ROMÂNII DIN SERBIA (III).
AŞEZĂRI RURALE ROMÂNEŞTI ŞI MIXTE DIN
BANATUL SÂRBESC. CASA TRADIŢIONALĂ
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LES ROUMAINS DE LA SERBIE (III). HABITATS RURAUX ROUMAINS ET MIXTES DE
BANAT SERBE. LA MAISON TRADITIONNELLE

L'ouvrage ci-dessus presente une partie des resultats de la recherche pluri et multidisciplinaire
qui s'est deroulee en 2004 dans quelques habitats ruraux roumains ou avec une population mixte
roumaine-serbe de Voivodina, La Serbie : Serbia: Toracu Mare, Toracu Mic, Ianco Most, Uzdin, Coştei,
Grebenaţ, Nicolinţ, Ovcea, Petrovasâla şi Satu Nou.
Au centre de notre attention se trouve la recherche des realites et l'evolution de l'architecture
rurale des villages roumaines de Banat serbe, a partir du XVIII-e siecle jusqu'a present. En meme temps,
on a realise un glossaire des termes ethnographiques qu'on rencontre en Voivodina, Banat, Timoc et
Transylvanie.
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Balcanii încep în Marea Mediterană şi se termină la Dunăre şi porţile oraşului
!3eograd. Arhitectura acestui vast spaţiu geografic este cât se poate de interesantă.
In cele de mai jos ne vom opri asupra unei mari zone etnografice numită Voivodina.
A. Deroko, cel mai mare specialist sârb în domeniul arhitecturii definea această
creaţie 1 în felul următor: ,,Casa veche din satele Sremului, Banatului şi Bacicăi (fără
variante diferenţiale) face excepţie de la regulile care sunt valabile pentru dezvoltarea
spontană dictată de condiţiile naturale. Aceasta este o formă arhitecturală adoptată în
totalitate pe toată suprafaţa Câmpiei Panonice (care azi este împărţită etnic şi politic
între Iugoslavia, Ungaria şi România). Acest tip implementat în Voivodina, în timpul
Austriei, în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, când s-a făcut cartografierea
satelor şi parcelarea planificată a acestora, poziţionarea casei în funcţie de stradă şi
curte - cât şi tipul casei. A fost necesară îndesarea gospodăriilor în spaţiu restrâns,
cu ieşire la stradă iar în spate cu o curte economică cu ieşire spre ogor. De aceea
parcelele sunt înguste şi lungi, iar casele (la fel înguste şi lungi) postate cu faţada
îngustă la stradă şi cu partea mai lungă orientată spre curte iar cealaltă spre vecin,
casele fiind identice.
Casa are în mijloc bucătăria, cu vatră semideschisă şi hornul. Alăturate
bucătăriei sunt una sau două camere. Încăperile sunt legate printr-o prispă care se
întinde de la un capăt la altul, pe toată lungimea casei. În prispă se putea intra direct
din stradă printr-o uşă. În casă nu exista toaletă.
* Muzeul Ţării Crişurilor, etriografie@mtariicrisurilor.ro
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În Voivodina cel mai accesibil material de construcţie era pământul. De aceea
cel mai adesea, erau din pământ amestecat cu paie, semiuscat şi bătut între
două scânduri în mai multe straturi. Acoperişul era făcut din materialul cel mai
accesibil - trestia din mlaştină ; este întotdeauna în două ape, cu frontonul spre stradă.
Faţadele erau văruite în fiecare an, chiar şi în culori vii.
Doar în structura planimetrică dezvoltată se adaugă camere pe latura spre
stradă, lăsând aici totuşi o trecere largă pentru căruţă. Casele sunt de obicei fără etaj',z.
pereţii,

