatã lumea. Trãgea clopotu’
ºî toatã lumea era prã lângã râu. ª-atuncea, la lumânare vigea
care vânt sã boceazã. Noi avem aicea Boarea, care bace gin
vale, avem Vântu’ ãl mare gi la miazãzi, Sebeºanu’ – gi cãtrã
Caransebeº, am avut aicea ºî Mediterana, vinea gi la sârbi
încoace...
Zâua Lupului (Sfântu’ Andrei) sã þânea, nu sã lucra
absolut la lânã, la lucru muieresc. Ca sã nu vinã sã ia oi... Noi
aveam oi º-am þânut sãrbãtoare la colibã, nu aicea. ªî o muiere
o fost cu oili la margina pãdurii, ºî ea o lucrat, o fost cu furca,
torcea; º-odatã o-nceput sã urle lupii. ªî, dupã ce-or urlat, s-or
dus ºî s-or bãgat în oi, ºî le-or spãrgãluit... Da’ asta s-o dat ca
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sã vadã lumea. Numa’ toatã lumea ºcia.Nu sã lucrã nicicum, sã
nu vinã lupu’ sã ia oi...
La moºii gi iarnã sã fac pifcii. Cã gi-aia spune cã moºii gi
iarnã tot îs mãi buni, cã ei vin: moºii gi pifcii, moºii gi cireºe,
moºii gi iarnã. Da’ babili nu: ele vin cu neauã, cu ploaie...“ ªi
râde – ca razele de soare cãtre pãmântul reavãn ce aºteaptã ca
viaþa sã zvâcneascã iar...
ªi am povestit câte ºi mai câte de prin Almãjul de
odinioarã...
Apoi am poposit la Paraschiva Otiman (Chiva Roºoane). La
intrarea în casã, ne întâmpinã o cotãriþã (coº de nuiele) cu
puiºori, abia ieºiþi din ouã, primeniþi pentru zile fãrã griji, care
ne-au îngânat tot timpul stãrii de vorbã, aidoma unor zurgãlãi
veseli... „Torceam, puneam rãzboiu’ la ºezãtori. Mâncam prune
fripce, mere în trinc, puneai coricove (mere pãdureþe). Acuma sor pierdut, nu sã mãi þân ºezãtori...
Colindam în zâua gi Ajun, prã la 11 plicam... Atunci nu sã
dãgea ca acu’: sã fierbea ficatu-al alb (plãmânii) gi la porc, câcea
boabe gi cucuruz, gi pãsui, pitã. Când vineau prima datã
colingeþii, luvai ciuru’ cu boabe ºî fãceai: «Pui-pui-pui, / câþi
copii, atâþa pui»“... ªi puii de lângã noi þineau isonul, veseli,
parcã întãrind amintirea... „ªî cântam: «Colenda, colenda, bu, /
Dã-mi ficatu’ cu cârnatu’, / sã mã duc ºî io la altu’. /Bunã zâua
lu’ Ajun, / cã-i mãi bun-a lu’ Crãciun»... ª-atunci fãceam borândãu1
numa’ cu pecinã (carne macrã). ª-atunci puneam în scãfi (castroane)
ºî mâncam... La Anu’ Nou puneam 12 taiere prã masã2. ªî subt
unu’ puneam piepcin – zâceam cã-i colþat. Subt altu’ puneam
coleºã (mãmãligã) – zâceam cã-i sãrac. Puneam ogringeauã (oglindã)
– zâceam cã-i frumos. Sã puneau prune fripce – ãla era biþâu
(beþiv)...
Fãceam cãlendariu’ gi ceapã ca sã vigem cum îi vremea ºatunci îl probeam ºî vigeam care lunã îi ploioasã... Puneam
busuiocu’ subt prag, sara îl luvam ºî îl duceam, ºî îl puneam la
râu. Puneam o piatrã prã el. Atunci dãgeam prã socacu’ (uliþa)
ãsta ºi întorceam prã ãlãlalt ºî sã zâcea: cu cine ce-ntâlneºci, aºa
îþi cheamã omu’. Eeee... ªî io am fãcut iar aºa. ªî m-am întâlnit
cu doi gi Petre: ºî m-o chemat ºî prã socru Pãtru, ºî prã bãrbat
Pãtru. ªî zâcea cã, dacã era busuiocu’ îngheþat,ce mãriþi anu’
ãla; dacã nu, nu ce mãriþi. ªî tãman aºa o fost...
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La Barburã (Sfânta Varvara – 4 decembrie), sã fãcea o
turtã ºî aia sã mânca gimineaþa. Sã punea o cununã gi fuior,
atunci era cânepã, prã aia sã puneau mere º-atunci o împãrþa
la toþi ãi gin casã, ºî mâncau gin Barburã, sã-i fereascã gi bube.
ªî turta era gin aluvat, numa’nepornit (nedospit), ca o pogace“...
ªi, când se opreºte, aºazã masa ca pentru goºci (oaspeþi)
de seamã: ne pune înainte ouã în cigane (tigaie), amestecate cu
urdã, coleºã caldã, din fãinã de la o moarã gi prã vale, brânzã
friptã, gãluºte cu prune. Am simþit astfel cãldura ºi primirea
aleasã a oamenilor din Rudãria...
„Mãi gimult noi nu fãceam brad. Mergeam la râu, tãiam
o creangã gi anin (arin), puneam nuci în ºâclu, cocoºi ºî prune
fripce...
Moº Crãciun vinea cu pomu’: era cu cojocu’în ors prã dos,
cu caier... Zâcea cã vine gi la pãdure, vinea cu saina (sania), cu
câce-o joardã (nuia), dacã nu ni-sãm cuminþi“...
*
Cuminþi au fost: dacã nu atunci, apoi mai târziu în viaþã...
De aceea ºtiu sã se veseleascã acum de cele trãite. Fiecare
poveste de aici a avut culmile ºi abisurile ei, poticnindu-se ca
apa printre pietrele Nergãniului. ªi, chiar de a cotit, s-a reîntors
mereu drept... ªi din ele au ieºit mai aºezaþi, mai înþelepþi. Dar
toate – ºi ei cred asta din adâncul sufletului lor – s-au petrecut
cu vrerea lui Dumnezeu, a Cãrui poveste ºi venire printre
oameni o destãinuie ºi colindele din Þara Almãjului...

dr. Maria VÂTCÃ
Note:
1
Preparat specific, fãcut din bucãþi de carne tocatã, fiartã
cu fãinã de porumb ºi de grâu.
2
Obicei practicat de tinerii necãsãtoriþi, prin care încercau
sã-ºi ghiceascã ursitul.
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„Copil prin satul de piatrã“
La începutul acestei veri, poetul ºi ziaristul Nicolae Pãtruþ
mi-a fãcut o neaºteptatã suprizã, oferindu-mi cel mai recent
volum al sãu: „Copil prin satul de piatrã“, apãrut la Editura
Mirador din Arad. Scriu „surprizã“ pentru cã autorul realizeazã,
în stilul deja cunoscut în cãrþile lui de publicisticã, portretele
(dupã porecle) unor personaje din satul meu natal, Socolari,
toate „mutate“ acum, rând pe rând, în cele douã cimitire din
„Poianã“. ªi dacã pentru mine ele fãceau parte din „datul“
locului, crescusem sub ochii lor, (pânã în clasa a VI-a când
devenisem orãºean), Nicolae (a cãrui mamã era cãsãtoritã la
Ilidia), a avut „privilegiul“ de a face naveta de la Ilidia, cu alþi
colegi de generaþie, la ªcoala gimnazialã din Socolari. Ba, mai
mult, în vacanþe sau în iernile cu ger ºi cu multã zãpadã prefera
sã locuiascã în casa bunicilor dinspre mamã, de „prã Vale“, sã
asculte poveºtile spuse la gura sobei de vecini ºi de rude, sã se
bucure de aerul ºi frumuseþea fiecãrui anotimp. Sã colinde
locurile din împrejurimile satului ºi chiar sã le evoce dupã
toponime, pe care azi nu le mai ºtie nimeni. Eu, fiind mai în
vârstã ca el, trãisem vremea când grâul se treiera cu batoza
acþionatã de un tractor cu ºenile, în „aria“ amenajatã în imediata
vecinãtate a drumului ce duce înspre Potoc. Pentru cã oamenii
cultivau mai multe suprafeþe cu aceastã cerealã (deºi fãceau
rotaþia culturilor principale) ºi era nevoie de un spaþiu mai
mare, pentru „jârezile de paie“ rãmase în urma treieratului, pe
care sãtenii le transportau mai târziu, acasã, le stivuiau în clãi,
pentru a le folosi la „aºternutul“ vitelor.
El îl omite, spre exemplu, pe Pãtru Cioc, un om sãrac ce
locuia cu baba lui pe lângã Terente ºi lucra în fiecare an sus,
pe batozã având niºte ochelari speciali (care îi protejau ochii de
praf). Parcã îl revãd ºi acum desfãcând snopul ca pe un acordeon,
dupã ce o altã femeie îi tãia funia de tei cu un „cosor“. Nu
aminteºte nici de Adam Anuþa, ceasornicarul satului, ce vieþuia
într-o cãsuþã situatã între casa lui Ion Strãin ºi grãdina lui
Iosum Bãrcu. Ultimul, dupã ce se pensionase de la Anina, se
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îndeletnicea cu „ciºlãria“, adicã învãþase ºi meseria de tâmplar,
aºa cum o fãcuse ºi vecinul meu Ioºca Radu (Radomir) sau Ioºca
Ixân (Alexandru), ultimul fiind o vreme ºi vânzãtor la Magazinul
mixt al Cooperaþiei. Dacã tot am început sã fac completãri la
„eroii“ cãrþii semnate de prietenul Nicolae Pãtruþ aº mai spune
cã le-am cunoscut bine ºi pe „pãpucãrese“ întrucât una dintre
ele – Ana Gãlãu – fusese cãsãtoritã pentru scurtã vreme (nu
ºtiu dacã legitim) cu tatãl meu, iar la cea de-a doua – Ana Cãta
– eram trimis adesea sã ne coase tãlpi de cauciuc la „pãpucii de
lânã“, în care umblam chiar ºi la ºcoalã. De asemenea, Cozacu,
pe lângã faptul cã era „boactãr“, adicã paznic de noapte ºi
toboºar, scria ºi versuri ºi mã chema adesea la el acasã „sã i le
corectez“. Þin bine minte cã le dactilografia la o ingenioasã
maºinã, cu o manetã mobilã, pe care o mutai în dreptul literei
pe care doreai sã o imprimi, adusã de prin locurile de unde
venise. Mã fascina ºi preotul Septimiu Daº, cãsãtorit cu fata
„Babei Toia“, Sultana (pe care, ori de câte ori aveam drum „prã
Vale“, o vedeam mereu fumând þigãri întroduse într-o „lulã“, (un
fel de „filtru“ confecþionat din lemn de mesteacãn), pe un
scãunel în faþa casei. Preotul Septimiu Daº venise din Iertof ºi
avea o voce cum rar mi-a fost dat sã aud. De altminteri pe un
fiu al sãu, Doru, din Timiºoara, l-am cunoscut în biroul primarului
de la Glimboca, unde deþinea, undeva pe apa Bistrei, o balastierã.
În sfârºit þin minte cã „Baba Vuþa Pecu“, fãcuse ºi câþiva ani de
puºcãrie, pentru niºte „matrapalzâcuri“ cu Casa de pensii, dar îºi
zidise ºi primul cavou impunãtor, din ciment în cimitir. Lângã
„Lotul ºcolii“, cultivat într-o vreme cu porumb de învãþãtorul
Artemie Pantiuc (tatãl actualului inginer ºi prieten al meu
Viorel Pantiuc, din Bocºa ), situat chiar peste drum de instituþie,
mai locuia, cu mama sa, ºi Floarea ªtefi. Cum am mai scris ºi
cu altã ocazie, „Taica Lazãr“, fãcãtorul de fluiere, de fuse ºi de
furci de tors lânã, ne însoþea pe noi, copiii, în fiecare an, în
Ajunul Crãciunului, la colindat.
În sfârºit, aº mai vrea sã fac vorbire ºi de „Macu“
(Lãudat), care a adus pentru prima oarã în sat, la nunta fetei
celei mari, o parte din orchestra „Lazãr Cernescu“, din Caransebeº,
ºi pe tânãra solistã de muzicã popularã Ana Pacatiuº, cu pãrul
blond, împletit într-o coadã. „Scena“ era amenajatã pe o terasã
situatã la înãlþime, peste drum de casã, acolo unde îºi depozita

100

https://biblioteca-digitala.ro

nutreþul pentru animale. Eu, vãzând-o pe solistã m-am îndrãgostit
pur ºi simplu de ea ºi la o orã de desen i-am ºi pictat fãptura.
Mai târziu cu Ana Pacatiuº, drumurile ni s-au intersectat în mai
multe ocazii, cunoscându-ne de-a binelea. Era sã-l uit pe „uica
Iacob Barbu“, ce avea casa pe partea stângã pe drumul ce ducea
la „Gaura Ursului)“, un fel de condeier þãran anonim, ce scria
în acele vremuri la un roman. În biblioteca sa deþinea tot felul
de cãrþi vechi ºi în descinderile mele împreunã cu poetul Iacob
Roman, amândoi liceeni, (unde eram serviþi întotdeauna cu un
pahar de vin), ne lãsa sã le rãsfoim, dar nu ni le împrumuta
niciodatã acasã (de teamã, poate, cã nu i le mai returnãm), care
avea un fiu cãsãtorit cu o potoceancã. Aveau împreunã o fatã,
devenitã medic la Timiºoara, unde dupã dispariþia prematurã a
tatãlui a luat-o acolo ºi pe mama sa. Oare ce s-o fi întâmplat cu
cãrþile ºi manuscrisele pe care le avea taica Iacob? Cam pe
lângã taica Pãtru Þâþã locuiau ºi cei doi fraþi, Ion ºi Coliþã
Buznicu, acesta din urmã, devenit croitor. Ion, cel mai mare,
plecat ºi el de tânãr la ceruri, avea o soþie extrem de frumoasã,
venitã, cred, „dã prã Geal“, nimeni alta decât mama actualului
medic de la Spitalul din Oraviþa, Mãrioara Fara care, când mã
vedea, se bucura adresându-mi-se cu apelativul de „nana Coliþã“.
Avea vorbã blândã, tãmãduitoare parcã, ºi ori de câte ori
întâlnea un socolãrean prin saloane, parcã îi întinerea inima.
Soþul ei, Felician Fara, mulþi ani director al instituþiei, originar
din Vãrãdia, era (sau mai este ºi acum), un adevãrat manager
care a adus spitalul, prin implicare, la standarde nemaiîntâlnite
pânã atunci.
Dar iatã ºi câteva dintre titlurile textelor despre satul
meu natal care e, în bunã parte ºi satul lui, descris admirabil,
vãzut prin ochii copilului de altãdatã: Satul în care pietrele vorbesc,
ªoaptele ruinelor, Biþã Brânda, Bãtrânul Simion, Cuvintele pietrelor,
Floarea cu mireasmã de pãcat, Bocetul de dor, Era primãvarã, În
loc de epilog, Cu dor despre luminã, Baba Vuþa Pecu, Într-o împãcare
dintr-o zi istoricã... În loc de epilog, Când dramele nu pot muri,
Amintirile se trezesc, Moº Avram, Toma Marcu, Întunericul din apele
limpezi, Ion Mãrcin, Bucurii mari într-o lume micã, Cântecul nucului,
Despre lipsuri ºi delicatesuri..., Drumul de la pãmânt la suflet, Adam
Fãrbariu, Ceica Icoana, Terente, Când dragostea ucide, Cântecul
tãlãngilor, Baba Petra Þiganu, Printre dureri, despre un Om de
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bucurie, Când grâul þi se stinge-n palme, Înþelepciunea slugii, Printre
dureri, despre cãrbune... Ion Madincea, Tata Gheorghe..., Moº Sãclic,
Uciºi de dor – Nelu Zgâþâie, Sâma Þiganu..., La pomanã, la Taica
Mãrcin, Cãcârþãul lu Baba Ioana, Pãpucãresele, Ivan, Popa Iacob,
La Morile din Bei..., Cozacu..., Pãtru Þâþã..., Moº Costa Tãtulã,
Dada Mamii, Gheorghe Rouã, Baba Toia..., Wentzel... Lazãr..., Macu,
Reportajul integrãrii.
Am lãsat la urmã un text publicat de Nicolae Pãtruþ
în 2013 ºi reluat în aceastã carte, intitulat „ªoaptele ruinelor“,
ce poate figura, alãturi de altele, într-o viitoare monografie a
satului. Este vorba – susþine autorul – de un manuscris înmânat
de poetul ºi prietenul nostru comun, Iosif Chirilã, din Slatina
Nera, aparþinând dascãlului Ion Petru care, printre altele,
descrie cum s-a construit localul noii ºcoli, din Socolari care,
dimpreunã cu Casa Culturalã, are o lungime de 40 de metri.
Iatã ce spune dascãlul Ion Petru: „Între anii 1933-1935 am ajuns
la Socolari ca suplinitor al revizorului Toma Rãdulea, din localitate,
ºi am preluat conducerea corului bãrbãtesc înfiinþat de el
înainte de Primul Rãzboi Mondial. Erau bune elemente ºi
iubitori ai corului ºi muzicii în general (aveam fanfarã bunã ºi
un fligornist bun ºi subtil interpret al doinelor cãrãºene). Înspre
searã, pãscând oile pe dealurile împrejmuitoare satului, încânta
întreg satul cu doinele sale ºi, bineînþeles, cu cântece de joc.
Era ºi un profund basist la cor, Nicolae Bujac se numea.“ În
continuarea manuscrisului sãu Ion Petru vorbeºte despre înfiinþarea
corului mixt, despre organizarea orchestrei ºcolii de profesorul
Ioachim Perian, alocarea a 50 de mii de lei pentru clãdirea noii
ºcoli, despre participarea întregului sat la defriºarea terenului,
raportând revizorului cã într-o zi „sute de care cu boi ºi cai au
pornit la aducerea pietrei, pânã sâmbãtã, când a venit revizorul
acasã, au fost aduse aproape o mie de care cu piatrã“. Întrebat
cum a reuºit acest record dascãlul i-ar fi rãspuns: „Eu nu fac
politicã!. Satul întreg e cu mine ºi nu dezbinat de interese
mãrunte, de partide“. Aici aº face ºi eu o micã parantezã: în
ciclul primar, la ºcoalã eram trei bãieþi ºi trei fete. Cu bãieþii,