BORDEIUL sau ZOMONIŢA
Francesco Griselini, cu destulă lipsă de obiectivitate scria în secolul XVIII
în Banat, în general, ,,cu excepţia acelor puţine lucruri produse fără vreo ştiinţă
deosebită de industria casnică a românilor, Banatul nu avea nici un fel de manufacturi.
Bărbaţii se ocupau doar cu construirea a unor bordeie mizerabile, încheiate din
împletitură de paie sau nuiele de salcie şi acoperite cu un strat de lut sau cretă''3.
Bordeiele sau zomoniţele, cum se numesc în cele mai multe sate din Banat4
au fost locuinţele tuturor locuitorilor din satele de câmpie şi de deal ale întregului
Banat. Le-au avut şi coloniştii germani la momentul stabilirii lor aici: ,,La începutul
colonizării germanilor, au fost unele cazuri când pentru colonişti s-au construit
bordeie. Chiar şi la începutul celei de a doua etape de colonizare a şvabilor s-au
construit în unele localităţi nou-înfiinţate bordeie, pentru a oferi nou-veniţilor un
adăpost temporar până la ridicarea caselor. O descriere de la finele secolului al XIXlea, foarte plastic explică aspectul şi funcţia bordeielor: «Oamenii în vremurile vechi
locuiau în zomoniţe. Se sapă adică o groapă în pământ la 1 m afundă, după trebuinţă
( de lungă şi largă) peste care se pun alfe din arbori în formă piramidală, peste aceste
lemne se pun glii (bucăţi) de pământ şi locuinţa este gata». Deosebit de sugestivă
se pare caracterizarea unor bordeie săpate de locuitori după invazia turcească din
1788, iar descrierea se datorează cunoscutului cronicar al Banatului, Nicolae Stoica
de Haţeg: « ... cei de turci cu case arse, bordeie mici în pământ îşi sapă, cu loboda,
ştiru şi bozu le acoperea ... »',s_
În secolul al XVIII-lea, pe lângă familiile care locuiau în case de suprafaţă,
erau şi altele care-şi duceau viaţa în bordeie6 •
Prin tradiţie se ştie că la Padina au trăit mai multe familii în zomoniţă. La
Toracu Mare- spune profesorul Costa Roşu- sensul cuvântului zomoniţă era acela de
locuinţă mică, semiîngropată şi nu în întregime sub pământ. ,,În concluzie, bordeiul,
care a însoţit milenii de-a rândul istoria omenirii, servind chiar şi în vremurile moderne
că,
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A. Deroko, Narodna arhitektura .. . , p. 27
Fr. Griselini, Încercare de istorie .. , p. 126
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Vezi: I. Godea, Arhitectura subterană ... ; Idem, Bordeiul o sinteză ...
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drept adăpost şi scut în vremurile de năvălire, a reprezentat locuinţa modestă a unor
categorii ţărăneşti, şi a dispărut din Banat la finele secolului al XIX-iea, concurat fiind
de alte tipuri de locuinţă rurală' 17 •
În timpul evenimentelor tulburi din anul 1949 tinerii din Coştei au luat iniţiativa
să construiască la marginea satului zomoniţe adică bordeie săpate în pământ. Aveau
o intrare cu mai multe trepte iar în interior vatra era de „tâglă arsă" <=cărămidă>.
Deasupra au pus lemne, crengi, trestie, paie. Adăposturi săpate erau şi în deal. Erau
mici dar şi ele puteau proteja la nevoie localnicii de mitralierele care trăgeau mereu.
Aceste adăposturi se numeau „decung"-uri.
CASA
În mod tradiţional casele românilor bănăţeni erau construite diferit:
din lemn, în cununi orizontale suprapuse;
din paiantă ( cu stâlpi verticali, bârne orizontale şi lipitură de lut);
din cărămidă;
din chirpici;
din pământ bătut.
Pentru întreg Banatul avem destule mărturii scrise din secolul al XVIII-iea cu
privire la construirea casei. Ele au fost scrise de străini veniţi aici pentru o perioadă
mai scurtă sau mai lungă. De aici destule relatări subiective sau exagerate deoarece
ei, locuiau în cetăţi şi târguri şi nu în sate. Iată, spre exemplu, relatarea lui Johann
Kaspar Steube care a stat în Banat aproape un deceniu ( 1772-1781): ,,Când vrea să-şi
ridice o casă, prima grijă a românului este să taie din pădure patru arbori mari, care îi
servesc drept temelie a construcţiei. Apoi aşază aceste trunchiuri sub formă de pătrat
sau de dreptunghi, după cum doreşte să fie casa. Trunchiurile sunt îmbinate în aşa fel,
încât capetele lor, la care se fac lăcaşuri de îmbinare, se înalţă câteva picioare unul
peste celălalt. După aceea, românii aşază, fără să se complice, trunchiuri mai mici de
copac unul peste altul, anume, în aşa fel, încât la fel cum este la temelie, capetele să fi
mai ridicate cu câteva picioare. Când au ajuns la locul în care trebuie fixată fereastra,
românii fac o tăietură lungă, cam de un picior şi jumătate şi tot atât de adâncă, anume,
atât cât poate ţine trunchiul fără a se frânge. Acesta este pus în aşa fel, încât tăietura
să vină în sus, iar următorul trunchi, cioplit în acelaşi mod, este aşezat deasupra aşa
ca cele două tăieturi să se îmbuce. Aceste două bârne formează fereastra, care, pe
timpul iernii, este acoperită cu o băşică de bou sau cu o foaie de hârtie, în vreme ce
vara rămâne deschisă. În chipul amintit, se aşază un lemn peste celălalt - cam la fel
ca la căsuţele pentru piţigoi - până la o înălţime de cinci-şase picioare, acolo unde
începe de-a dreptul acoperişul. Cu greu vei putea afla o casă românească mai înaltă
de cinci picioare. Deoarece buştenii nefasonaţi puşi unul peste altul nu se potrivesc
7
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întotdeauna exact, românii umplu deschizăturile şi crăpăturile cu bălegar de vită şi cu
alte materiale asemănătoare. Cei care doresc să clădească un pic mai ordonat înalţă
pe fiecare din cele patru colţuri o coloană înaltă de aproximativ cinci picioare, aceasta
fiind prinsă de cei doi pereţi. Unii mai pun şi la mijloc două coloane de acest fel.
Pentru a realiza asta, lemnele care urmează a fi puse unele peste altele trebuie, fireşte,
să fie măsurate. La capete, ele sunt lovite cu putere pentru a se potrivi în falţuri.
O dată atinsă înălţimea de cinci picioare, românii pun de-a curmezişul leţurile şi
grinzile. Căpriorii sunt mai apropiaţi decât la noi <în Germania> ... fiind fixaţi în
partea de sus cu câte un cui de lemn. În aceşti căpriori sunt făcute găuri, aflate la o
distanţă de aproximativ un picior una de alta. În aceste găuri se vâră nişte ţăruşi, lungi
cam de un picior. Apoi românii aruncă în sus fân, care rămâne atârnat de aceşti ţăruşi.
După ce au netezit fânul cu o greblă, acoperişul este gata. La construcţia românilor
nu are de câştigat vreun ban nici tâmplarul, nici lăcătuşul, nici fierarul pentru cuie.
Numai arareori românii au nevoie de câteva balamale pentru uşă (care este înaltă de
trei, cel mult patru picioare), pe care le confecţionează ţiganii ... Casele românilor au
de obicei o singură cameră, restul ocupându-l bucătăria cu tinda. Hornul este făcut
dintr-o împletitură de nuiele căptuşită cu lut. Deoarece casele sunt atât de scunde,
încât de pe un scaun poţi urca foarte uşor pe acoperiş, mulţi români obişnuiesc să
lase pe horn în jos două trunchiuri de copaci tineri, pe care îi proptesc unul alături de
celălalt şi le dau foc. Pe măsură ce sunt mistuiţi de flăcări, trunchiurile alunecă în jos şi
devin tot mai scurte. Plita se găseşte numai arareori la mai mult de jumătate de picior
deasupra pământului. Pe această plită, românii nu numai că îşi fierb mâncărurile,
dar coc şi pâine, în felul pe care îl voi relata. Cei săraci - iar aceştia sunt întotdeauna
cei mai numeroşi - îşi trimit în fiecare zi femeia la moară să macine atâta porumb
cât le este necesar pentru o pâine. Între timp, bărbatul sau copiii fac focul în vatră. O
dată revenită acasă, femeia pregăteşte aluatul, dă jăratecul de o parte, pune aluatul pe
focul încins, aşază deasupra un capac8 din lut ars şi aţâţă cărbunii din jur. Nici nu trec
două ore şi pâinea este coaptă şi mâncată fără întârziere. Plita pentru fiert comunică
printr-o deschizătură cu soba, care încălzeşte camera în timpul iernii''9_
În Banat, românul „îşi construieşte singur casa. Aceasta e zidită cel mai adesea
din pământ bătătorit ori din împletitură de nuiele sau din buşteni aşezaţi unii peste alţii
şi acoperită cu stuf. La construcţie nu se foloseşte nici o bucată de fier. Tocul uşilor e
făcut din salcie ori dintr-alt lemn, iar încuietorile sunt nişte zăvoare de lemn, care se
deschid de multe ori numai printr-un artificiu. De sticlar nu e nevoie, geamurile fiind
din hârtie, de obicei doi ocheţi mici prin care pătrunde lumina. Casa întreagă constă
dintr-o cămăruţă şi o bucătărioară. În cămăruţă atârnă de obicei o gravură de slabă
calitate înfăţişând un sfânt ... Aici se află de asemenea unul sau două paturi de lemn
negeluit, o masă, la rândul ei nedată la rindea, un dulap, uneori câteva scaune cioplite
3