Nicolae IRIMIA
(Continuare în pag. 108)
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Nedeia

La givan
Douã decenii de corespondenþã
(1969-1989)

Preot Gheorghe Dumitrescu Bistriþa¹ –
profesor Dumitru Jompan²

Interesul românilor pentru descoperirea nestematelor creaþiei
populare materiale ºi spirituale, culegerea lor, tezaurizarea ºi
valorificarea acestora în diverse ipostaze: artizanalã, scenicã,
prin tipãrituri etc., dãinuie de multã vreme. Ca în mai toate
þãrile Europei cele mai vechi atestãri pot fi gãsite în scrierile
istoricilor ºi geografilor din antichitate; lucrãrile cronicarilor;
cãrþile de cult; manuscrise; colecþii (codexuri); stampe; tabulaturi;
însemnãrile unor cãlãtori strãini, mai mult, în descoperirile
arheologilor. Despre o ºtiinþã a etnologiei (folclorului, etnografiei
ºi artei populare) se poate vorbi doar din secolul al XIX-lea³.
Fiecare zonã etno-folcloricã din frumoasa ºi scumpa noastrã
þarã ºi-a avut împãtimiþii acestui domeniu. Spre exemplu, s-au
remarcat în domeniul etnomuzicologiei, în ultimul secol: Th.

103

https://biblioteca-digitala.ro

Burada (în Moldova), D.G. Chiriac (în Muntenia), S. V. Drãgoi ºi
Nicolae Ursu (în Banat), Gh. Fira ºi Dumitrescu Bistriþa (în
Oltenia), George Breazul ºi Constantin Brãiloiu (în toatã þara),
º.a.m.d.
Sigur, aþi reþinut dintre numele de mai sus pe cel al
preotului Gheorghe N. Dumitrescu Bistriþa care a desfãºurat o
activitate prodigioasã în comuna Bistriþa din judeþul Mehedinþi,
în domeniul folcloristic de care ne vom ocupa acum ºi aici.
Revista „Izvoraºul“ de „muzicã, artã naþionalã ºi folclor“,
ctitoritã de Preacucernicul Pãrinte Dumitrescu în anul 1919 ºi
susþinutã material de soþii Olimpia ºi Gheorghe Dumitrescu,
pânã în 1939 a valorificat nenumãrate creaþii de sorginte popularã
nu numai în Mehedinþi, ci, din toatã þara. Asemenea au procedat
ºi colegiile de redacþie ale periodicelor: „Albina“, „Comoara
satelor“, „Doina“, „ªezãtoarea“, „Tudor Pamfile“, º.a.
Începând cu anul 1956, sub egida Academiei Române, a
apãrut la noi, „Revista de etnografie ºi folclor“, destinatã
cercetãtorilor din instituþii abilitate. Dupã încercãri repetate de
a publica articole ºi studii personale, ale subsemnatului în
periodicul amintit, încercãri, evident, nereuºite, m-am gândit sã
propun editarea unei reviste la care sã aibã acces: învãþãtorii,
profesorii, preoþii de la þarã, altfel spus, folcloriºtii modeºti, fãrã
titluri universitare sau academice, pentru a salva creaþia popularã
de la uitare ºi pierzanie. Ca urmare, am trecut la redactarea
articolului „Lipseºte o revistã de folclor“, apãrut în paginile
periodicului „România literarã.4“
Jelania subsemnatului n-a avut nici un ecou în rândul
celor care au activat în instituþiile ºi institutele de profil cãrora
le-am sugerat ºi un model, acela al periodicului moldav
„ªezãtoarea“, „revistã pentru literaturã ºi tradiþiuni populare“,
apãrutã la Focºani în perioada 1892-1929 din iniþiativa lui Artur
Gorovei.
Dar, pe cerul întunecat al indiferenþei generale, a apãrut
o razã a speranþei, glasul unei personalitãþi arhicunoscute în
folcloristica româneascã, vocea preotului Gheorghe N. Dumitrescu
Bistriþa a cãrui scrisoare, adresatã subsemnatului, o citãm:
„Stimate Domnule profesor, cele scrise de d[umnea]v[oastrã],
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sub titlul «lipseºte o revistã de folclor» în «România literarã»,
sunt juste (...). O revistã de folclor ar concentra o seamã de
cercetãri pasionate care ar aduce o contribuþie de mare folos
culturii româneºti prin materialul publlicat: studii ºi producþii
spirituale ºi artistice ale poporului.
Aþi menþionat în scrisul d[umnea]v[oastrã] despre
„ªezãtoarea“ lui Artur Gorovei. Da, a fost o bunã ºi serioasã
revistã.
Cea mai completã ºi cuprinzând ºi folclor muzical a fost
„Izvoraºul“ prima ºi unica revistã de folclor de acest gen.
Nu ºtiu dacã o cunoaºteþi sau nu. A apãrut 21 de ani ºi
jumãtate. (...)5
Vã expediez douã exemplare spre edificare.
Sute de glasuri s-au ridicat pentru reeditarea „Izvoraºului“
dar... (...) Doresc sã vã cunosc mai de aproape convingerile.“6
Aºa a început corespondenþa subsemnatului cu preotul ºi
folcloristul Gh. N. Dumitrescu Bistriþa.
În acelaºi an (1969) am vizitat împreunã cu profesorii,
elevii ºi pãrinþii absolvenþilor clasei a VIII-a de la ªcoala
Generalã din Marga, familia Dumitrescu, îndeplinindu-i în acest
fel dorinþa de a ne cunoaºte personal. Cu toþii am rãmas
impresionaþi de ordinea, rigoarea cu care cercetãtorul-folclorist,
editorul „Izvoraºului“ purta evidenþa corespondenþei cu cei peste
7.000 de colaboratori (fiecare cu dosarul sãu ºi caseta sa în
fiºierul scrisorilor), de frumuseþea lucrãrilor de arte plastice
(picturi ºi sculpturi) ale acestui Mare Preot Mehedinþean.
Redactorul-ºef al „Izvoraºului“ a întors vizita mãrganilor
în anul 1973 cu prilejul aniversãrii a 75 de ani de muzicã coralã
la Marga, dezvelirii monumentului „Omagiu cântecului“, unic în
Europa ºi întâlnirii cu fiii satului.
În perioada 1969-1973 corespondenþa dintre noi a continuat,
timp în care, pãrintele paroh m-a ajutat sã-mi completez întrcâtva colecþia revistei editate de Preasfinþia Sa.
Graþie informaþiilor primite prin consultarea a peste jumãtate
din numerele revistei sale, (peste 100 din totalul de aproximativ
250 de numere) am reuºit sã redactez comunicarea „Folclorul
copiilor în atenþia revistei «Izvoraºul»“ prezentatã la Simpozionul
din luna august 1970 de la Drobeta Turnu-Severin.
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Gh. N. Dumitrescu Bistriþa i-a fost de un deosebit sprijin
autorului prezentei comunicãri în cercetãrile monografice asupra
vieþii ºi operei muzicienilor Timotei Popovici ºi Antoniu Sequens oferindu-i corespondenþa purtatã cu aceºtia de-a lungul
vremii.
Modul de adresare al pãrintelui Dumitrescu: „Stimate
Domnule Profesor“, „Stimate ºi bun prieten“, „Stimate maestre
ºi bun prieten“, „Iubite prietene, Jompan“, fac dovada unei
relaþii sincere, loiale ºi de duratã.
Cele 25 de misive trimise de Preacucernicul Pãrinte
Dumitrescu subsemnatului, au fost publicate în „Dumitru Jompan
- Corespondenþa“, vol. II (D-J). 7.
Iar cele epistole trimise D-sale urmeazã sã aparã în
volumul VI de Corespondenþã 8. , scrisori pãstrate cu grijã de
Filiala Direcþiei Arhivelor Statului din Drobeta Turnu Severin,
puse la dispoziþia noastrã (xeroxate) de studentul în teologie, Ion
Popa.
Studiul nostru, succint, asupra epistolografiei: Dumitrescu
Bistriþa – Dumitru Jompan vine sã se adauge volumelor de
Corespondenþã a muzicienilor: T. Popovici 9. ªi N. Ursu. 10.
Dupã trecerea pe celãlat tãrâm a preotului-folclorist
Dumitrescu Bistriþa, cunoscutul cercetãtor Pavel Ciobanu, a
reânviat, pentru puþinã vreme, ideea reapariþiei revistei „Izvoraºul“,
iniþiativã care, spre regretul iubitorilor creaþiei populare, a
sucombat odatã cu directorul Casei de Culturã din Bãile Herculane.
Pentru a cinsti memoria preotului, folcloristului ºi editorului
Gheorghe N. Dumitrescu Bistriþa ºi a soþiei sale, Olimpia,
cuvine-se cu adevãrat, ca prin forþe unite, mehedinþenii ºi
bãnãþenii, sã dezãgãzuiascã „izvorul pururi reîntineritor“11 pentru
ca ºi cei de azi sã poatã sorbi „aromata bãuturã de aur“ a
creaþiei populare româneºti.12.
Credeþi în posibilitatea acestui riviriment: revista „Izvoraºul“,
seria a III-a? Eu, da.
Vã mulþumesc!

prof. dr. Dumitru JOMPAN
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Note
1
Gheorghe N. Dumitrescu Bistriþa (1895-1992), preot,
cioplitor în lemn, zugrav de icoane, dirijor de cor, folclorist,
editor, animator al vieþii culturale mehedinþene.
2
Dumitru Jompan (1938-), învãþãtor, profesor, dirijor de
cor, etnomuzicolog, compozitor, poet, animator al vieþii culturalartistice din Marga ºi Caransebeº.
3
Emilia Comiºel: Folclor muzical, Bucureºti, Editura
Didacticã ºi Pedagogicã, 1969, p. 14-45.
4
Dumitru Jompan, „Lipseºte o revistã de folclor“ în
„România literarã“, Bucureºti, II (1969), 31 (43), 2.
5
Dumitru Jompan, „Corespondenþa (scrisori primite)“, vol.
II (D-I), Reºiþa, Editura Banatului Montan, 2009, p. 55.
6
Dumitru Jompan, „Etnografie, artã popularã ºi folclor în
Banat“, Timiºoara, Editura Banatul Montan, 2006, p. 108-115;
*** Tradiþii culturale mehedinþene, Drobeta Turnu-Severin, f. e.
1995, p. 55-63.
7
Dumitru Jompan, „Corespondenþa (scrisori primite)“, vol.
II (D-I), Reºiþa, Editura Banatului Montan, 2009.
8
Idem, ib. (scrisori trimise), vol. VI (A-Z), în curs de
apariþie.
9
Timotei Popovici, „Corespondenþa“, vol. I, Timiºoara,
Editura Mitropoliei Banatului, 1997; Idem, „Corespondenþa. Studii
de pedagogie muzicalã“, vol. 2, Timiºoara, Editura Eurostampa,
2002.
10
Nicolae Ursu, „Corespondenþa“, Reºiþa, f. e., 1994.
11
Sintagmã împrumutatã din conceptul despre folclor al
poetului Mihai Eminescu.
12
Idem.
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„Copil prin satul de
piatrã“
(Urmare din pag. 102)

Un proiect inedit ºi
necesar propun bibliotecara
Gabriela ªerban ºi preotul
Valentin Costea: o carte despre
preoþii ºi teologii ortodocºi din
Bocºa (Editura Tim, Reºiþa,
2020), primul volum dintr-o
posibilã amplã enciclopedie.
Regãsim figuri importante ºi
cunoscute, precum protopopul,
scriitorul ºi gazetarul Mihail
Gaºpar, dar ºi figuri despre care
autorii mãrturisesc cã au puþine
date, cum ar fi preotul Plinius
Oancea, unul din fiii celebrului
Tata Oancea. Cei doi autori ai
cãrþii au mai colaborat nu de
mult la o carte despre Reprezentanþi bocºeni la Marea Unire
de la Alba Iulia din 1 Decembrie
1918 (Editura Tim, 2018).

învãþãtorul Artemie Pantiuc a
încercat sã facã un curs de
vioarã. Ne-a fãcut rost de trei
„pupitre“ pe care sã punem un
curs de vioarã semnat de Eugen
Cuteanu. Viorile erau ale ºcolii.
Dascãlul a observat cu ce „marfã“
lucra (unul dintre cursanþi fiind
chiar fiul sãu), ºi se înþelege
„s-a lãsat pãgubaº“, cum se
spune în popor.
Dupã decenii am revãzut
ºcoala de mai multe ori ºi
gazetar fiind, am „tras“ tot
atâtea semnale de alarmã. Ba
am ºi scris un text mai acid în
ziarul Timpul care se intitula
„O ºcoalã care învaþã sã devinã
ruinã“.
Nu ºtiu dacã Armina
Flavia Adam din Târgu Mureº
a vizitat satul ºi împrejurimile
lui în vara anului 2018, dar
trebuie sã recunosc cã prefaþa
ei, cu multe citate din autor,
dã senzaþia cititorului cã a ºi
fãcut-o, aºa cum rândurile scrise
pe coperta a patra de Andreea
Denisa Uþã „rotunjesc“ o carte
care, oricum, va rãmâne în
istoria satului meu natal.
Cic lov a Rom ânã, 23
august 2020
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Nedeia

Cuina bãnãþeanã
Bãnãþeanul nu are nevoie de
prospecte
ªtim ce mâncãm?
Ni se repetã, pânã la obstinaþie, cã nu mâncãm
corect, asta ºi din vina noastrã, deoarece cumpãrãm din
magazin o sumã de produse ce conþin E-uri nocive, mult
peste cantitatea admisã de cãtre Comunitatea Europeanã.
De altfel, este un fapt învederat: (ºi) din acest punct de
vedere (alimentar, adicã), suntem lada de gunoi a Europei.
Nu vreau sã acuz pe nimeni, ºi nici sã par adeptul nu
ºtiu cãrei teorii conspiraþioniste. Vi se pare normal,
însã, ca o þarã care, înainte de al Doilea Rãzboi Mondial,
era denumitã grânarul Europei (România deþinea –
incredibil – locul 5 în Europa ca venit pe cap de
locuitor, „avere“ dobânditã numai ºi numai din
agriculturã), iar în perioada comunistã a hrãnit o mare
parte a blocului rãsãritean, sã importe mai mult de 8090 % din toate categoriile de alimente, fie ele cereale,
fructe, legume ori produse procesate? Prin politici pe
care preferãm sã le numim prosteºti, pentru a nu spune
de-a dreptul criminale, þãranii (câþi au mai rãmas) ºi-au
vândut pãmânturile abia recuperate nemþilor, italienilor,
francezilor ºi mai ºtiu eu cui, proprietari care nu sunt
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deloc prietenoºi cu pãmântul (neavând, de altfel, nici
un motiv sã o facã), exploatându-l la maximum,
secãtuindu-l. La þarã, în satul românesc, odinioarã leagãn
al veºniciei, nu mai lucreazã nimeni nici mãcar pãmântul
rãmas, grãdinile „se încuie“, animalele de casã au devenit
o raritate, cãci în fiecare localitate mai acãtãrii a þãrii
(chiar ºi în comune mai mari) s-au grãbit sã îºi reverse
„bunãtãþile“ super-marketurile de tot felul.
Nimeni nu mai creºte porci, vaci, oi ºi capre (sau,
în orice caz, foarte, foarte puþini, în comparaþie cu ce
era odinioarã, chiar ºi pe vremea comunismului, în
satul românesc), aºa încât am devenit o naþiune bolnavã,
la propriu. În Duºmancele, George Coºbuc avea aceastã
formulare, referitoare la fata sãracã: Ce poartã ea, / Alt
om aruncã. Noi mâncãm ceea ce nu consumã Occidentul.
ªi nici mãcar nu suntem atât de sãraci. Studii recente
au arãtat cã România are un potenþial agricol atât de
ridicat, încât ar putea sã hrãneascã, fãrã nici un fel de
probleme, 80 de milioane de oameni. Dar cu cine sã le
facem, toate acestea? Zilnic ni se dã în cap, la televizor,
cu programe agricole dintre cele mai „revoluþionare“, în
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vreme ce, la þarã bãtrânii stau triºti ºi cu ochii umezi
pe bãncile din faþa caselor, aºteptându-ºi (cel mai adesea,
zadarnic) odraslele din strãinãtãþuri, bãrbaþii rup uºa
birtului, femeile ºterg la popou pensionarii Vestului, iar
copiii lor, mândra generaþie post-revoluþionarã, au devenit
sclavi moderni pe „plantaþiile“ de hranã ale Europei
„civilizate“.
Între timp, toatã planeta se îmbolnãveºte, miratã
de faptul cã întreaga ºtiinþã modernã nu este capabilã
sã scoatã piatra chinezeascã din lacul boleºniþei. S-a
gândit, oare, cineva, pânã în acest moment, cã aceastã
imensã crizã sanitarã universalã este (ºi) „rodul“…
alimentaþiei? Imunitatea întregii omeniri a scãzut
dramatic, aºa încât „zguduitura“ prin care trecem îi va
alege pe cei mai rezistenþi de cei mai puþin „pregãtiþi“
pentru lupta cu viaþa. ªi oare mai are rost sã ne
întrebãm cine va avea câºtig de cauzã? Cei „îndopaþi“
cu produse sintetice, de proastã calitate (care nu întãresc
deloc sistemul imunitar ci, dimpotrivã, îl distrug) sau
„cei aleºi“, care consumã doar produse realmente ecologice
(se produce o cantitate de doar 2 % produse eco ºi bio,
din totalul alimentelor obþinute anual)? Fireºte, ele
sunt foarte scumpe, omul de rând neputând nici mãcar
sã se gândeascã la ele.
Încet-încet, chiar ºi la noi (sau mai cu seamã la
noi), lumea se întoarce la brandul tradiþional. Am
început sã ne cãutãm, „furnizori“ de la þarã, care ne
aduc „pe furiº“ (ANAF-ul este foarte vigilent, pentru ca
nu cumva vreo bãtrânicã de la sat sã devinã – ilicit –
milionarã în euro, vânzând „la negru“ leuºtean ºi arpagic),
ouã, lapte, brânzã, pui sau mai ºtiu eu ce, crescuþi
acasã, în ogradã, cu hranã sãnãtoasã. Doar cã aceºtia
sunt din ce în ce mai puþini, iar în curând se vor stinge
ºi ei, de tot. De fapt, subiectul prezentului studiu este
altul: ºtia þãranul de odinioarã ce mãnâncã, în absenþa
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(vai!?) a etichetelor care ne atrag atenþia (ºi nu prea),
astãzi, asupra ingredientelor din produsele pe care le
cumpãrãm?
Bãnãþeanul nu citea etichetele de pe ouãle ºi
pulpele de pui din propria ogradã. El ºtia bine cu ce le
hrãneºte, cum le îngrijeºte, cum le apãrã de boli ºi de
prãdãtori. La ce bun, atunci, sã le mai eticheteze, nu-i
aºa?
Mai mult decât atât, suntem invadaþi astãzi, atât
de cãtre mijloacele media, cât ºi de literatura de
specialitate, de o serie de preparate internaþionale, de
caracatiþe, de reducþii de sosuri, de scoici? Cine pregãteºte
astfel de bucate, azi, în România, în afara celor 5 %
dintre bogaþii þãrii?
Mai mult decât atât, „practicarea“ unei astfel de
bucãtãrii înseamnã desprinderea definitivã de ceea ce a
însemnat, odinioarã, bucãtãria tradiþionalã (salut intenþia
„ºefului“ Horia Vîrlan de a iniþia o emisiune-concurs
Tv. cu bucate tradiþionale). Cãci fiecare fel de mâncare
tradiþional înseamnã nu doar „gustul“ ºi „plaitingul“ lui,
ci ºi povestea care stã în spatele sãu.
Putem spune cã 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 semnifica o formã localã a
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totemismului. 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.“1
Este evidentã, încã de la bun început, existenþa
unei strânse legãturi între „animalul ritualic“ ºi
caracteristicile lui zoo-anatomice. 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 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.“2
Am fi uimiþi sã aflãm cã ritualizarea atât de
pregnantã a „animalului sacru la români“ (el este prezent,
sub forma unor preparate absolut obligatorii, în mai
toate momentele importante ale vieþii omului din mediul
rural, colective ori individuale) dateazã din vremuri
îndepãrtate, la început porcul mistreþ, ºi nu cel domestic
fiind personajul central al manifestãrilor cultice ºi rituale:
„ Cu toate aceste antecedente temperamentale ºi
caracterologice mitice, credinþele ºi datinile poporului
român despre mistreþ s-au cristalizat în unele colinde ºi
basme mitice. Caracteristic este, în primul rând colindul cu
mascã de mistreþ sau de porc, care pânã în secolul al XIXlea mai persista în Banat, la Lãsatul Secului. În al doilea
rând, colindul cu mascoida de vier (un substitut al
mistreþului), se menþine încã în forma lui arhaicã în
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Muntenia. Pe o tipsie veche se aºeazã capul de vier sau un
cap butaforic de porc, împodobit cu ciucuri, cordeluþe,
zurgãlãi ºi ceva verdeþuri. Tava era purtatã de un colindãtor
în vârstã, uneori mascat. Mascoida vierului se numeºte
Vasilca – pentru cã se umblã cu ea în ajunul lui sân Vasile.
În loc de mascoida vierului – colindãtorul din Câmpia
Dunãrii umblã cu o mascoidã antropomorfã, un fel de
«pãpuºã de câlþi nume contras», derivat din sân Vasile.“3
O prezenþã cel puþin insolitã în cadrul colindelor
româneºti este aceea a numeroase forme de manifestare
culticã „pãgâne“, care nu au nimic de-a face cu naºterea
lui Iisus. Mai mult decât atât, dacã în cazul Paºtelui
mielul este, din punct de vedere ritual, sãrbãtoresc,
cultic etc. „personajul central“ al evenimentelor, în
perioada Crãciunului important este porcul. „Lucrul“
este cu atât mai ciudat cu cât, aºa cum am arãtat în
repetate rânduri, el reprezintã, din punctul de vedere
al creºtinitãþii, animalul cel mai urât (lacom, murdar,
expresie a lubricitãþii sexuale): „Aceste atribute contureazã
un profil, nu în întregime malefic, dar în bunã parte
defavorabil, dominat de atribute negative: duºmãnia faþã
de om (i.e. omorâtorul sãu), murdãrie, lene, lãcomie.
Posibilele semnificaþii ceremoniale, sau magice constituie
nivelurile secundare, puþin dezvoltate ale structurii sale
mitologice.“ 4
Unii cercetãtori afirmã cã sacrificiul porcului
dateazã din vremuri imemoriale, ºi are puternice
implicaþii sacre. Ideea este ilustratã, de altfel, de
numeroasele credinþe ºi practici magice legate de
sacrificarea porcului, de Crãciun: „Astfel, sacrificarea
porcului se petrece în ziua de Ignat, în preajma solstiþiului
de iarnã, la vremea renaºterii soarelui, a ivirii Anului, a
datinilor ºi gesturilor magice propiþiatoare ºi omenice. Dupã
unele credinþe, omorârea porcului relevã o semnificaþie
ritualã ºi magicã: astfel, <<oamenii nu ies la coasã dacã
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n-au vãzut la Ignat sânge de porc negru [...]>>; <<E bine ca
la Crãciun, când se taie porcii, sã te brezezi cu sânge, cã e
bine de bubat>>“. (...) Se pare cã atingerea (ori simpla
imagine) a sângelui acestui animal este dãtãtoare de forþe
ºi apãrãtoare de boli. Aceste credinþe întãresc valenþele
sacrificiale ale tãierii porcului ºi sugereazã posibilitatea
interpretãrii acestui eveniment ca o datinã popularã, cu
rosturi fertilizatoare (analogã deci sacrificiilor de porci din
antichitate, consacrate unor divinitãþi fecunde precum
Demeter, Ceres, Tellus ori Freya). (...) Dupã opinia lui Ion
Ghinoiu, tãiatul porcului are statutul unui sacrificiu ritual,
ale cãrui semnificaþii <<pot fi descifrate numai coborând
în adâncul mileniilor, când acest animal era considerat ca
întruchipare a spiritului grâului, a vegetaþiei în general.“5
Oferim, mai jos, o reþetã tradiþionalã româneascã
din carne de porc, din zona Banatului Montan.
Tochiturã de porc:
Se cãleºte ceapa. Peste ceapa cãlitã se pun bucãþele
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de carne proaspãtã, cu puþinã apã. Când carnea este pe
jumãtate fiartã se pun bucãþele de slãninã, cârnaþi, ºuncã
afumatã, ºi se condimenteazã cu boia (eventual, iute, altfel
foarte importantã pentru tochiturã), piper, pãtrunjel (frunze).
Se mãnâncã, de obicei, cu mãmãligã.

Gheorghe SECHEªAN
Note:
1
Romulus Vulcãnescu, Mitologie românã, Bucureºti,
Editura Academiei, 1987, p. 507.
2
Ibidem.
3
Ibidem, p. 508.
4
Mihai Coman, Mitologie popularã româneascã,
Bucureºti, Editura Minerva, 1986, p. 35.
5
Ibidem, p. 34.
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Reþete lugojeneºti
- Moºtenite de dna înv. Aurelia (Lia) Jompan
de la cumnata ei, de la Lugoj
Castraveþi pentru iarnã în apã
Castraveþii sã fie sãnãtoºi, spãlaþi, apoi aºezaþi în
vailing/lighean* ºi opãriþi cu apã în care fierbem puþinã
piatrã acrã. 5 minute sã stea acoperiþi în apa aceea
clocotindã. Dupã cele 5 minute, îi scoatem ºi îi aºezãm
pe un salvet* unul lângã altul ca sã se absoarbã apa.
Îi aºezãm în borcan, în mijloc punem hrean,
strugure crud, mãrar ºi frunzã de viºin.
Prãjiturã simplã cu drojdie
În 2 ½ deþ* lapte cãlduþ se plãmãdeºte drojdie de
25 de bani* ºi o lingurã de zahãr , se foloseºte imediat
cu 50 de gr. Fãinã, 4 gãlbenuºuri, 10-15 gr. zahãr
frãmântat bine ca sã se poate întinde cu druga de
groasimea jumãtãþii degetului mic. La compoziþia de
mai sus, se mai adaugã lapte ca sã nu fie prea vârtos*.
Dupã ce foaia e întinsã, se unge cu 20 gr. Unt pe
care îl frecãm spumos cu 20 gr. Zahãr. Îl rulãm apoi ºi
îl tãiem bucãþi cam de douã degete, le aºezãm una
lângã alta în cratiþã. Le lãsãm 2-3 ore sã creascã, dupã
care le dãm la copt la foc bun. Când e de treisferturi
copt, îl însiropãm cu lapte cald îndulcit ºi vanilat.
ªtefani - Tort
Blat:
28 deca* nuci, 28 deca zahãr, 6 linguri de prezel*,

117

https://biblioteca-digitala.ro

10 albuºuri spumã (bãtute spumã), se pun la copt în
douã forme liht*.
Filu*
10 gãlbenuºe, 10 linguri de zahãr fiert în aburi
pânã se îngroaºã. Dupã ce se rãceºte, se pun 14 deca
unt, 2 tablete de ciocolatã, 2 linguri de obãst*, se se
fierbe apoi umplut ºi îmbrãcat.
Gãluºte din brânzã de vacã
1 kg. de brânzã de vacã (dulce), se trece prin
sitã/ciur*, punem în ea 8 gãlbenuºe, 8 linguri de gris, 4
linguri de fãinã ºi puþinã sare. Frãmântat ºi lãsat sã
stea o orã. Când vrem sã le fierbem, batem 8 albuºe
spumã, o amestecãm în brânzã ºi le fierbem în apa
clocotindã.
Pusle de nuci
3 albuºe spumã (bãtute spumã), 18 deca nuci, 18
deca zahãr, puþinã coajã de lãmâie ºi suc (de lãmâie), 2
mâini de prezel.
Pastet* de mai* de viþel, reþetã de la dna Pãºtilã
25 deca mai de viþel, 40 deca slãinã* neafumatã,
4 ouã, ½ litru lapte.
Ficatul se macinã fin cu slãina de 2-3 ori, separat
cele 4 gãlbenuºuri se freacã bine fãcându-se o cremã
din lapte ºi gãlbenuº fiert în aburi.
Dupã ce s-a rãcit crema, se mestecã (amestecã) cu
slãina ºi ficatul ºi se trece prin sitã.
Sare, chimion. Se fierbe în aburi cca 1½ oare*.
Salatã de heringi – reþetã de la M. Perian
2 heringi, unul cu icre, unul în lapþ, tocat bine.
Tocãm o ceapã mãrut, puþin piper, muºtar, ... 2-3 linguri,
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amestecat bine ºi aranjat pe o farfurie ca ºi un hering
(sub forma unui hering).
Icrele ºi lapþii vin rase bine, jum. (jumãtate) de
ceapã, muºtar, zeichin* ca 2-3 linguri (aproximativ 2-3
linguri), un dl de smântânã, zamã (zeamã) de lãmâie,
bine frecat ºi pus peste hering.