de ţestul de lut ars întâlnit în toate satele din Banat şi nu numai înainte de
separate de cuptor de pâine.
J. K. Steube, Nouă ani ... , p. 111-113
Desigur autorul

vorbeşte

apariţia construcţiei
9

https://biblioteca-digitala.ro

(5)

Românii din Serbia (III)

113

cu propria mână şi câteva pături. Soba este clădită din lut. Nici în bucătărie nu se află
ceva deosebit. Hornul este din împletitură de nuiele lipită cu chirpici şi de aceea nu se
foloseşte vreo vatră deosebită ci focul este aprins de-a dreptul pe pământ. Un ceaun
în care se fierb toate bucatele atârnă de un lanţ deasupra focului. Numai în cazuri cu
totul izolate şi arareori, se găsesc cuptoare pentru fiertul mâncării''1°.
Casele vechi, din lemn, construite în Banat se pot clasifica în patru mari grupe:
- cu pereţii din nuiele împletite şi lipite cu lut;
- cu pereţii în potici (adică despicături şi crengi fixate în furci verticale) lipiţi
cu lut;
- din bârne de lemn fixate în stâlpi verticali masivi, cu lipitură de lut;
- din bârne groase orizontale prinse la colţuri în cheotori de diferite feluri. În
interior pereţii erau lipiţi cu lut11 • ( vezi fig. 1)
Gropile de lut
Cele mai multe case din Banat, cel puţin din secolul al XVII-lea până la
sfârşitul secolului XIX, erau din pământ bătut. Potrivit etnografului R. Hasanbegovic
(Expoziţia ... , p. 6) satele mari din Voivodina au cunoscut în secolul al XIX-lea
generalizarea peretelui din pământ bătut (naboj, în sârbeşte) mult mai numeroase
decât cele cu pereţi de bârne. Acest lucru este valabil şi pentru casele românilor din
Voivodina unde în general casa are particularităţi deosebite dictate de particularităţile
geografice dar şi istorice şi etnice. Pentru satele colonizate şi nu numai, Curtea de
la Viena a stabilit locurile pentru viitoarele „gropoane", adică de unde anume să se
transporte lutul pentru casă. Pământul săpat era transportat cu căruţele la ,,plaţul"
proprietarului. Se aducea apă cu butoiul de la „bunar" şi se turna peste pământul
amestecat cu pleavă. Frământatul se făcea prin plimbarea cailor. Lutul se bătea cu
maiele~ de lemn într-un cofrag care se ridica până la încheierea pereţilor.
In Toracu i"vfare pământul de construit se lua din locul numit ,,La Gropi" (erau
două gropi mari în care azi este o pescărie). Adâncimea unei gropi este de circa de 2
m., lăţimea de 200 m. şi lungimea de 300 m. Pe locul respectiv se află ,,Păşunea lui
Lazăr".

La

Coştei pământul

pentru

casă

se lua de pe malul Caraşului.

Ţâglăriile

In secolul al XIX-lea bănăţenii şi-au dat seama ce mare avantaj prezintă în
construcţia casei cărămida arsă. De la un an la altul, lângă vechile gropi au fost
amenajate piramide de chirpici pregătite pentru ardere, iar mai apoi au apărut şi
10

J. J. Ehrler, Banatul ... , p. 49-50
Pentru altă clasificare vezi: M. Moga, Decorul ... , p. 6; ,,Aproape toţi călătorii veacurilor XVIII-XIX
sesizează prezenţa locuinţelor de nuiele împletite. Johan Fridel le şi descrie, la 1769, remarcând uşurinţa
şi dibăcia cu care românii le ridicau: ,,casele lor sunt modeste la proporţii, împletite din nuiele, cârpite
cu lut şi acoperite cu paie şi trestie, având ferestre mici, de care sunt prinse băşici de bou sau de porc
în loc de geamuri. Valahul bate 4 copaci tari şi tineri în pământ, pune alţi 4 deasupra lor, împleteşte din
nuiele un perete jur-împrejur, îl acoperă cu pământ, aşează câteva ramuri drept acoperiş, pe care pune
apoi trestie şi acest palat este terminat în 2-3 zile"." (Al. Negru,Arhitectura populară ... , p. 125 )
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„ţâglăriile", adică acele construcţii speciale de produs şi ars a cărămizii crude (din lut
în amestec cu nisip). Coşuri înalte se vedeau peste tot în jurul anului 1920.
În anul 1907, de la o joacă a copiilor, a ars o bună parte din casele celor de
la Nicolinţ Au scăpat doar cele cu pereţii de ţâglă şi acoperite cu „ţirip" <=ţiglă> şi
primăria. Era un moment de adâncă reflexie.
În perioada interbelică la Coştei s-a generalizat folosirea cărămizii arse, local
numită „ţâglă". Arderea o făceau mai ales ţiganii din sat, buni meşteri inclusiv în
producerea „ţâglei crudă" <=chirpici>.(vezi fig. 2)
„Ţiripurile" <=adică ţiglele> au început a fi cumpărate şi puse pe case cam
după anul 1920. Se aduceau de la fabrica din Kikinda sau din satul Clec12 •
Ţâglăriile din Uzdin au apărut după primul război mondial şi erau specializate
să producă „ţâglă" <=cărămidă>, ,Jrburi" <=ţiglă>, ,,oale pe îrburi" <=olane>. Pentru
frământatul pământului luau apă din „bunărie" şi <=fântână> trasă cu calul. Ţâglării
mai cunoscute erau:
- ,,a lu' Grigorie Lupulescu, zis Ţâcor";
- ,,a lu' Tana Bosica";
- ,,a lu' Costa Oalde".
;_,Casele de la noi sunt de multă vreme acoperite cu ,,hârb" <=ţigle>".
In hotarul multor sate din Serbia de est se mai văd ruine sau coşurile abandonate
de la vechile ţâglării, căci fiecare sat avea propria ţâglărie.

Ridicarea casei
Pentru ridicarea pereţilor oamenii se organizau în clăci. Pentru a construi
gradea (sau ,,hăizaşul") se cumpărau de la căruţaşii timoceni sau ardel~ni, leţuri,
scânduri, căpriori, grinzi. Alteori le cumpărau din târgurile marilor oraşe. In Banatul
Sârbesc mai veneau şi plute pe Tisa şi Mureş cu grinzi, căpriori, dulapi. Gugulanii din
Banatul Montan aduceau şi ei multă lemnărie pentru construcţii.
Maistorii lemnari lucrau mai ales pe cereale şi mai rar pe bani.
,,Murluitul" pereţilor era ,,specialitatea" ţiganilor care umblau dintr-un sat în
altul ( dacă nu erau în satul respectiv) din primăvară până toamna ca să finiseze pereţii
caselor.
Urma apoi văruitul pe care îl executa gospodina casei,
Când totul era gata era chemat preotul care sfinţea casa oprindu-se mai mult
la icoana cu sfântul casei ce era atârnată pe peretele dinspre uliţă, care se chema
,,fundoanea din faţă" la „soba de goşti".
Planul casei
Casele vechi, inclusiv cele de colonizare erau construite pe lung, perpendicular
pe linia străzii. Este o realitate comună pentru toate satele româneşti din Banatul
sârbesc. Concomitent cu progresul economic suprafaţa de locuit s-a mărit. Exemplele
sunt multe.
În general, în Serbia, la sfârşitul secolului al XIX-iea s-au generalizat casele cu
două încăperi şi s-au înmulţit casele cu trei şi chiar patru încăperi:
12
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- ,.,wba mare", ,.,wba de goştt', ,.,wba unde intră popa cu busuiocuI'';
(vezi fig. 3-6)
- ,.,wba de şezut', sau ,.,wba dinapoi";
- ,.puina'' (sau tinda) situată între cele două anterior numite;
- ,.,wbiţa" (amenajată de obicei la capătul târnaţului şi unde dormeau adesea
pe timp de vară bătrânii).
Casa tradiţională de la Grebenaţ era lungă, perpendiculară pe uliţă. ,,Faţa căşii"
de la stradă avea trecut numele proprietarului. Acoperişul era construit „pe scaune"
fără grindă de maistor. Lemnul grinzilor era solid căci în pod se păstra grâu, orz,
ovăz şi alte cereale. ,,Soba de toate zilele" era la mijloc sau spre arie. Sub ea era
„podrumul" unde se păstrau: vin , răchie, crumpiri, florile dulete de plăcintă, baiţăle
<=dovlecii>, curechiul de sarme în ciubăr de băgrin <=salcâm>, răchie de loază
<=comină, tescovină> şi obiecte casnice.
Podrumul ( 5mx7m) casei lui Octavian Blaj din Grebena ţ are pereţii de piatră
(felii) şi tavan de cărămidă - ,,ţâglă da veche". Podrumul are 2 ,,fereşti" spre socac
şi una spre obor. Tavanul se sprijinea pe un arc dublou de cărămidă (numit aici sfod).
Accesul în podrum se face printr-o scară cu trepte de lemn masiv mărginită de zidărie
de piatră.
Casele de tip „cot", adică atât pe lungime cât şi pe lăţimea plaţului, cu poartă
mare pe lângă casă, au apărut în perioada interbelică ca urmare a creşterii puterii
economice a gospodarului. Se locuia cu fiu/fiică în aceeaşi casă.
De la ,.pasa cu cot" s-a făcut pasul următor la „casa cu ainfor".
Casele paralele cu strada s-au înmulţit la mijlocul secolului XX. Se intra în
curte cu căruţa ce transporta produse agricole (cartofi, porumb etc.) pe sub poarta din
mijloc de unde şi denumirea de „casă cu ainfor" sau „casă cu su' poartă".
Sunt sate în care ai impresia că pereţii se continuă de la o casă la alta pe toată
lungimea uliţei.
Cu totul specific pentru Banatul Sârbesc este cuina. La Grebenaţ în cuină se
află cuptorul cu vatră liberă, ce are sus „coşul de ţâglă" <=cărămidă> din ~ărămizi
legate cu „imală". Aici în coş se afuma carnea (clisa, cârnaţul, cărmănada). In cuină,
pe un scaun anume stătea în permanenţă „carlita" <=albia de lemn pentru frământat
aluatul>. Şi tot aici stătea şi „ciuvani" <=vasul de lemn în care se punea carnea în
saramură>.

Cletul era cămara unde se păstrau cârnaţii în untură, lada de gorun sau cireş
pentru făină, carnea şi slănina afumată atârnând de grinzi, brânza sărată în ciubăr de
brad.
În sobă era ,,sporhetul de plec negru" <=sobă de gătit cu tăblie de fontă> care
avea şi coptoriţă din ţâglă roşie, unde se cocea plăcintă de săreată <=cu dovleac
alb> 13 •
Casele vechi existente şi azi, documente istorice vii
La Uzdin, dar şi în alte localităţi casele fără fundaţie de
sunt pe cale de dispariţie. (vezi fig. 7)
13