M. PERIAN
metal

* reg. Vailing/lighean – aici vas de plastic sau

* salvet – ºerveþel
* deþ - 100 ml (un pahar adicã)
* drojdie de 25 de bani – drojdie la cub, în reþetã
un singur cub de drojdie
* vârtos – aici sens de nu atât de închegat, mai
moale
* deca – grame
* prezel – pesmet
* forme liht – forme rotunde
* filu – cremã
* obãst - ...........cuvânt ilizibil
* sitã/ciur – strecurãtor, strecurãtoare
* pastet – pateu
* mai – ficat
* reg. slãinã – slãninã
* reg. oare – ore pl., orã sg.
* reg. zeichin – ulei, untdelemn

119

https://biblioteca-digitala.ro

Supã de amprel reþetã de DANA
PREDA, 36 ani,
REªIÞA

Reþetã de gãluºte
cu prune
PETRUÞA
TUCULIA, 40
ANI, BOZOVICI/
ANINA
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Nedeia

Convieþuiri
Românii din Ungaria în oglinda
cercetãrilor etnografice din
trecut ºi prezent
În ceea ce priveºte folclorul ºi tradiþiile româneºti ale
comunitãþii din Ungaria, care au fost conservate destul de
bine pânã în anii 1960, trebuie remarcate douã aspecte
importante. În primul rând, pentru cã populaþia româneascã
nu a fost compactã ci a fost împrãºtiatã sporadic în localitãþi
aflate de-a lungul frontierei cu România, în partea sud-esticã
a Ungariei, în multe dintre aceste localitãþi românii au dus
o viaþã izolatã, pãstrând astfel un timp mai îndelungat
specificul ºi obiceiurile societãþii tradiþionale, dar ºi graiul
românesc vorbit în fiecare aºezare. În al doilea rând, nu
trebuie omis faptul cã în aceste localitãþi românii au trãit
alãturi de maghiari, sârbi, slovaci, nemþi sau romi, survenind
astfel de-a lungul timpului influenþe importante ale acestor
etnii asupra folclorului, tradiþiilor, portului românesc, etc.(1)
Primele cercetãri asupra naþionalitãþilor din Ungaria
au fost realizate de etnografi maghiari încã de la sfârºitul
secolului trecut (Mátyás Bél, Sámuel Tessedik – care a oferit
descrieri complexe ale satelor, János Erdélyi – a publicat
creaþiile folclorice, Pál Hunfalvy – a analizat din perspectivã
istoricã grupurile etnice), chiar ºi de Societatea Etnograficã
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Maghiarã, care a fost înfiinþatã în 1889, aceasta propunându-ºi sã studieze toate naþionalitãþile de pe teritoriul
Ungariei. Dupã retrasarea frontierei în urma tratatului de la
Trianon din 1920 situaþia s-a schimbat radical, în Ungaria
rãmânând doar câteva zone sporadice cu locuitori de alte
naþionalitãþi, cercetãtorii îndepãrtându-se de zona cercetãrilor
etnografice legate de acestea, izolare care a durat pânã în
anii 1940.(2) Cercetãrile de teren devin mai intense începând
cu mijlocul secolului al XX-lea, prin munca foºtilor directori
ai muzeului din Giula (Lükõ Gábor ºi Dankó Imre), dar ºi
prin cercetãrile realizate de etnografi ºi istorici români de la
Muzeul Judeþean Bichiº (Emilia Martin ºi Elena Csobai),
concretizate ºi prin realizarea taberelor de etnografie iniþiate
de Uniunea Românilor din Ungaria ºi de Muzeul Judeþean
Bichiº. Foarte importante în domeniul folclorului ºi etnografiei
sunt ºi cercetãrile lui Domokos Sámuel ºi ale lui Alexandru
Hoþopan, dar ºi studiile altor cercetãtori, publicate în revistele
Izvorul, Din tradiþiile populare ale românilor din Ungaria,
Simpozion, Lumina, Convieþuiri, dar ºi în culegeri sau volume
etnografice ºi folclorice.(3)
Momente importante pentru cercetarea etnograficã
asupra comunitãþii româneºti din Ungaria le reprezintã
apariþia, în 1975, a revistei Societãþii Maghiare de Etnografie
ºi a Uniunii Românilor din Ungaria - Din tradiþiile populare
ale românilor din Ungaria, ºi a revistei de etnografie ºi
folclor Izvorul, în 1982. Institutul de Cercetãri al Românilor
din Ungaria începe în 1993 unde seria Simpozioanelor
ºtiinþifice, ale cãror lucrãri sunt publicate în fiecare an în
revista Simpozion, toate aceste publicaþii ºi instituþii oferind
posibilitatea cercetãtorilor sã efectueze studii ºi muncã de
teren într-un sistem organizat ºi sã îºi publice rezultatele în
studii ºi volume, cu fonduri primite de la aceste instituþii.
Scopul cercetãrilor a fost, în primul rând, înregistrarea
datelor despre comunitãþile româneºti pentru a putea analiza
particularitãþile etnice, etnografice ºi de limbã ale românilor
de aici, fie majoritari, fie minoritari, din fiecare localitate.
Centrul culegerilor etnografice a fost în localitãþi din judeþele
Bichiº, Bihor ºi Csongrád, acolo unde familiile româneºti
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mai pãstreazã ºi azi, într-o oarecare mãsurã, limba ºi identitatea
româneascã, dar ºi în localitãþi în care aceastã comunitate
este deja pe cale de dispariþie sau a existat, ea fiind doveditã
de documente.(4)
Trebuie sã accentuãm un aspect amintit ºi de Emilia
Martin, ºi anume faptul cã pãstrarea tradiþiilor a avut un rol
foarte important în viaþa comunitãþilor istorice româneºti
din Ungaria pânã în ultimele decenii ale secolului al XX-lea,
fiindcã alãturi de limba românã „acest domeniu a fost
elementul distinctiv ºi semnificativ al conºtiinþei de
naþionalitate“.(5) ªi tot ea accentueazã faptul cã, în ceea ce
priveºte pãstrarea identitãþii româneºti, trebuie þinut cont de
faptul cã aceasta diferã de la o localitate la alta, în funcþie
de diverºi factori, de la modul de viaþã specific localitãþii
(geografic, social, istoric) pânã la influenþele avute din partea
altor naþionalitãþi cu care aceste comunitãþi au convieþuit.(6)
De asemenea, trebuie avut în vedere faptul cã în
momentul aºezãrii lor în Câmpia Maghiarã, românii aveau
deja o culturã popularã specificã zonelor din care au venit,
ceea ce face ca cultura materialã ºi spiritualã a românilor
din Ungaria sã nu fie omogenã, aceºtia venind din diverse
localitãþi, timp de mai multe decenii ale secolelor XVII-XX.
Ceea ce a dus, alãturi de faptul cã au convieþuit cu alte
naþionalitãþi din localitate sau din zonã, la transformãri
considerabile ale culturii lor tradiþionale, aceasta adaptânduse noilor condiþii geografice, istorice, sociale, etnice sau
economice. Un alt aspect care trebuie menþionat este faptul
cã, în funcþie de aceste condiþii social-istorice specifice fiecãrei
aºezãri în parte, comunitãþile româneºti din diferite localitãþi
sunt în faze diferite în ceea ce priveºte cunoaºterea limbii
române ºi procesul de asimilare.(7) Comuna cea mai cunoscutã
în care au fost realizate cercetãri etnografice este Micherechi,
unde ºi astãzi existã o puternicã comunitate româneascã,
aici aproape fiecare membru al comunitãþii vorbind graiul
local. Cercetãri etnografice importante au avut loc ºi la
Chitighaz, unde mult timp românii au trãit într-o endogamie
confesionalã ºi etnicã, ceea ce a fãcut ca specificul românesc
al comunitãþii sã existe ºi în prezent. În schimb la Bãtania,
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convieþuind douã naþionalitãþi de aceeaºi religie, sârbii ºi
românii, a existat tendinþa împrumutului unor tradiþii, obiceiuri
de la o etnie la alta, parohia, cimitirul comun ºi obiceiurile
religioase asemãnãtoare fiind o punte de legãturã între cele
douã naþionalitãþi.(8)
Românii din Ungaria, fiind în mare parte ortodocºi, au
folosit pânã în 1920 Calendarul Iulian, astfel încât sãrbãtorile
românilor de religie ortodoxã se þineau cu 13 zile în urma
sãrbãtorilor etniilor de alte confesiuni, astãzi însã existând
deosebiri doar în ceea ce priveºte sãrbãtorile pascale. Emilia
Martin remarcã faptul cã obiceiurile ºi credinþele care sunt
legate de viaþa religioasã au trecut prin transformãri mai
puþine decît datinile de origine precreºtinã, acest fenomen
putând fi explicat prin „puterea conservatoare a bisericii ºi
mentalitatea oamenilor crescuþi în spirit religios“.(9) Cele
mai importante sãrbãtori ale anului, sistematizate pe baza
ciclurilor calendaristice pot fi clasificate în sãrbãtori de
iarnã (Sfântul Nicolae - 6 decembrie, Sfânta Lucia - 13
decembrie, Postul Crãciunului - de la 15 noiembrie pânã la
Crãciun, Crãciunul - 25 decembrie, Anul Nou - din 31
decembrie pânã în 1 ianuarie, Boboteaza - 6 ianuarie),
sãrbãtori de primãvarã (Câºlegile - de la Boboteazã la
Postul Mare, Postul Mare - ºapte sãptãmâni înainte de Paºti,
Sfîntul Toader - prima sâmbãtã din Postul Mare, BunaVestire - 25 martie, Sfântul Gheorghe - 23 aprilie, Floriile duminica care precede Paºtile, Paºtile - prima duminicã dupã
Lunã Plinã, care cade imediat dupã echinocþiul de primãvarã,
Paºtile Morþilor - prima zi de luni dupã Duminica Tomii, 1
Mai, Ispasul - ziua de joi, din a ºasea sãptãmânã dupã Paºti,
Rusaliile - ºapte sãptãmâni dupã Paºti), sãrbãtori de varã
(Sânzienele - 24 iunie, Sfîntul Petru - 29 iunie, Sfîntul Ilie
- 20 iulie, Tãierea Capului Sf. Ioan Botezãtorul - 29 august,
Înãlþarea Sfintei Cruci - 14 septembrie) ºi sãrbãtori de
toamnã (Sfîntul Mihai - 29 septembrie, Ziua Morþilor - 1
noiembrie).(10)
Toate aceste sãrbãtori sunt asemãnãtoare cu cele care
existã în comunitãþile tradiþionale din România, apãrând
însã ºi numeroase specificitãþi zonale sau locale, tradiþii,
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datini formate în anumite localitãþi, împrumutate de la alte
etnii sau modificate în funcþie de specificul local. De exemplu,
în cadrul sãrbãtorilor de iarnã, de Sfântul Nicolae, al cãrui
hram îl poartã ºi Catedrala Ortodoxã Româneascã din Giula,
nu existau obiceiuri populare specifice românilor de aici.
Însã pentru cã la începutul secolului al XX-lea preotul
micherechean Nicolae Roxin, care îºi sãrbãtorea în aceastã
zi onomastica, oferea copiilor covrigi fãcuþi de soþia sa ºi
bani, acest obicei s-a rãspândit dupã 1940 în întreaga zonã.
Iar în Bãtania exista de Sfântul Nicolae un obicei asemãnãtor
colindatului, copiii vizitându-ºi rudele ºi cunoscuþii pentru a
le ura sãnãtate ºi noroc.(11) Un alt obicei interesant al
comunitãþii româneºti din Ungaria este Paºtile Morþilor, o
sãrbãtoare popularã cu datã mobilã, þinutã în prima zi de
luni dupã Duminica Tomii (doar în Bãtania Paºtile Morþilor
se þine în lunea Paºtilor), dedicatã spiritelor morþilor. De
Paºtile Morþilor se sfinþesc mormintele, se depun ofrande pe
acestea ºi se împart pomeni în amintirea celor plecaþi.(12)
Nu putem omite faptul cã unele obiceiuri ºi credinþe
populare, deºi nu se mai practicã, mai sunt cunoscute în
unele localitãþi cu populaþie româneascã în tradiþia oralã:
„faptul cã tradiþiile arhaice ºi cele mai noi, tradiþiile bisericeºti
ºi cele de origine laicã, s-au pãstrat timp îndelungat în
amintirea oamenilor, dovedeºte cã acestea s-au practicat
pânã în timpurile noi la românii din Ungaria, care au trãit
izolat în partea de est a þãrii.“(13) Numeroºi factori au ajutat
la pãstrarea credinþelor, obiceiurilor, riturilor în comunitatea
româneascã din Ungaria, cele mai importante fiind izolarea
culturalã ºi de limbã în care au trãit aceste comunitãþi, cât
ºi endogamia localã ºi religia ortodoxã, toate acestea ajutând
la pãstrarea unor elemente arhaice ale vechilor tradiþii pânã
la mijlocul secolului al XX-lea. Însã dupã anii 1940 societatea
a suferit o schimbare radicalã, accelerându-se procesul
asimilãrii naþionalitãþilor prin cãsãtoriile mixte, deschiderea
legãturilor cu celelalte naþionalitãþi dar ºi prin schimbãrile
sociale ºi economice, toate ducând la pierderea culturii
tradiþionale, atât spirituale cât ºi materiale (dispariþia caselor
þãrãneºti, a construcþiilor tradiþionale, a interiorului caselor,
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a uneltelor agricole, a textilelor tradiþionale, etc.), un proces
care nu e caracteristic doar românilor ci ºi maghiarilor ºi
celorlalte etnii care trãiesc în Ungaria, extinzându-se la
nivel global, mai ales în þãrile dezvoltate.(14) Astfel putem
spune cã în prezent, din cauza dezvoltãrii tehnice, economice
ºi sociale foarte dinamice a societãþii contemporane, dar ºi a
cãsãtoriilor mixte ºi a pierderii limbii materne, comunitãþile
româneºti din Ungaria ºi-au pierdut treptat tradiþiile, multe
obiceiuri pierzându-ºi sensul iniþial, dispãrând cu totul sau
având o existenþã formalã în tradiþiile localitãþilor, multe
mai trãind doar în amintirea oamenilor.
Trebuie menþionat ºi un alt aspect interesant legat de
comunitatea româneascã din Ungaria, pornind de la ideea
cã cel mai important factor în viaþa unei societãþi tradiþionale
era reprezentat de componenþa etnicã a aºezãrii, de raportul
dintre etnii, de influenþele avute de fiecare în viaþa celorlalþi.
Astfel, relaþiile românilor erau diferite cu ungurii majoritari,
cu nemþii care de obicei erau mai înstãriþi sau cu sârbii care
aveau tot religie ortodoxã, existând interferenþe culturale ºi
spirituale, limitele etnice ale unor obiceiuri ºtergându-se prin
convieþuirea de-a lungul secolelor în aceeaºi localitate a mai
multor etnii, ajungând ca, de exemplu, obiceiul nemþesc al
defilãrii cu mãºti din perioada Câºlegilor în Aletea sã devinã
caracteristic tuturor etniilor din localitate, fiind practicat
chiar ºi dupã plecarea nemþilor de aici. Foarte intense au
fost ºi relaþiile culturale ºi sociale în cazul convieþuirii
românilor cu sârbii ortodocºi, cum ar fi în Bãtania sau în
Cenadul Unguresc, relaþiile interetnice fiind influenþate ºi de
structura materialã. Interesant este cã existã diferenþieri
notabile ºi în interiorul localitãþii, în convieþuirea românoromânã, de la rangul social sau economic al familiilor sau
felul în care se raportau la românii din satele învecinate. În
cele mai multe cazuri au existat relaþii strânse între românii
din sate învecinate, mai ales datoritã endogamiei etnice ºi
confesionale (de exemplu în Sãcal ºi Apateu sau Leta Mare
ºi Pocei). Însã existã ºi situaþii în care români din unele
localitãþi nu ºtiau despre existenþa altor sate populate de
români, dupã cum afirmã ºi cercetãtoarea Emilia Martin,
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care a avut astfel de experienþe cu români din Vecherd,
Peterd sau Leta Mare, care nu auziserã despre localitãþi
româneºti din judeþul Bichiº, cu excepþia oraºului Giula. O
posibilã explicaþie ar fi faptul cã aceºtia aveau legãturi
strânse mai ales cu rudele rãmase dupã Trianon în România
ºi nu cu românii din localitãþile rãmase în Ungaria.(15)
Astfel, putem afirma cã limba ºi identitatea româneascã
s-a pãstrat un timp mai îndelungat doar în localitãþile în
care românii au trãit în numãr mare, în grupuri compacte
sau în care au convieþuit cu o altã etnie minoritarã, iar
dispariþia obiceiurilor în cultura româneascã din Ungaria are
la bazã dispariþia unui mod de viaþã tradiþional, a unei
societãþi arhaice care nu a supravieþuit modernizãrii ºi
tendinþelor de globalizare ale societãþii contemporane, proces
caracteristic tuturor etniilor, nu doar celei româneºti. Iar
dincolo de asimilare, de faptul cã în prezent numãrul românilor
din Ungaria este în continuã descreºtere ºi noile generaþii
nu mai vorbesc aproape deloc româneºte, a fost importantã
pãstrarea ºi tezaurizarea amintirilor din memoria vârstnicilor,
cercetarea etnograficã având astfel o importanþã deosebitã.(16)
ªi trebuie mereu avutã în vedere situaþia specialã în care au
fost ºi sunt etniile din aceastã zonã a Ungariei, a cãror
limbã, culturã ºi tradiþii au fost mereu legate de etnografia
ºi folclorul etniilor vecine.
În ceea ce priveºte modalitãþile în care mai poate fi
studiatã etnografia ºi folclorul unei comunitãþi în prezent,
trebuie amintitã opinia unor cercetãtori actuali, printre care
ºi Elena Rodica Colta, aceasta afirmând cã etnologii vor
trebui sã îºi revizuiascã concepþiile ºi sã îºi lãrgeascã sfera
de cercetare în viitor, adaptându-se astfel la lumea
contemporanã ºi la schimbãrile aduse de aceasta în
comunitãþile umane, incluzând în repertoriul de tradiþii, alãturi
de formele arhaice sau cele de tranziþie, ºi inovaþiile, elementele
complet noi, fiindcã „schimbarea sistemului de valori ale
þãranului român produce noi explicaþii, noi viziuni asupra
lumii, care constituie tot atâtea subiecte“, astfel încât concluzia
care se impune ar fi cã „este timpul sã ne gândim la ceea ce
strãinii numesc etnologie urbanã“.(17) ªi cercetãtorul Nicolae
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Panea afirmã cã în prezent a devenit o necesitate noua
formã de antropologie, „a urbanului“, oraºul ºi caracteristicile
sale nemaiputând fi ocolite, el motivând acest fapt prin
multiple aspecte. În primul rând trebuie acceptat faptul cã
obiectul de studiu al antropologului este „celãlalt în
contemporaneitatea sa imediatã“(18), iar în al doilea rând
etnologia româneascã ar avea nevoie de o astfel de schimbare
de perspectivã abordatã în douã maniere: pe de o parte,
surprinderea „polarizãrii accentuate a societãþii româneºti“
(prin dezvolatrea urbanului ºi descrierea transformãrilor
apãrute din cauza diferenþelor între dezvoltarea acestuia ºi
cea a ruralului), iar pe de altã parte, „incorporarea în discurs
a unei schimbãri de paradigme, implicit, de orizont“.(19)
Toate aceste idei ºi redefiniri ale cercetãrii etnologice
se pot aplica ºi la cercetarea comunitãþii româneºti din
Ungaria, care se aflã în aceeaºi fazã de trecere înspre
mediul urban ºi de disipare a comunitãþilor tradiþionale
rurale, la fel ca ºi comunitãþile din România sau din alte
þãri. La acestea se adaugã ºi factorii speciali, determinaþi de
faptul cã aceastã comunitate etnicã reprezintã o minoritate
în þara în care trãieºte, ceea ce a fãcut ca ea sã aibã de
înfruntat numeroase probleme de-a lungul timpului, atât
istorice, politice, sociale, cât ºi educaþionale sau culturale, la
acestea adãugându-se ºi impactul avut de apropierea teritorialã
ºi legãturile cu România cât ºi de mutarea în ultimele decenii
a numeroºi români, dar ºi maghiari vorbitori de limbã
românã, din România în Ungaria. Toate acestea oferã o
specificitate aparte acestei comunitãþi care a fost iniþial
predominant ruralã, destul de închisã ºi izolatã, iar tradiþiile,
obiceiurile, riturile, limba maternã, religia au fost cele care
au asigurat liantul ºi motivaþia pãstrãrii unei identitãþi etnice
pentru o perioadã mai lungã de timp. Însã în prezent trebuie
sã se adapteze schimbãrilor rapide care se petrec atât în
jurul ei cât ºi în interiorul acesteia pentru a putea avea o
ºansã de supravieþuire în viitor. Din toate aceste motive,
consider cã este importantã o cercetare a prezentului
comunitãþii, fie în medul rural, fie în cel urban, pentru a
descoperi care sunt elementele care o definesc astãzi, care
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sunt contextele în care aceasta trãieºte, ce valori, tradiþii,
obiceiuri, cutume au evoluat în interiorul ei în prezent,
punându-le în oglindã cu trecutul comunitãþii, dar ºi cu felul
în care a reuºit sã supravieþuiascã în ultimele decenii sau cu
motivele pentru care în unele localitãþi comunitãþile de români
au fost asimiliate. Doar astfel existã posibilitatea de a
redescoperi noua comunitate istoricã româneascã din Ungaria,
ceea ce o reprezintã astãzi, specificitãþile ºi caracteristicile
prezentului oferind o posibilã proiecþie a ceea ce ar putea
aceasta deveni în viitor.