Inf. Octavian Blaj, n. 1936,

Grebenaţ,

m. 9
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,,În Ianco Most când făceam casa săpam un şanţ lat de cca. 60-80 cm şi tot
pe atât de adânc până ajungeam la „pământul ăl zdravăn" peste care clădeam „ţâgla"
<=cărămida>" 14 • Pentru toate casele existente azi, dar construite cu decenii în urmă,
pentru fundaţia zidurilor de pământ „se săpa un şanţ cu lărgimea de aproximativ
60 cm, adânc de 50-60cm sau chiar mai mult, până se ajungea la solul viu (pământ
zdravăn). Fundaţia se executa tot din pământ, bătut cu maiul până la nivelul solului.
Pământul se transporta până la locul de fundaţie în coşuri (cotăriţe) de nuiele sau cu
tărgi speciale. Când fundaţia era gata, pe întreg perimetrul viitoarei clădiri se fixau
cofraje din scânduri groase cu ajutorul unor piloni lungi şi subţiri, îngropaţi doi câte
doi. Perechile de pil~ni erau legate sus cu frânghii groase, iar distanţele dintre perechi
se fixau la 1-1,5 m. In dreptul pilonilor, în interiorul cofrajelor, se puneau bucăţi de
lemn pentru a se menţiune distanţa egală şi a feri astfel viitorul zid de ondulaţii. Se
respecta o anumită ordine la baterea zidurilor, în primul rând se bătea faţada lungă
de la spatele clădirii, deodată cu faţadele scurte, apoi zidurile mediane şi în final
faţada lungă dinspre curte. Toate zidurile aveau grosimea de 60 cm, cu excepţia celui
dinspre curte, care avea grosimea de 50 cm, în el urmând să se amenajeze deschiderile.
Pământul se bătea dinspre capete spre mijloc, de către echipe mici de bătători (2-4
persoane), asigurându-se astfel prin rotaţie odihna echipei. Exista şi un anumit ritm
al maielor, ce trebuia respectat, urmărit şi impus de către şeful echipei. La fiecare
nivel al cofrajului se băteau trei straturi de pământ; la cel din mijloc se puneau şi de-a
lungul zidurilor aceleaşi materiale ca la colţuri (nuiele, spini, loză) spre asigurarea
în plus de rezistenţă la fisuri. După terminarea primului nivel, pilonii se dezlegau
din frânghii şi cofrajul de ridica mai sus, apoi pilonii se legau din nou şi se bătea
un alt nivel. Tot la al treilea nivel al scândurilor distanţa între cofraje se micşora cu
2-2,5 cm, la lungimea şi lăţimea construcţiei, astfel că zidul care plecase de la bază
cu grosimea de 60 cm, la partea superioară nu avea decât 45-50 cm, dar o stabilitate
foarte mare. Pereţii caselor din pământ ajungeau înălţimea de 1,9-2,5 m. Sus, de-a
lungul zidurilor se punea cununa, iar pe ea grinzile transversale.
După tehnica descrisă mai sus s-au construit până la începutul secolului al XXlea, iar în unele părţi ale Banatului sârbesc chiar şi până în anii '20, nu numai casele,
ci şi principalele anexe ale gospodăriei ţărăneşti: grajduri, hambare, şuri etc. Sunt
sate în care se mai păstrează garduri enorme (Nicolinţ Seleuş, Vladimirovaţ) ridicate
cu aceeaşi tehnică. Spre sfârşitul secolului XIX şi începutul celui de-al XX-lea, chiar
şi în câmpia bănăţeană se va impune tehnica arhitecturii în cărămidă, care treptat o
înlocuieşte pe cea a caselor bătute din pământ'" •
Casele vechi existente confirmă relatările din secolul al XVIII-lea făcute de
Gris elini:
,,Acum să amintesc câte ceva despre meşteşugurile lor.
Este prea adevărat că toate casele din satele româneşti sunt construite numai
din pământ, paie şi trestie. La ridicarea acestora românii respectă însă anumite reguli
5

14

15
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de construcţie, prin care locuitorului i se oferă un anumit confort. Cel mai adesea
românii împletesc pereţii casei din crengi de salcie şi nuiele subţiri, acoperindu-i apoi
cu lut, ceea ce le conferă o tărie egală zidurilor construite din cărămidă. Bucătăria
este izolată de camera în care dorm laolaltă, mănâncă şi beau bărbaţi şi femei, taţi
şi mame, copii mai mici şi mai mari. Printr-o deschizătură făcută în perete cuptorul
din bucătărie stă în legătură cu soba care încălzeşte camera în timpul iernii. Pentru a
păstra produsele obţinute din munca câmpului, românii amenajează anumite depozite
cu paie. Aceste coşare, grajdurile împreună cu celelalte clădiri ale gospodăriei, locul
pentru războiul de ţesut, cazanul de fiert răchie şi altele sunt împrejmuite cu garduri
de spini, care cuprind în acelaşi timp curtea şi o grădină mică, unde sunt ţinuţi stupii.
În districtele Palanca Nouă, Mehadia şi Caransebeş chiar şi satele sunt
înconjurate cu astfel de garduri. Acolo unde sunt păduri în apropiere, românii
folosesc în locul acestor garduri palisade din trunchiuri din copac, de înălţimea unui
om, pentru a se apăra pe sine şi vitele lor de atacurile lotrilor'" 6 •
Din relatările vârstnicilor rezultă că pentru aceste case care se mai păstrează,
fiind socotite tradiţionale, pământul adus se „depozita în interiorul gospodăriri,
repartizat uniform în jurul viitoarelor ziduri, la îndemână, iar pentru a fi compact, se
mărunţea cu sapa, se alegeau pietricelele sau rădăcinile şi se stropea uşor cu apă ...
pentru clădirile cu pereţii din pământ bătut se alegeau locuri mai ridicate şi mai tari,
deoarece inundaţiile făceau ravagii'" 7 •
În toate satele româneşti din Banatul Sârbesc la construirea casei au participat
mai mulţi bărbaţi care au format claca (neamuri, vecini, prieteni) pentru cel puţin trei
faze de construcţie:
- ,,baterea" fundaţiei;
- ridicarea zidurilor;
(vezi fig. 9-11)
- construirea „gradei" <=acoperişului>.
La Coştei când se începea construirea casei mai mulţi oameni, în clacă, veneau
cu „arşcavele" <=hârleţe> să sape ,fondamentul". Când se punea piatra în şanţul
ăla, găzdăriţa tăia cocoşul; capul cocoşului şi o ,µiagă'' <=sticlă cu dop> în care
se punea un bilet cu sumele proprietarului şi numele maistorilor, erau băgate sub
piatră ... Uiaga era cercuită bine ca să nu intre apa ... Alţii puneau un „cineri de lut"
<=farfurie> şi un bănuţ sub un pietroi. Apoi venea popa să sfinţească fondamentul
casei. Se ridicau zidurile, apoi gradea18 •
La multe din casele vechi păstrate la Ianco Most se poate constata cu uşurinţă
că atunci când au fost ridicate pereţii în lutul moale s-au adăugat tulpini de trestie
„ca să fie legate pânzele de lut între ele"19 • Maistorii aveau grijă să se fixeze în zid
lemne orizontale atunci când ajungeau la partea de sus a zidului, deasupra viitoarelor
16