Drd. Iudit CÃLINESCU,
Universitatea de Vest, Timiºoara
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Nedeia

Rostul vorbei
Brenta
Brenta, cuvânt ce provine din limba sârbã,
reprezintã un coº din nuiele sau din fâºii de lemn
moale (salcie, tei etc.), care se poartã în spate, pentru a
transporta greutãþi mici.
Nu mai vãzusem asemenea obiect de vreo 20 de
ani. Într-una din zile, prinzând un moment de reverie,
m-am urcat în podul casei pãrinteºti, aºa cum o fãceam
când eram copil ºi scormoneam prin el ca sã mai gãsesc
ceva inedit pentru mine, unde brenta îmi fãcea semne
prieteneºti de sub o pânzã de pãianjen. Nu a mai apucat
sã fie utilã casei ºi mama a depozitat-o acolo. Fiindcã
am multe amintiri cu ea, cred cã este o datorie pentru
mine de a o scoate, prin câteva rânduri, din anonimat,
din muzeul imaginar al satului, descriind-o în limita
imaginaþiei mele, arãtând ºi utilitatea ei pe când era
activã.
Are formã paralelipipedicã, lipsind un singur perete,
cel de sus. Cele patru feþe laterale au mãrimea spatelui
uman, mai ales feminin, fiindcã femeile o foloseau cel
mai des. La nivelul muchiilor acestor feþe, în poziþie
verticalã, se aflã câte un bãþ gros de vreo 3-4 cm, care
se prelungeºte în jos, sub fundul brentei, cu încã 5-7
cm, constituind împreunã picioarele acesteia. Fâºiile ce
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le-am amintit, sau nuielele, înconjoarã orizontal aceste
beþe dar ºi alte fâºii (nuiele) paralele cu ele, ce pornesc
de la o margine de sus, înconjoarã fundul ºi ajung la
marginea opusã. Deschiderea de sus mai este întãritã cu
niºte corzi de nuiele puse circular ºi ancorate cu dibãcie
la coº.
Ca sã fie purtatã în spate are nevoie de niºte
bretele care pot fi din „feºtilã“, împletituri de lânã (ca
obrãnile de la traistã), sfoarã groasã etc. Breteaua se
trece sus prin douã orificii, iar fiecare capãt ajunge la
un picioruº de aceeaºi parte. De remarcat cã la unul
din aceºtia nu este fixã, pentru a se putea detaºa,
uºurându-se luarea în spate.
Brenta se foloseºte pentru a transporta orice, în
limita greutãþii la care face faþã ea sau persoana ce o
duce. Avantajul ei este cã permite deplasãri pe distanþe
destul de mari (kilometri) prin locuri greu accesibile
altor mijloace de transport (poteci de munte, povârniºuri,
vãi adânci etc.). Punând în ea ceva impermeabil se
puteau duce produse zemoase: zmeurã, murã, corcoduºe,
prune, etc. Pânã ºi copii în etapa post-leagãn erau duºi
cu ea ºi tare se mai bucurau.
O utilitate majorã o avea în urmã cu 20-30 de
ani, când în satul meu erau 10-12 pâlcuri de oi (acum
mai este unul). Fiecare avea câte 200-250 de capete. La
,,mãsuratul oilor“, se stabilea cât lapte lua fiecare oier
pânã la desmãsurat. Când se ,,lua de la oi“ caºul ºi
brânza proaspãtã se ducea, în aceeaºi zi chiar, în sat.
Nu toþi aveau cai, cãruþe sã le transporte pe drum
ocolit ºi atunci cu brenta ºi „cobelca“ (cobiliþa) se fãcea
acest lucru, scurtând distanþa prin poteci abrupte.
Din amintirile copilãriei ºi tinereþii mele mi-au
rãmas întipãrite în minte douã evenimente legate de
brentã. În primul mã vãd copil de 10-15 ani culegând
murã prin rãriºurile ori poienile din Munþii Almãjului.
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Viorica Badescu cu brenta în spate

Dacã eram doar cu mama adunam cam 10-12 kilograme,
iar când se alãtura ºi tata ajungeam la 20 kilograme.
Brenta era cea care depozita produsul ºi o cãram dupã
noi pe toate coclaurile, parcurgând distanþe destul de
mari. Eram obligaþi la aceastã activitate (ca ºi ceilalþi
din sat) din lipsa mijloacelor financiare necesare familiei,
o datã cu cooperativizarea agriculturii. Atunci am mâncat,
la umbra unui fag ori cireº, cea mai bunã coleãºã cu
brânzã din existenþa mea. Eram fericit seara când
primeam banii pe murã (3,50 lei pe kg.) fiindcã mama
îmi lua o eugenie (cu 25 de bani) pe care o mâncam cu
mici muºcãturi, ca sã nu se termine repede.
Al doilea moment de neuitat pentru mine, legat
de acest obiect, a fost la nunta-botez (s-au cununat, dar
au ºi botezat pe noul nãscut) a prietenului meu din
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studenþie, regretatul medic Petru Artinescu din Iablaniþa.
Nu pot trece mai departe fãrã sã amintesc ce a spus
celebrul interpret Luca Novac despre acest eveniment
când a fost întrebat de Nicolae Danciu Petniceanu ,,unde
ºi când s-a simþit, ca taragotist, în apele lui, cum nu s-a
simþit în altã parte?“ - „M-am simþit în Iablaniþa, satul
Anei Pacatiuº. Fusese o nuntã ca-n poveºti. Toatã lumea
cânta ºi dansa ca într-o operetã! Parcã era Liliacul, de
Strauss. Aºa ceva nu mi se mai întâmplase ºi am cântat
sute de nunþi în Banat într-o viaþã de muzicant! Cântam
ca fermecaþi, fãrã sã punem jos instrumentele de cântat,
poate fuseserãm chiar fermecaþi ºi vrãjiþi! Nu oboseam
deloc!... Fuseserã la nuntã o sumedenie de almãjeni în
costume naþionale, fuseserã atâþia, încât nu puteai numãra
în gând“. În aceastã atmosferã de basm era ºi un individ
hâtru ºi bine dispus care avea în mâna stângã un pahar,
iar cu dreapta manevra capãtul unui furtun. S-a postat
în faþa mea, a umplut recipientul cu rãchie bãlaie din
prune de varã, scursã pe ºlauf ºi mi-a recomandat sã-l
dau pe gât. Aºa am fãcut, acþiunea repetându-se pe
parcurs de încã vreo 3-4 ori, pânã genunchii au început
sã se înmoaie! Chestia era cã, în spate avea o brentã în
care era pusã o damigeanã de 20 l, din care adãpa etilic
pe cei veniþi la petrecere.
Aºa-mi vine acum, sã mã duc la mama, sã iau
brenta în spinare, cu o damigeanã nu prea mare, dar cu
rãchie profriptã, sã-mi dau câte un pahar ºi sã zic:
„Unde eºti tu tinereþe, m-ai lãsat în bãtrâneþe!“

Iosif BADESCU

ªopotu Vechi, 14.09.2020
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Nedeia

Raftul cu cãrþi
EUGEN BELTECHI,

religie, presã, folclor, etnografie,

EDITURA DAVID PRESS
PRINT, 2018

de a realiza corpusul complet
al scrisului bãnãþean, spre a-l
reintegra circuitului ºtiinþific ºi
cultural ºi pentru a releva astfel
contribuþia Banatului la
patrimoniul naþional.“
Printre volumele care au
vãzut lumina tiparului la Editura
David Press Print se numãrã
ºi lucrarea intitulatã Graiurile
din Almãj. Fonetica – iniþial, teza
de doctorat elaboratã de Eugen
Beltechi ºi susþinutã, în 1985,
la Universitatea din Timiºoara,
sub îndrumarea prof. univ. dr.
ªtefan Munteanu.
Dupã cum se ºtie,
graiurile din Almãj aparþin
varietãþilor dialectale din sudul
Banatului, fiind, dintre toate
acestea, cele mai cunoscute ºi
mai des menþionate în studiile
de specialitate, individualizânduse prin conservatorismul lor,
prin caracterul lor arhaic, pus

GRAIURILE DIN ALMÃJ. artã etc.), care ilustreazã tradiþia
FONETICA, TIMIªOARA, culturalã a zonei, „este acela

Dintotdeauna am urmãrit
cu bucurie apariþiile din colecþia
„Bibliotheca banatica“, iniþiatã
de Editura David Press Print,
prin strãdania întemeietorului
ºi a directorului ei, CS II /
conf. univ. dr. Ioan David, care,
alãturi de prof. univ. dr. Criºu
Dascãlu, coordoneazã publicarea
volumelor din aceastã colecþie
aflatã sub autoritatea ºtiinþificã
a Institutului de Studii Banatice
„Titu Maiorescu“ al Academiei
Române, Filiala Timiºoara, cu
sprijinul Societãþii Enciclopedice
a Banatului. Aºa cum se afirmã
pe coperta a IV-a a cãrþilor din
seria amintitã, scopul unui
asemenea demers incluzând
scrieri din domeniul umanist
(literaturã, istorie, lingvisticã,
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adesea pe seama poziþiei izolate
a regiunii ºi manifestat prin
anumite fenomene lingvistice
sau prin cele legate de cultura
tradiþionalã. Majoritatea cercetãtorilor au remarcat însã cã
aceste graiuri nu sunt perfect
omogene, ci cunosc, pe lângã o
unitate relativã, ºi diferenþe
semnificative de la o aºezare
la alta.
De-a lungul timpului,
Valea Almãjului a suscitat
interesul nu numai al etnografilor ºi al folcloriºtilor – care
au întocmit culegeri de texte
ilustrative pentru specificul
zonei –, ci ºi al lingviºtilor
care au abordat graiurile ºi
toponimia þinutului: sã ne
gândim la investigaþiile sistematice ale filologului german
Gustav Weigand, întreprinse la
rãscrucea veacurilor al XIX-lea
ºi al XX-lea, apoi, la anchetele
efectuate, în prima jumãtate a
secolului trecut, de Ion-Aurel
Candrea, de Emil Petrovici sau
de Dumitru ªandru, iar, mai
târziu, de Sever Pop (pentru
Atlasul lingvistic român,
volumul I – ALR I) ori de
prof esorul Vasile Frãþilã,
cercetãtor neobosit al dialectologiei ºi al onomasticii, care
a analizat, în câteva dintre
volumele ºi studiile sale, numele
de locuri ºi particularitãþile
graiurilor din Almãj.