Fr. Griselini,Încercare de istorie ... , p. 179-180
Al. Negru, Arhitectura populară ... , p. 126
18
Inf. Ion Rotaru Cordân, Coştei
19
Inf. Vasile Besu, n. 8.12. 1930, Ianco Most
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ferestre sau uşi. Deschizăturile practicate cu joagărul se făceau numai după ce peretele
era suficient de bine uscat. Apoi se asambla gradea. ,,Casa noastră, pe care o aveam
înainte, ca şi altele din Nicolinţ erau făcute din ţâglă slabă şi de aceea au durat puţin.
Ţâgla nu era arsă bine. Am spart-o în 1957 şi am făcut altă casă din ţâglă d'a bună şi
o vedeţi şi azi''2°_
În lanco Most ca şi în alte sate pentru a construi gradea erau maistori cu renume,
,,Dacă pentru gradea aveam maistorii noştri, români, pentru baterea pământului în
pereţi aduceam nişte slovaci ce umblau dintr-un sat în altul''2 1 . (vezi fig. 8)
La Coştei şi Grebenaţ „gradea stă pe ,,cununile de pră zâcf'. Peste ele vin
,.grinzăle", apoi „cornii'' pe ,~camne"; peste ei stau ,Jăceţii". Lemne de casă tare
bune aduceau părinţii noştri de pe lângă Oraviţa"22 •
,,Când eu eram copil la noi, în Toracu Mic, toate casele erau acoperite cu trestie.
Ultima casă acoperită astfel a fost demolată în anul 2003''23 •
Am arătat în alt loc precum că în Banatul Sârbesc cel mai răspândit tip de
învelitoare de casă a fost cel de trestie. Acest lucru este logic şi explicabil dacă ţinem
seama de faptul că mlaştinile imense ofereau la îndemână această materie primă uşor
de obţinut şi tot pe atât de uşor de pus în lucrare. Regretatul etnograf Nicolae Săcară
ne-a lăsat în acest sens pagini memorabile: ,,Trestia se ridica pe acoperiş în snopi,
cu ajutorul unei furci lungi cu două coame. Acolo sus, pe primele rânduri de prăjini,
începând de la colţul faţadei principale dinspre stradă, snopul aşezat cu spicul în
sus era desfăcut şi firele de trestie legate şi strânse uniform cu nuiele, petrecute şi
legate pe după căpriori şi prăjini. Se continua astfel cu primul strat până la colţul spre
grădină al casei. Pentru ca firele de trestie să se aşeze uniform pe acoperiş, se băteau
de jos în sus cu o unealtă specială confecţionată din lemn, un fel de pieptene cu
retrageri treptate, numită fie «băciţă» (Satchinez, Biled, Firiteaz, Seceani), fie chiar
«ţăsală» (Cenad, Saravale, Beba Veche, Valcani), acest din urmă nume amintind
unealta cu care se îngrijeau animalele şi cu care de altfel se asemăna perfect. Pentru a
se aşeza uniform pe prăjini, trestia se bătea şi pe lungimea firelor, mai ales în locurile
unde era legată de şarpantă. Apoi se punea în mod identic primul rând la faţada din
spatele casei. Rândurile superioare urmau alternativ, acoperind în bună parte spicele
şi legăturile stratului anterior de lemnărie. Pe fiecare pantă a acoperişului («frunţală»)
intrau trei-patru rânduri de trestie. Sus de tot, unde cele două părţi se îmbinau, vârfurile
firelor de trestie erau retezate, iar cele care veneau pe panta dinspre curte erau lăsate
cu aproximativ 20-30 cm mai lungi, tăiate egal formând o coamă a acoperişului, cu
aspect destul de plăcut, dar şi cu rostul de a împiedica pătrunderea apei de ploaie.
În acelaşi fel s-a «bătut» trestia şi în Voivodina, atât pe teritoriul Banatului
Jugoslav, cât şi în regiunile Backa sau în Srem. În Banatul Jugoslav şi unealta cu
Inf Manciu Mihai, n. 1932, Nicolinţ, Str. Principală, nr. 69
Inf. Ion Drăgan, n. 1931, Ianco Most, nr. 12
22
Inf. Ion Rotaru Cordân, Coştei
21 Inf. George Tibi Petrovici, n. 1945
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care se lucra er~ numită tot «băciţă», spre deosebire de Srem, unde poartă numele
de «ravniaca». In mod similar se făceau învelitoarele de trestie şi în Câmpia Tisei,
identice fiind şi uneltele folosite.
În toate aceste regiuni, în timpuri mai apropiate de zilele noastre, nuielele cu
care se leagă trestia s-au înlocuit cu sârmă. Identice ca formă sunt apoi în Banat,
Voivodina şi Pusta maghiară şi acele scândurele ce delimitează trestia spre timpanele
frontoanelor, numite în Banat «civele», adesea traforate în forma unor protome de
cai, rerpiniscenţe ale unor vechi credinţe dispărute''24 •
lnvelitorile din paie de cereale (secară, orz, grâu) au fost mai puţine deoarece
până în secolul XVIII treieratul se făcea într-o arie anume prin plimbarea repetată a
cailor peste rândurile de spice fapt ce ducea la mărunţirea tulpinilor cu consecinţele
de rigoare. Calitatea paielor a dictat astfel mai multe modalităţi de învelire a casei pe
care N. Săcară le descrie astfel:
„Ceva mai diverse se prezintă acoperişurile vechi cu învelitori din paie. Cea
mai simplă, ce pare şi cea mai veche, este tehnica paielor clădite cu furca şi aşezate
prin călcare. Din puţinele exemplare păstrate (îndeosebi în Valea Mureşului, zona
Făgetului şi Dealurile Lipovei) desprindem concluzia că acest tip de învelitoare s-a
folosit la acoperişurile cu şarpantă în patru pante şi în cazuri cu totul excepţionale,
la cele cu pinion la faţada spre stradă. Cel mai de jos rând al prăjinilor era prevăzut
cu «ţepuşe», cuie de lemn cu vârfurile orientate în sus, creând imaginea unei uriaşe
greble, puse astfel pentru a împiedica curgerea paielor. «Poşorii» de paie se stropeau
uşor cu apă, apoi se luau cu furca şi se urcau pe acoperiş. Se începea iarăşi de la
faţada principală a clădirii, colţul dinspre stradă, punându-se «poşor» lângă «poşor»
şi se călcau apoi bine cu picioarele. După ce se aşeza primul strat de jur-împrejur,
ce acoperea toate «ţepuşele» de la streaşină, se continua în acelaşi sens, descriinduse o spirală, până sus în vârf. Această tehnică a generat acoperişuri înalte, căci sus
de tot, grosimea stratului de paie atingea unu până la doi metri, creând impresia
unei imense căciuli, cu pantele repezi, pentru a permite scurgerea rapidă a apei şi a
zăpezilor, împiedicând putrezirea. Capetele coamelor aveau fixate, «ţăpe» de lemn,
aidoma stogurilor de fân, consolidând astfel stabilitatea învelitorii. In plus din loc în
loc în vârf erau puse perechi de spini sau crăci pentru a împiedica vântul să smulgă
paiele. Asemenea acoperişuri seamănă cu cele ce se mai păstrează în Ţara Haţegului,
Ţinutul Pădurenilor, Zarand sau Ţara Moţilor, apoi în Ţara Lăpuşului, Maramureş