Trebuie sã amintim cã,
în perioada 1969-1971, aceste
varietãþi dialectale au fost
investigate în vederea elaborãrii
Noului atlas lingvistic român pe
regiuni. Banat, realizat de Eugen
Beltechi, Ioan Faiciuc ºi Nicolae
Mocanu, sub coordonarea lui
Petru Neiescu, ºi din care,
începând cu anii 80, au apãrut
mai multe volume la Editura
Academiei, alãturi de o broºurã
cu titlul Noul atlas lingvistic
român pe regiuni. Banat. Date
despre localitãþi ºi informatori.
Partea de sud a Banatului a
fost a nc hetat ã de Eug en
Beltechi, care a studiat graiul
din cinci localitãþi almãjene:
B ã n i a , B o r l o v e n i i Ve c h i ,
Dalboºeþ, Prilipeþ ºi ªopotuNou. Acelaºi autor a semnalat,
prin intermediul unor contribuþii
de profil, natura lor conservatoare ºi trãsãturile care le
deosebesc de celelalte din Banat
(Elemente arhaice în graiurile din
Almãj (Banat), în Studii de
limbã, literaturã ºi folclor, IV,
Reºiþa, 1978; Unitate ºi varietate
în graiurile din Valea Almãjului.
Câteva note, î n Studii de
dialectologie, Timiºoara, 1984).
Lucrarea Graiurile din
Almãj. Fonetica s-a dorit a fi
un prim capitol al unei ample
ºi necesare monografii, care
urma sã conþinã o prezentare
descriptivã a acestora, organizatã
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pe compartimente ale limbii
(foneticã, morfologie, sintaxã,
lexic, onomasticã), spre a li se
putea evidenþia importanþa
autenticã, dinamica ºi locul bine
conturat între cele bãnãþene,
apoi, între cele dacoromâne, în
general, ori în raport cu limba
literarã. Materialul lingvistic
(foarte bogat ºi divers, cu
numeroase exemplificãri) a fost
cules din toate cele cincisprezece
localitãþi româneºti ale
Almãjului: Bãnia, Borlovenii Noi,
Borlovenii Vechi, Bozovici,
Dalboºeþ, Gârbovãþ, LãpuºnicuMare, Moceriº, Pãtaº, Prilipeþ,
Prigor, Putna, Rudãria, ªopotuNou ºi ªopotu-Vechi.
În Introducere, autorul
menþioneazã: „Între graiurile din
sudul Banatului, mai cunoscute
ºi, în general, mai des amintite
sunt cele almãjene.“ Tocmai de
aceea descrierea sistemului
fonetic al graiurilor din zonã,
în funcþie de particularitãþile
urmãrite (accent, vocalism,
consonantism, cu o mare diversitate de timbre/nuanþe), relevã,
cu incontestabilã minuþiozitate,
profunzime ºi acribie filologicã,
fenomene individualizatoare (de
tip arhaic sau inovaþii), opuse
registrului cultivat sau unor
variante lingvistice teritoriale,
precum ºi interferenþe cu
anumite graiuri daco-române
din nordul sau din sudul

Dunãrii. Desigur, în expunerea
detaliatã a faptelor se fac
referiri complexe ºi la alte
aspecte decât la cele de naturã
foneticã, iar perspectiva propusã
reliefeazã, în permanenþã (inclusiv în secþiunea de Concluzii),
caracterul conservator al multor
fapte de limbã, dublat de aceeaºi
amprentã a strãvechimii identificabilã ºi în folclor, în port,
în obiceiuri, în mentalul colectiv:
„almãjenii au acest conservatorism în chiar firea lor, au
o dorinþã, o voinþã, chiar
obstinaþia de a -ºi p ãstr a
obiceiurile, credinþele, portul,
graiul, un ataºament cu totul
remarcabil faþã de cele moºtenite ºi de transmis mai
departe.“
Lucrarea este completatã
cu un grupaj de hãrþi selectate
din Noul atlas lingvistic român
pe regiuni. Banat ºi cu o vastã
bibliografie de specialitate,
alcãtuitã din volume ºi studii
variate.
Respectându-se rigorile
unei ediþii critice, în Prefaþa
semnatã de prof. univ. dr. Criºu
Dascãlu, se precizeazã cã Eugen
Beltechi ºi-a fãcut studiile liceale
la Liceul „Coriolan Brediceanu“
din Lugoj, dupã care a absolvit
Facultatea de Filologie a
Universitãþii din Timiºoara ºi
a devenit, în timp, un reputat
cercetãtor al Institutului de
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Lingvisticã ºi Istorie Literarã
„Sextil Puºcariu“ din ClujNapoca. Investigaþiile care l-au
consacrat au vizat, cu certitud in e, întoc mirea unei
monografii dialectale a Vãii
Almãjului, din care teza de
doctorat amintitã reprezintã doar
capitolul consacrat foneticii,
surprinzând elementele definitorii ale rostirii de aici, de la
faptele culese în urma
anchetelor de teren pânã la
consemnarea lor exactã ºi la
interpretarea justã de facturã
ºtiinþificã.
Cuvântul-înainte, intitulat
Þara Almãjului, o „þarã cu
individualitate inconfundabilã“,
îi aparþine lui Ion Marin
Almãjan – scriitor ºi publicist,
om de culturã care s-a îngrijit,
de-a lungul anilor, de aducerea
în contemporaneitate a unor
cercetãri semnificative consacrate acestui þinut: este vorba
despre reeditarea, în 2005, a
lucrãrii lui Emil Petrovici
Folclor din Valea Almãjului –
volum care cuprinde ºi o
contribuþie a lingvistului clujean
referitoare la numele de locuri:
Toponime slave din Valea
Almãjului (Banat) – ºi despre
cartea (apãrutã în 2003) Þara
Almãjului. Cercetãri monografice
realizate de echipa Institutului
Social Banat-Criºana în anul
1939, însumând concluziile

anchetei sociologice (în care a
primat interesul pentru
etnografie ºi folclor) desfãºurate
în Almãj, în perioada interbelicã, de o echipã de cercetãri
monografic e, sub egida
Institutului Social BanatCriºana. „Graiurile unui neam
sunt expresia fiinþei sale, a
existenþei într-un spaþiu dat“ –
afirmã Ion Marin Almãjan,
menþionând ºi alþi lingviºti de
seamã care au analizat
varietãþile dialectale din Banat
sau din Almãj; în rândul lor se
înscrie, fãrã îndoialã, ºi Eugen
Beltechi, care ºi-a dovedit înaltul
nivel profesional ºi pasiunea
pentru dialectologie într-o serie
de studii publicate ce relevã,
dincolo de identificarea ºi de
analiza unor fenomene arhaice
de naturã foneticã, morfologicã,
lexicalã, caracteristice graiurilor
din zonã, inclusiv aspecte legate
de structura sufleteascã a
locuitorilor din aceste aºezãri
ori de concepþia lor despre viaþã.
Nota asupra ediþiei,
realizatã de CS II / conf. univ.
dr. Ioan David, puncteazã, dintru
început, faptul cã volumul îºi
propune sã redea integral
circuitului ºtiinþific teza de
doctorat a lui Eugen Beltechi
ºi subliniazã, totodatã,
dificultãþile privind transcrierea
de specialitate a textului (care,
iniþial, fusese dactilografiat),
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p en t ru re d ar e a e x ac t ã a
variantelor formale proprii Vãii
Almãjului.
Reuºita demersului
(concretizat cu sprijinul
Societãþii Culturale „Þara
Almãjului“ din Timiºoara) s-a
întregit prin girul a trei referenþi
ºtiinþifici – personalitãþi de
marcã din domeniul filologiei:
prof. univ. dr. Doina BogdanDascãlu, conf. univ. dr. Marcu
Mihail Deleanu ºi prof. Simion
Dãnilã –, iar corectura a fost
asiguratã de cercet. ºt. dr.
Viviana Milivoievici, de la
Institutul de Studii Banatice
„Titu Maiorescu“ al Academiei
Române, Filiala Timiºoara.
Vo l u m u l l u i E u g e n
Beltechi Graiurile din Almãj.
Fonetica reprezintã un studiu
semnificativ pentru cunoaºterea
identitãþii lingvistice a almãjenilor, valoros prin informaþiile
preþioase ºi prin explicaþiile
ample ale materialului faptic,
dovedind interesul special
acordat aspectelor de limbã care
c on ferã spec ific ita te Vãii
Almãjului, deschizând noi
direcþii de abordare, importante
ºi variate, pentru ansamblul
graiurilor din acest areal.

Florina-Maria BÃCILÃ

Cãrþile Bocºei
Bocºa,
localitatea
cunoscutã cândva ca oraºul cu
cinci gãri de cale feratã, o
strãbaþi astãzi în cam zece
minute pe ºoseaua care trece
prin inima oraºului. O picotealã
de urbe veche, un imens gard
care delimiteazã ceea ce a fost
odata inima localitãþii, Uzina
de Construcþii Metalice, platanii,
semnul unui trecut apusean,
bisericile, canalul, cândva un
spaþiu de promenadã.
Dar Bocºa, prin oamenii
care s-au aplecat asupra istoriei,
a devenit mãcar subiect de
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cercetare, finalizatã cu douã
cãrþi de excepþie lansate în
aceastã toamnã la Biblioteca
Germanã „Alexander Tietz“ din
R eº iþ a , în c o l ab or a re c u
Biblioteca „Tata Oancea“, din
Bocºa.
Mihai Viºan ºi Daniel
Crecan semneazã volumul
Istorie ºi administraþie la
Bocºa multisecularã. Itinerariul metalurgiei bocºene
la tricentenar, ediþia a III-a,
revizuitã ºi adãugitã, apãrutã
la Timiºoara, Editura DPP, 2019,
511 pag., iar Victor Creangã,
fost director al uzinei ºi fost
primar al oraºului, semneazã
l u c r a r e a Trei secole de
metalurgie pe Valea Bârzavei
1719-2019, Editura TIM Reºiþa,
2020, 230 pag.
Vo l u m u l Istorie ºi
administraþie la Bocºa
multisecularã este structurat
în opt capitole: I „Bocºa. Cadru
natural. Caracteristici generale;
II Bocºa. Începuturi ºi devenire
istoricã; III Itinerariul metalurgiei bocºene la tricentenar
ºi începuturile electrificãrii
publice ºi industriale; IV
Dimensiunea socio-economicã ºi
administrativã în Bocºa
post belicã; V Biseric a ºi
multiconfesionalismul în bazinul
Bârzavei mijlocii; VI Periplu
cultural-sportiv; VII Succinta

evoluþie a învãþãmântului
bocºan; VIII Protecþia socialã.“
Este o lucrare densã cu
o bogatã bibliografie. De remarcat accentul pus pe
contribuþia oamenilor la
dezvoltarea oraºului, de diferite
profesiuni, pe dezvoltarea
economicã, socialã, culturalã în
timp ºi, în mod special, în
secolul al XX-lea. Scurtele
biografii, miile de nume ale
celor care ºi-au legat viaþa de
oraº, fac cartea atractivã nu
num ai pent ru spec ialiºti.
Contribuþia mino rit ãþilor,
multiconfesionalismul, profesionalismul celor care, la timpul
lor, au ridicat localitatea la
rangul de oraº puternic
industrializat, coagulând forþa
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de muncã din jurul oraºului,
sunt tot atâtea argumente
pentru ca aceastã carte sã fie
parcursã cu uºurinþã în ciuda
numãrului mare de pagini ºi a
densitãþii informaþiilor. Cred cã
absenþa ilustraþiilor, care ar fi
îmbogãþit volumul, se datoreazã
intenþiei ei vãdite de documentar, în primul rând.
Lucrarea Trei secole de
metalurgie
pe
Valea
Bârzavei. 1719-2019, semnatã
de Victor Creangã, are un
cuprins bogat, este generos
ilustratã, bine documentatã în special pentru a doua perioadã
a sec. al XX-lea. Paºii
importanþi pe care i-a parcurs
uzina de la construcþia de maºini
agricole la cea care a fabricat
poduri rutiere ºi de cale feratã,
utilaje miniere, macarale,
macarale portuare, echipamente
pentru eoliene, echipamente
hidromecanice pentru CNE
Cernavodã meritau sã rãmânã
în memoria oamenilor ºi în
paginile istoriei oraºului.
Un pas important în viaþa
u z i n ei a f o s t i m p l i c a r e a
i ng in er i lo r d i n B o c ºa î n
cercetare, în colaborare cu
CCSITEH Timiºoara ºi alte 25
de institute din þarã, rezultând
prima platformã de foraj marin
sau maºini de sudat prin frecare.
În scurte articole, este

remarcatã ºi viaþa culturalã sau
sportivã a oamenilor din uzinã.
Sunt reproduse afiºe, documente, schiþe, fotografii.
Inedit ã este ºi lista
exporturilor de utilaje ºi de
tehnologie dintre anii 1950-2005,
listã care, probabil, înainte de
a deveni istorie, a fost un secret
de stat. China, Asia, Africa,
India, America, Europa sunt
destinaþiile spre care au plecat
produsele uzinei din Bocºa.
Prin bogãþia datelor
tehnice, care abundã de-a dreptul
(autorul este inginer…), cartea
ar putea fi clasificatã la
„sertarul“ carte de specialitate,
dar realizarea tuturor acestor
produse, unele fiind inovaþii,
s-a fãcut de cãtre oameni.
Aºadar cred cã este un omagiu
binemeritat pentru cei care au
muncit, creat, inovat sau au
condus destinele uzinei din
Bocºa de-a lungul celor trei
secole de metalurgie în Valea
Bârzavei.
Cele douã noi cãrþi ale
Bocºei menþin vie memoria celor
de ieri, poate stârnesc
curiozitatea celor de azi ºi
mândria celor ce vor veni,
pentru cã istoria acestor locuri
nu meritã sã cadã în anonimat
sau în uitare.

Ana KREMM
Oct. 2020
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„POEME SÃRITE
DE PE FIX“
Irimia, Nicolae, 2020,
Editura TIM, Reºiþa, RO
a) Vorbind „în limbi“
Citind volumul publicat de
poetul Nicolae Irimia, mã ard
coastele fierbinþi. Problema este
a mea, ºãgârt în poezie, sã vãd
poeþi sãrind din fix în fix, ca
virtuozii ce strunesc mai multe
instrumente; ca maeºtrii care
se joacã cu focul...
Iar Nicolae Irimia nu

mai cântã, de data aceasta, celor
rãmaºi... „neºtiutori / ªi fãrã
grai / La hotarul dintre iad ºi
rai.“ (op.cit., p g. 5); c i...
disimuleazã polifonic, ca cei ce...
demonstreazã, dar... rar mai
vibreazã!...
Cântând în stiluri diferite,
el se înscrie, spre disperarea
mea, în cor, ca cei care vorbesc
î n l i m bi , c a s ã er o i ze z e
ultramodern ºi ultraactual,
inevitabil ºi ultrabanal, sã mã
îndoctrineze... „Ca sã fii poet
trebuie sã ºaºi harul / Sã te pascã
/ Sã faci sex vorbit,în scris ºi în
grup, evident, / Dupã ce þi-ai
gãsit cea mai potrivitã mascã.“
(Poem sãrit de pe fix, pg. 14). Vrei
tu sã mã convingi pe mine, sã
ader... sã iau drept poezie, cea
mai cumplitã, dadaistã gãlãgie?...
Adicã... ce mai tura-vura... „sã
fii per-tu cu literatura!...“
(ibidem).
Deºi vezi „roua îndoliatã“,
ºi tu, prietenul meu, pui umãrul
ºi mã chemi sã aruncãm poezia
în hãu?!...
Chiar înþeleg Poete, cã
te-a prins „Rãsco-Boala....“
(op.cit, pg. 38), cea care þi-a
rãnit ºi „ultimul cuvânt“ (op.cit.,
pg. 40); ba chiar îl vãd pe cel
car e îngaim ã... „Cerul mã
închide sub imensa pleoapã / ªimprejuru-mi arde, tulbure, o
apã...“ (op.cit., pg. 17), dar nu
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înþeleg fãþuiala poleiului pus
pe cuvânt, doar ca sã pici pe
moda vreunui... „Da, da“! Al
condeiului, care combinã, dar
nu mai animã!...
Chiar înþeleg spaimele
copilului bulbucat, atunci când...
„Haidamacii / Umblau din casã
în casã /.../ Mãscãrici ai
vremilor noi, /.../ Luau ponevile
de pe paturi / Sãrãcãcioase / ªi
scutecele de la curul copiilor...“
(Plutonul de execuþie, pg. 35-36);
dar nu-l înþeleg pe cel ce ia, de
ce? O linie poeticã modistã...
chiar acum!
b) Nedumerirea
De ce nu mã laºi tu pe
mine... „La apa Fântâneºtilor“,
unde chiar ai vãzut cum izvorul
mai susurã „tâlcul poveºtilor“?...
(op.cit., pg. 29). Te iei ºi tu
dupã semne, care nu sunt ale
tale ºi nici ale neamului tãu?!...
Ce vrei sã spui? cã... cã ºi
pantoful are o limbã, a lui, pe
care o împrumutã oricui?...
De ce nu þii tu seama la
„ulmul sãdit /.../ sub alt soare“
de „moºul“ tãu, care þi-a
încredinþat... „cea mai jalnicã
doinã“?... (op.cit., pg. 48).
De ce îmbraci straiul de
pãcurinã, din iadul curgând prin
r i g o l e, s p r e . . . „ fabrica de
coase“... da-da-ind într-o covãcie,
pe placul unor... „ciocoi / Ai
vremurilor vechi / ªi noi...“?
(op.cit., pg. 55).

c) Sub „crescãtorie“
S u b „ Crescãtoria de
îngeri“, în înghesuiala teluricã...
„E prea greu Cerul / De atâþia
îngeri pãzitori / - Vechi ºi noi /
Plus îngerii servitori / Din Ceruldoi /.../ Plus îngerii ce stau sã
se nascã “ (op.cit., pg. 47); pe
locul în care... „Mai du-te dracu,
de gunoi, / Replicã toboºarul
vremilor vechi ºi noi“. (op.cit., pg.
42)...
Dar, deºi vezi merii cum
stau „sã împupeascã“ (op.cit., pg.
9); ba chiar zãreºti, de pe
cãpiþã... „Prin vidul de curând
cosit... / cum plânge Pruncul /
În braþele neantului“... (Particula
lui Dumnezeu, pg. 7)... tu nu eziþi
sã-mi dilatezi... „Un acar de la
cãile ferate uzinale“ (op.cit., pg.
57) ºi „lacãtele grele“ de pe
„albastrele sãli“, de unde pleacã
cu cartonul „cetãþean de onoare“,
sub braþ, „acei ce mâine vor fi
izgoniþi din cetate“! (Poeþii, pg.
71) „Tot mai puþini, poeþii,
prieteni ai mei“... (ibidem).
Tu chiar nu vezi, prietene,
cã pãdurile sunt deportate?...
cã nu mai e lemn de cartoane?...
Cã „cei puþini“... nu mai iau,
toþi, nici „cartoane“?...
Copil al universului, ce
rãsucea mãtasea porumbului, în
foi de ziar ºi vedea cum...
„ Lumini aprinde cumpãna
fântânii / Invers numãrându-ºi
degetele mâinii“ (Cântec, pg. 18),
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te-ai dat ºi tu cu „Divele“, cu...
„Ciobanul Ghiþã“?... Cu cei care
umblã cu... „Ciuma vopsitã“?...
„cã ãºtia n-au tatã, n-au mamã /
ªi pânã la urmã devin / Galbena
Ciumã...“ (Ciuma vopsitã, pg.
64); cãci... „Ciuma roºie“... „a
rãmas neclintitã / A rãmas tot
la locul ei / Numai cã a fost...
vopsitã!“ (op.cit., pg. 64).
ªi... mã laºi sã vãd „o babã
ruptã de ºale“ dând... „Blesteme
de covid“? (op.cit. pg. 58-62)?...
d) Rugare
- Taie, Poete! ªterge
imediat, ce a fost ºi e zero
barat!...
De ce nu mã laºi tu, pe
mine, în „Satul de piatrã“... în
buza muntelui, unde... „Muma
se cãnta“... s-o aud... sã îngaim:
„ Primãvarã mã rog þie, /
Du-mã-n Cer de ciocârlie... /
Doamne fã / Desfã Tu, glia, / Ca
sã nu gust veºnicia!...“ (Rugã, pg.
74)?...
Hai, du-mã acolo unde,
cândva, m-ai lãsat; lângã biserica
înºindrilatã, printre mistere!...
Rogu-te, lasã-mã, fix, acolo
unde încã mai curg logostele
din pix!...

note de lecturã,
de IOAN KALEVE

Un roman, o
monografie, o lume
care se duce
Dorina
Sgaverdia,
cunoscutã jurnalistã a Reºiþei,
a publicat mai multe cãrþi de
interviuri ºi evocãri, apropiindu-se din ce în ce mai vizibil
de literaturã. Într-o carte
dedicatã sculptorului Constantin
Lucaci reportajul e depãºit prin
inventarea unui personaj Ziaristul - iar naraþiunea capãtã
obiectivitatea persoanei a III-a.
Realitatea relatãrilor e astfel
mai bine sprijinitã prin
mijloacele naraþiunii literare.
Într-alt volum - Jurnalul unei
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cãutãri (Editura Tim, Reºiþa,
2016) - reportajul concret, exact
al unei cãlãtorii în Þara Sfîntã
este transcris într-un registru
al cãr þii, iar într- un alt
supraregistru este jurnalul unui
personaj misterios - Poetul rãmas într-un laptop ºi recuperat
precum în cãrþile de tipul
manuscrisului pierdut.
O nouã carte - Ruxanda.
O lume care se duce (Editura
Tim, 2020) - combinã din nou
gazetãria cu romanul, cãci pînã
la urmã cartea este un roman
al unui personaj feminin care
dã ºi titlul. De fapt cartea are
trei personaje importante pentru
ceea ce se prezintã aici: Ruxanda
- cea care face obiectul romanului, învãþãtoarea - care scrie
acest roman, ºi Ina Borlovan ziarista care scrie o monografie
a satului natal - Borlova.
Monografia este o carte în carte
(100 de pagini din cele 268),
urmãrind istoria ºi notele specifice ale acestei vestite aºezãri
bãnãþene. O notã dominantã
de melancolie strãbate volumul,
cãci lumea aceasta frumoasã,
cu tradiþii deosebite, este o lume
care trece, care se duce. E
foarte interesantã omonimia pe
care o propune lectura titlului:
care se duce, se pierde, ºi care
seduce, care atrage, se cere
apropiatã ºi povestitã pentru
eternitate. (Gh. Jurma)

„Folclor literar.
Comuna Bãuþar“,
Avram Boþa
Reºiþa, Editura TIM,
2020
Creaþia popularã materialã ºi spiritualã a Vãii Bistrei
a atras atenþia folcloriºtilor ºi
etnografilor de multã vreme.
Între aceºtia îi amintim pe
Tiberiu Alexandru, Tiberiu
Brediceanu, Lucian Costin, Enea
Hodoº ºi alþii.
Zestrea folcloricã literarã
ºi muzicalã a celor trei localitãþi:
Marga¹, Ohaba Bistra² ºi, iatã
acum, Bãuþarul a fost valo-
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rificatã pe cale tipograficã în
trei volume antologice.
Aºadar, cartea profesorului Avram Boþa, vine sã
completeze Arhiva de Folclor a
localitãþilor din culoarul Bistrei.
Vo l u m u l d o v e d e º t e ,
pentru a nu ºtiu câta oarã, cã
în acest habitat au trãit
dintotdeauna oameni care au
iubit deopotrivã munca ºi arta,
vorba cântecului:
„Îi puþânã gingãºâia
Dacã nu-i ºî hãrniºia.“
ªi invers.
Motivele decorative florale
plasate în partea superioarã ºi
inferioarã a paginilor sunt
binevenite cãci dovedesc cã între
folclor ºi arta popularã existã o
simbiozã permanentã.
La câteva texte, ce-i
drept, nu foarte multe, nu se
precizeazã sursa (respondentul).
Din volum lipsesc data
c u l e g e r i i ºi s u p r a n u m el e
(porecla) respondenþilor.
În practica celor mai
mulþi culegãtori de folclor, nu
ºi în cazul de faþã, antologiile
se încheie cu un Glosar de
cuvinte rare.
Folclorul obiceiurilor
calendaristice este slab reprezentat în volum, doar prin
colinde, creaþia inspiratã din
anotimpurile: primãvarã, varã
º i t o am n ã l i p se s c . A p oi ,
srigãturile la joc, interjecþiile

adresate animalelor, chemãrile
cãtre oamenii angajaþi în diferite
munci ºi strigãtele vânzãtorilor
ambulanþi, nu le-am gãsit în
volumul domnului profesor.
Ar fi fost beneficã o
colaborare cu un etnomuzicolog
care sã transcrie în notaþie
muzicalã liniarã, melodiile unor
texte. Sigur, cele mai multe
versuri s-au lepãdat de haina
melodicã, cea care le-a îmbrãcat
în timp.
Sugerãm
domnului
profesor o abordare a aspectelor
etnografice ºi de artã popularã
pentru a oferi celor interesaþi
o imagine completã asupra
etnologiei obºtei sãteºti a
Bãuþarului.
Avem convingerea cã
într-un viitor apropiat, autorul
ne va surprinde cu un nou
volum din care sã nu lipseascã:
literatura popularã sentenþioasã
(folclorul copiilor, ghicitorile,
proverbele ºi zicãtorile) precum
ºi proza popularã (basmele,
poveºtile ºi snoavele).
Recomandãm cititorilor
culegerea prezentatã în care
vor gãsi: dragostea ºi dorul,
sentimentul de iubire a naturii,
pe scurt, puterea de creaþie a
unor oameni simpli, aflaþi la
hotarul dintre Banat ºi Ardeal.
Îi adresãm culegãtorului
sincere felicitãri ºi îi urãm sã

146

https://biblioteca-digitala.ro

aibã recoltã bogatã în ogorul
creaþiei autentice.

Prof. dr. Dumitru
JOMPAN

Marga, 29.10.20

1. Dumitru Jompan, Folclor
din Marga, Reºiþa, 1979
2. Nicolae Ursu, Contribuþii
muzicale la monografia comunei
Ohaba Bistra/Banat în „Studii de
muzicologie“, Bucureºti, nr. 1 –
1956
3. Avram Boþa, Folclor
literar. Comuna Bãuþar, Judeþul
Caraº-Severin, Reºiþa, Editura
TIM, 2020

Descântece
(culegeri ale
condeierilor
plugari), vol IV
Cu acest volum, dupã cum
ne dã de înþeles în „Prefaþã“,
dr. Maria Mândroane, etnolog
la Muzeul Satului Bãnãþean,
din Timiºoara, se încheie seria
culegerilor, iniþiatã de autoare
în urmã cu câþiva ani. Din
pãcate, studiul realizeazã o
trecere în revistã a evoluþiei
acestui gen de-a lungul
existenþei umane, preocupãrile
unor cercetãtori autohtoni
(Artur Gorovei, I. Candrea, Ov.
Densusianu, Th. D. Speranþia,