sau Ţara Oaşului, precum şi cu vechile acoperişuri din Podişul Transilvaniei; sunt
poate cele din Banat ceva mai puţin înalte, dar ridicate exact după aceleaşi procedee,
demonstrând categoric prin formă şi materialul utilizat o mare vechime, scrutată pe
bună dreptate până la nivelurile civilizaţiei neolitice din spaţiul central şi sud-est
european, moştenire şi păstrare tipică populaţiilor agrariene, stabile. Un asemenea
acoperiş putea dura până la 30-40 de ani şi chiar mai mult, necesitând evident o
mare cantitate de paie. În zonele montane, acolo unde cultura plantelor cerealiere
era puţin extinsă, ţăranii-şi adunau de-a rândul paiele necesare pentru clădirea unei
învelitori ... ,,is.
24
25
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,,Mult mai complexă şi mai dificilă s-a dovedit a fi realizarea învelitorii din
paie puse în <~âpi» sau în «mănuşi». Aceasta s-a practicat atât la acoperişurile în
patru ape, cât şi la cele în două ape şi s-a folosit mai mult în câmpie sau în zonele de
coline de la linia de contact dintre câmpie şi dealuri. Erau preferate pentru aceasta
paiele de secară cu paiul mai lung şi mai rezistent, folosite pe acoperiş după ce erau
îmblătite de grăunţe. Se aşezau în snopi ceva mai mici, cât se cuprindeau în cele
două palme («mănuşi», <~âpi»), cu spicul paiului în sus, iarăşi de la colţul din faţă al
casei, începând de la streaşină în sus. Snopii se retezau de jos în sus cu «scândura»
(sau «scândureaua»), identică cu «baciţa» cu care se bătea trestia, dar ceva mai mică
ca dimensiuni. Se legau apoi de fiecare «lăcez» ( sau «lăntez») cu nuiele ascuţite,
întocmai ca în cazul învelitorilor din trestie. Doar că aici, deoarece paiele sunt mai
puţin rezistente decât trestia, deasupra fiecăruia rând de snopi se puneau prăjini de
salcie longitudinale, aşezate aproximativ la treimea superioară a snopului. Acestea se
legau tot cu nuiele de snopi, dar şi de lănteţii din interior. Asemenea prăjini purtau
numele în Lunca Timişului de «tovigi», iar în Câmpia de la sud de Timişoara li se
spuneau «dovigi», fiind ascunse vederii, căci fiecare rând nou de snopi le acoperea.
De multe ori capetele «tovigilorn erau lăsate mai lungi, răsucite în faţadă şi împletite
deodată cu împletitura de nuiele pusă pe pari, ce închidea timpanul frontonului,
întărind substanţial rezistenţa învelitorii în caz de furtuni mari. Liniile de demarcaţie
ale capeţilor acoperişului erau subliniate prin snopi mici, de-o mână, puşi unul peste
altul şi numiţi sugestiv «păpuşi». Sus în vârf, cele două «păpuşi» corespunzătoare
celor două pante ale învelitorii, erau făcuţi «foştomoc», adică împletiţi între ei
şi înnodaţi, creând un fel de coronament al frontonului, cu efect estetic deosebit,
corespunzător «ţăpilorn de la acoperişurile de paie clădite cu furca sau a decoraţiilor
ceramice obişnuite în alte părţi. De-a lungul coamei, peste ultimele rânduri de snopi,
se puneau paie cu furca, formând un strat protector destul de gros, peste care se
punea apoi «chepengul» (sau «căpăneagul»). Acesta era făcut din snopi mici, (iarăşi
de-o mână), legaţi între ei în trei rânduri cu nuiele subţiri şi aşezaţi cu spicele în jos.
Perechile de mănuşi astfel constituite erau puse una lângă alta pe toată lungimea
coamei, împiedicând apa să pătrundă în acoperiş, dar oferind şi un efect plastic
deosebit.
Vedem aşadar că această tehnică era mai pretenţioasă, cerând o mai mare
îndemânare şi de aceea în multe din satele bănăţene, memoria colectivităţilor a păstrat
numele mai multor meşteri specializaţi; ea necesită o cantitate mai mică de paie, dar
nici învelitorile astfel făcute nu aveau durabilitatea învelitorilor din paie clădite cu
furca şi călcate.
Astfel s-au construit învelitorile nu numai din Banat, ci pe o întinsă arie ce
cuprindea şi Transilvania, Ungaria, Slovacia, Ucraina Transcarpatică, precum şi
teritoriile de nord ale Jugoslaviei sau cele ale Austriei Inferioare. Acelaşi sistem
constructiv la învelitori s-a practicat în multe zone ale Poloniei, răsăritul Germaniei,
Danemarca, ţările nordice, Rusia, Bielorusia, Ucraina şi chiar în unele regiuni
Peribaltice''26 •
26
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De la aceste învelitori generalizate în secolul XIX, tot mai puţine în secolul
XX, s-a trecut la tipul de învelitoare de ţiglă pe care-l întâlnim azi în satele bănăţene
la casele vechi.
Producţia de ţiglă dar şi de cărămidă în aceste sate, înainte de primul război
mondial „şi îndeosebi în urma lui, la Satu Nou, a fost meseria cu care s-a ocupat gata
întregul sat. Fiecare gospodărie, pentru necesităţile proprii, a făcut cărămizi din humă
argiloasă pe care le-au ars în cuptoare primitiv construite pe locul care s-a numit
«Ţâglănii». Familiile mai sărace făceau în curţile lor cărămidă «d'a nearsă» pe care o
numeau şi „cârpici", folosită la clădirea caselor mai modeste.
Tot în perioada interbelică şi-a început activitatea cărămidăria din hotarul
Panciovei care în urma celui de-al doilea război mondial trece în sectorul social, dar
îşi încetează activitatea prin anii '70. În această perioadă încetează şi producţia de
cărămidă din «Ţâglăni» a cetăţenilor acestui sat.
Astăzi, la Satu Nou nu mai există nici ţâglări şi nici ţâglărie. A rămas doar
coşul ce din zi ce trece tot mai mult se aseamănă cu turnul din Pisa. Poate şi el va
deveni într-o zi senzaţie turistică sau o ruină obişnuită care pe mulţi din noi ne-a
înrădăcinat pe aceste pământuri''2 •
Finalizarea construirii unei case se încheia de fiecare dată printr-un obicei
străvechi. La Coştei, în vârful casei, pe o cracă de pom roditor se punea ,.ştagul"
<=steagul>. Era împodobit cu multe „piese": ,,mulţumire", adică o cămaşă ce revenea
maistorului şef, o „uiagă cu răchie" (rareori vin) şi panglici multicolore. Cămaşa era
obligatoriu să fie ţesută în casă din „laor" <=cânepă> sau „laor cu bumbac". Stagul
stă sus până la terminarea de „astrugat <=acoperit> casa". Atunci maistorul mare lua
uiaga cu răchie şi-i servea în pahare pe ortacii săi. După ce paharul era băut el era
aruncat peste cap.
Şi la lanco Most „stagul de casă nouă" avea o cămaşă frumos lucrată de
găzdăriţă. Se numea „cămeşe de maistor',z8 • (vezi fig. 12-13)
7