N.D. Popescu, Sim. Fl. Marian
etc) sau a unor bãnãþeni (E.
Novacovici, I. Þeicu, Aureliu
Iana º.a.m.d.) dar se încheie
cu o previziune de un
dezarmant scepticism. Pe care
eu, trãitor de peste un deceniu
în lumea satului, dar ºi ca
ziarist care a colindat
sãptãmânal spaþiul rural al
judeþului dupã anul 1990, l-am
intuit ºi fãcut public, eforturile
unor „visãtori“ ºi ale unor
instituþii de profil de a susþine
promovarea, dar mai cu seamã
conservarea tradiþiei devenind
din ce în ce mai anevoioase.
Dar aceste semne de dispariþie
s-au manifestat cu mult mai
înainte, odatã cu urcarea horei
ºi a cântecului þãrãnesc, din
„pulberea“ drumului, pe scenã,
nouã nemairãmânându-ne, aºa
cum spuneam ºi altãdatã, sã-i
facem satului de odinioarã ºi
tradiþiilor – ca sã mã exprim
în termeni medicali – omniprezenta „respiraþie artificialã“.
Dar iatã ce conchide M.
Mândroane în finalul amintitei
sale „prefeþe“, din 15 iulie 2019:
„Pentru noi, mai trist este sã
constatãm cã ce nu a reauºit
sã secere Comunismul în satul
tradiþional o face din plin, azi,
o «Democraþie» de formã.
Pericolul de a ne pierde
identitatea, prin pierderea
comorilor noastre spirituale
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româneºti, împreunã cu Satul
tradiþional ºi alinierea lui la
un globalism universal, este o
mare ranã pentru pãmântul
nostru românesc, care de mii
ºi mii de ani, în ciuda tuturor
nenorocirilor, fãrã capãt, parcã
ºi-a strâns mereu rândurile
pentru a se reuni ºi organiza
în rezistenþa ºi neatârnarea lui
statalã, pe când noi, trãitorii
de acum, deschidem braþele
lãsând sã se scurgã (fâcândune cã nu observãm), valori
irecuperabile, pe care încã leam putea pãstra“.
În prima parte a cãrþii
autoarea reproduce descântece
vechi din Banat, publicate de
Enea Hodoº în rev ista
„Transilvania“ (nr. 5-6, anul
XLII, sept-dec. 1911), iar Nicoale
Gheju, din Soceni, preia din
„Descântece poporane române,
vrãji, farmece ºi desfaceri“,
adunate de S. Fl. Marian în
„Analele Academiei Române“,
Tom V, 1893, ºi reeditate de
Ed. Coresi, Bucureºti, 1996.
Cea de-a doua parte –
„culegeri din satul contemporan“
debuteazã cu un „ritual pentru
beþie“, cules de M. Mândroane
de la mama ei din Ciclova
Românã, ºi continuã cu
descântece ºi ritualuri comunicate de dr. Cosmin Ivaºcu,
etnobiolog din comuna Forotic,
Geta Majogan (Coºtei, Banatul

sârbesc), Camelia Liliana Pãian,
(Hitiaº, Timiº), Emilian Madoºa
(Arad), Ioana Precup (sat Leºu,
Bistriþa-Nãsãud ce precizeazã cã
ele au fost scrise într-un caiet
al bunicelor Ana ºi Docea, care
au preluat cântecele ºi strigãturile de la Reghina Topãlagã
ºi Ana lui Cifor de la Gomboºoaia, aceasta din urmã fiind ºi
cântãreaþã de muzicã popularã),
Marieta Matei ºi Georgeta
Groºescu (Proviþa de Jos, jud.
Prahova), Maria Mãrginean,
(Topliþa, jud. Harghita) ºi se
încheie cu o serie de texte
culese de autoarea cãrþii, într-o
campanie de cercetare realizatã
la Mãcin (Dobrogea), în 1990.
Nu pot încheia aceste
gânduri fãrã a nu-l cita pe
profesorul ºi prietenul Gheorghe
Þunea, fost director la Centrul
Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin, la
un simpozion de la Borlovenii
Vechi, atunci când a fost
sãrbãtorit, în satul sãu natal,
rapsodul Iosif Ciocloda, cu
prilejul împlinirii vârstei de 70
de ani: „Azi nu se mai cântã
pe note, ci pe bancnote“.

Nicolae IRIMIA

Ciclova Românã, 26 august,
2020
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Jurnal de
„condeier“ þãran
(II)
Cea mai consistentã parte
din volumul I al jurnalului
semnat de Iosif Cireºan-Loga,
(cel mai longeviv dintre confraþii
sãi de la Cenaclul „Paul
Târbãþiu“), o reprezintã consemnãrile cuprinse între 25
decembrie 1972 ºi 4 ianuarie
2009 ºi ele nu au o ritmicitate
zilnicã. Înainte de a face câteva
a p re c i e r i a s u p ra t em el o r
abordate am constatat, spre
surprinderea mea, cã în anul
1972 I.C. scrie doar în zilele de
25 ºi 26 XII, adicã în zilele de
Crãciun ºi „combate“ superficial,
întrebându-se, „cum sã-l
înlocuieºti pe Moº Crãciun cu
Moº Gerilã comunist?“. Pânã
în 4 martie 1977, tãcere totalã!
Drept pentru care mã întreb ºi
eu: de ce o fi publicat „selecþii“
din acest jurnal Maria
Mândroane, pentru cã acest mod
de lucru oferã posibilitatea
cititorului de a face tot felul de
speculaþii? ªi-apoi cine a fost,
din punctul sãu de vedere, acest
moº care le aducea daruri
copiilor în vremurile de demult?
Nu pot însã sã nu afirm cã
dacã nu ar fi existat filologul

Ada D. Cruceanu, metodist pe
atunci la fosta Casã a Creaþiei
Populare ºi, mai apoi, la
Biblioteca Judeþeanã „Paul
Iorgovici“, din Reºiþa, dar ºi
Festivalul Naþional „Cântarea
României“, adicã motivul propice
de manifestare, acest cenaclu
al condeierilor þãrani n-ar fi
existat. Pentru cã ea, Ada, a
avut rãbdarea de a-i aduna
periodic ºi de a alege, cu tact
ºi ataºament sincer, din scrierile
l or, „ ir iz ã r i le“ d e p oe zi e
adevãratã, într-un sublim ºi
emoþionant spectacol numit
„Buchet de gânduri pentru þarã“.
Cu care a uimit juriile ºi pe
spectatorii ce participau la fazele
locale, judeþene, interjudeþene
ºi naþionale ale acestei emulaþii.
(Astãzi dacã s-ar relua o astfel
de manifesare i-aº spune
„Cântarea Coloniei“).
Tot Ada D. Cruceanu, ºi
mai apoi Ionel Bota ºi Iacob
Roman, i-a ajutat pe þãranii
din aceastã grupare sã înþeleagã
care e deosebirea dintre poezie
ºi versificaþie, le-au recomandat
sã citeascã poezia unor mari
autori contemporani, iar eu îi
îndemnam (ºi o mai fac ºi astãzi
cu aºa-ziºii poeþi în grai
bãnãþean), sã nu scrie cãrþi mai
multe decât au citit.
Din acest punct de vedere
cei mai „titraþi“ mi s-au pãrut
a fi Ion Bãlica din Greoni, Miu
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Epure din Ticvaniu Mic, Ion
Frumosu din Ciuchici ºi Iosif
Chirilã din Slatina Nera, þãrani
cu lecturi solide, din antici, din
clasici dar ºi cu logicã ºi har
lãsate de la Dumnezeu. De ce
spun asta? Pentru cã unii aveau
idei nãstruºnice: spre exemplu,
Ion Imbri din Mercina (un
„analfabet funcþional“, cum ar
zice unii politicieni contemporani), mi-a mãrturisit într-o
zi cã are în gând sã versifice
„Istoria lui Mihai Viteazul“!.
L-am liniºtit pe loc spunându-i
cã o asemenea idee nu are
sorþi de izbândã ºi omul s-a
lãsat convins. În schimb,
prietenul meu Ion Colojoarã din
Vrani a încercat sã versifice
isprãvile haiducului Adam
Neamþu, din cunoscutul roman
„Haiducul Adam Neamþu“ de
Damian Izverniceanu, cãruia
Ionel Bota i-a ºi editat o broºurã.
Ba, þãranul din Vrani ºi cânta
anumite strofe. Întreprinderea,
se poate constata ºi astãzi, este
un lamentabil eºec.
Dar sã revenim la autorul
jurnalului, descoperit ºi încurajat
sã scrie de învãþãtorul Dorel
Teodorescu care, cu ajutorul
copiilor de la ªcoala primarã,
dar ºi de tineri, înfiinþase o
„brigadã artisticã“ ºi o echipã
de teatru, care-þi crea impresia
cã îºi derula programul ad-hoc,
pe scenã, cu care învãþãtorul

din Duleu se clasa pe primele
locuri la tot felul de concursuri
ºi festivaluri. Pentru cã el fãcea
mari sacrificii pentru a menþine
o „stare culturalã“, invitând în
sat scriitori (mai ales de la
Cenaclul din Reºiþa, între primii
numãrându-se Gheorghe Jurma,
Gheorghe Zincescu ºi subsemnatul), reprezentanþi de la
Comitetul judeþean de culturã
(Carmen Cornelia Grãmadã) ºi
chiar de la nivel central (pe
soþii Carmen ºi Gh. Bendovschi,/
nu Bendoþchi/), pentru a le vorbi
despre istoria satului, despre
vechimea sa, neglijându-ºi nu
de puþine ori familia. Pentru
cã învãþãtorul avea un scop
nobil bine determinat: repartizarea unor fonduri pentru
transformarea fostului conac al
grofului, aflat în paraginã, în
Cãmin cultural. Tot el l-a
recomandat pe bãtrân redactorului Nicolae Dolângã de
la Studioul de Radio Timiºoara,
care avea sã-l viziteze mai apoi
periodic ºi sã-i difuzeze constant
pe post o serie de poezii pe
teme istorice ºi patriotice,
precum ºi interviuri legate de
pasiunea sa de „arheolog
amator“ luând exemplul
învãþãtorului, care înfiinþase cu
obiectele ceramice (dacice ºi
romane) descoperite în arealul
satului un mini-muzeu. Pentru
cã într-un loc (când era în
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conflict cu directoarea Casei de
Culturã din Bocºa (unde îºi
depozitase obiectele colecþionate)
ºi cu bibliotecara Gabriela
ªerban) autorul jurnalului
(secondat de Tiberiu Popovici)
le reproºeazã cã „nu ne lasã sã
facem Culturã!“. Culturã de ce?
De legume, de grâu, de porumb?
Deºi l-am cunoscut printre
primii pe þãranul de Duleu,
n-am gãsit un rând scris despre
cât era de obosit când venea
seara de la coarnele plugului.
ªi nici de la semãnat.
Dupã ce se referã, în 4
martie l977, la teribilul

cutremur, în 23 aprilie, când
avusese un congres al þãrãnimii,
îl criticã vehement pe Marin
Preda – „scriitor al þãrãnimii“
care, în câteva fraze finale ale
discursului sãu „îi aduce laude
lui N. Ceauºescu ºi soþiei sale
ºi lui I. C. Drãgan“ ºi criticã
vehement faptul cã la Congresul
Scriitorilor fusese ales ca
preºedinte George Macovescu
ºi nu Paul Goma.
Într-o perioadã, Cenaclul
„Paul Târbãþiu“ obiºnuia sã-ºi
þinã ºedinþele la fostul Liceu
Agroindustrial din Oraviþa ºi,
mai apoi, acasã la câte unul

O fotografie cu condeierii þãrani în curtea Casei de
Culturã a Sindicatelor din Reºiþa
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dintre membrii sãi, la care
participau specialiºti de la
Biblioteca Judeþeanã ºi, când
aveam timp, îi însoþeam ºi eu.
În rest, autorul consemneazã
prezenþa la Cenaclul literar
Semenicul unde îi invitam
adesea (în caietul ºi mai apoi
în revista acestuia scriitorii
þãrani avea o rubric ã
permanentã), dar ºi la zecile
de manifestãri organizate în
judeþ ºi în þarã, împreunã cu
formaþiile din Duleu precum ºi
cu acel „Buchet de gânduri
pentru þarã“, participante la
toate „fazele“ „Cântãrii României“, neuitând sã consemneze, de fiecare datã, difuzarea
creaþiilor sale la radio, vizitele
la diverse obiective turistice.
Dupã 1990 intrã în P.N.Þ.C.D.,
unde ocupã diverse funcþii, în
Asociaþia scriitorilor în grai
bãnãþean ºi chiar, împreunã cu
Tiberiu Popovici, înfiinþeazã la
Bocºa ºi o revistã.
Dupã ce l-a descoperit dr.
etnolog Maria Mândroane (care
i-a ºi îngrijit o parte din
volumele publicate), acesta era
nelipsit de la festivalurile anuale
organizate la Muzeul Satului
Bãnãþean cãruia, în final, i-a
donat manuscrisele ºi alte
obiecte, gãzduite într-o „casã“,
care-i poartã numele.
Precizare: Într-o discuþie
recentã (oct. 2020), purtatã cu

M. Mândroane aceasta mi-a
declarat cã „jurnalul“ lui I.
Cireºan numãrã câteva mii de
pagini, ea alegând cu mare
efort, doar secvenþele care se
refereau strict la activitatea
literarã a autorului, desfãºuratã
î n c a d r u l c e n a c l u l u i „ P.
Târbãþiu“. Drept pentru care ºi
fac cuvenita îndreptare.
August 2020

Nicolae IRIMIA

Regele cerºetor este una din

multele cãrþi dedicate unei
idei actuale: puterea
vindecãtoare a poveºtilor ºi
rolul lor în viaþa noastrã.
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Nedeia

Evenimente
SPECTACOLE
Majoritatea evenimentelor CJCPCT C-S nu s-au putut
desfãºura public din cauza pandemiei. Au apãrut revistele „Nedeia“
ºi „Reflex“, cu un bogat conþinut.
Au avut loc douã spectacole folclorice ale Orchestrei
„Virtuozii Semenicului“ în Reºiþa ºi o participare a acesteia la
Festivalul-concurs „Mariana Drãghicescu“.
¬ Lumea frumoasã
ºi sensibilã a satului
românesc ºi bãnãþean a
fost transpusã în faþa unui
public restrâns (respectând
legislaþia în vigoare în
cazul pandemiei), luni, 7
septembrie 2020, de la ora
17.00, în curtea interioarã
a Muzeului Banatului
Montan, printr-un spectacol folcloric extraordinar,
intitulat ,,CÂNTEC ÎN
SÃRBÃTOARE“.
Acest eveniment a
avut loc în limita celor
100 de locuri disponibile
pentru a marca Sfânta
Sãrbãtoare creºtinã -
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Naºterea
M a i c i i
Domnului din
8 septembrie
2020.
S - a u
retrãit prin
a c e a s t ã
manifestare,
parte
din
em oþiile de
odinioarã
când în 8
septembrie
r ã s u n a u
satele de muzicã ºi voie
bunã la vestitele rugi/ne/
nig ei
bãnãþene.
¬ Orc h e s t r a
„Vir tu ozi i
Semenicului“
(condusã de
Petricã Viþa)
a
Ansamblului „Semenicul“ de la Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Caraº-Severin a participat vineri, 18 septembrie
2020, la ora 19.30 în Parcul Rozelor din Timiºoara la un
spectacol folcloric extraordinar.
Spectacolul din cadrul Festivalului Naþional-Concurs
„Mariana Drãghicescu“, aflat la ediþia a XVIII-a a fost organizat
de Asociaþia „Mariana Drãghicescu“, TVR Timiºoara, co-finanþat
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de Consiliul Judeþean Timiº ºi
Consiliul Judeþean CaraºSeverin.
¬ Orchestra „Virtuozii
Semenicului“ (cond usã de
Petricã Viþa) ºi solista vocalã,
Ramona Viþa de la Ansamblul
„S em en ic ul “ al C en tr ul ui
Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin au
participat sâmbãtã, 19
septembrie 2020, la ora 17.00
în Parcul Tricolorului din Reºiþa,
la un spectacol folcloric dedicat
„Zilelor Palatului Cultural“.
Evenimentul a fost
organizat de Asociaþia Culturalã
„Reºiþa Românã“ în parteneriat
cu Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale CaraºSeverin.

În condiþiile speciale ale
pandemiei, COLOCVIILE
REVISTEI NEDEIA - ediþia
2020 - s-au desfãºurat în
27-28 noiembrie 2020,
în mediul virtual,
beneficiind de noile
tehnologii care permit
legãturile on-line între
participanþi.
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Din tradiþiile Almãjului - fotografii de la Pavel Panduru

Revista NEDEIA este editatã de

Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Caraº-Severin
director: Ioan Benga
Colectiv redacþional:
Angelica Herac, redactor-ºef
Adela Lungu-Schindler, Nicolae Irimia,
Gheorghe Jurma
Corespondenþele se trimit pe adresa revistei, la Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Caraº-Severin, Reºiþa, Aleea Buziaº, nr. 6B,
tel. 0255/226698
e-mail: revistanedeia@yahoo.com

Revista apare cu sprijinul Editurii Tim Reºiþa
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