Interiorul tradiţional al casei
Deosebiri mari nu sunt de la un sat la altul. Ne oprim asupra unuia din Ianco
Most care se prezintă astfel: ,.şoba mare, sau soba de goşti avea 2 paturi acoperite un
cilimuri faine păstă care erau puse cam patru perini tivite în partea de sus şi în faţă.
Între paturi era masa cu patru scamne. Pă zâduri erau iconi pă lemn, pă pânză sau
pă uiagă. La fundoni <=faţadă> era o icoană ce se numea praznicul casei căci fiecare
casă ţinea un sfânt. Icoanele aveau după ele şterguri de bumbac şi cânepă. La noi era
multă cânepă. Aveam şi lână multă căci aveam oi multe. Săracii aveau mai ales capre.
În casă era şi câte un arman făcut de tişlari; avea cheie; se făcea sau se cumpăra când
se mărita fata. Se aducea la nuntă sâmbătă seara împreună cu toată zestrea''29 _
27

V. Mic. Vreme trece ... , p, 137
Inf. Ion Drăgan, n. 1931, Ianco Most, nr. 13; Todor Jebeleanu, n. 1930
29
Inf. Todor Jurca, n. 1939, Ianco Most, nr. 45
28
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La casele vechi în cuină nu exista tavan astfel încât fumul se ridica direct în
podul casei. Pentru încălzirea „camerei de goşti" se utiliza ,,soba oarbă", adică aceea
în care focul se făcea în cuină (cu stuf, crengi, ierburi30, turbă, tulei, beţe de floarea
soarelui etc.). soba oarbă avea de jur-împrejur un „scamn" zidit din cărămidă pe care
locatarii, mai ales copii şi bătrânii, iama, se aşezau ca să se încălzească la şale.
În „camera de şezut" era soba de gătit, scaune, masă şi un „orman de pită"
adică un dulăpior anume. Şi în cuină putea exista o masă unde se mânca vara. (vezi
fig. 14-20)
Decorul casei tradiţionale
După ce casa era construită pereţii interiori erau „buşiţi", adică lipiţi cu un
strat de lut, inclusiv uneori pe tavan. Suprafeţele erau apoi ,,muruite" cu „imală" ca
să ,,aşiruie" <ca să niveleze bine>. Se utiliza şi ,,imală cu pleavă" <=lut cu pleavă de
gramineie>. La urmă muierile văruiau casa de mai multe ori. Apoi casa era sfinţită de
preotul locului. Ştergare, icoane, rame cu fotografii, mobilierul prezent după starea
economică etc. înviorau cadrul de interior, mereu primenit la ceasuri de sărbătoare.
Cu privire la ,,reprezentările florale din ornamentica românilor şi sârbilor
bănăţeni trebuie să arătăm că ambele etnii au dezvoltat în propriul tezaur de teme
artistice simboluri vegetale legate de propriile credinţe, mituri şi obiceiuri legate
de propriile credinţe, mituri şi obiceiuri legate de cultul vegetaţiei, la fel cum au
avut şi celelalte populaţii ce s-au stabilit în Banat, iar procedeele tehnice de realizare
şi compoziţiile au reuşit în timp să se coaguleze în semne identitare dispuse pe
frontoanele caselor ţărăneşti, anumite piese de mobilier (lăzi de zestre, paturi, scaune
etc.) pe ţesăturile de interior ca şi în costumul popular'".1 1 .
Motive decorative foarte diferite erau prezente la frontonul casei: cercul sau
rozeta simbolizând soarele sau „ochiul lui Dumnezeu"floarea în glastră (numită „pană
în hârb") pe care o aveau şi şvabii care o numeau „blumentopf' sau „blumenstock"
linii în zigzag, ba chiar şi elemente heraldice (mai ales pe casele „chinezilor"
conducători de sate). Multe elemente curbilinii sunt de inspiraţie barocă. Întotdeauna
decorul este în relief de tencuială.
Ferestrele ieşite
După anul 1920 s-au generalizat ferestrele bogat împodobite de la faţada casei;
mai mult decât asta, au fost fixate astfel încât să iasă mult în afara verticalei peretelui.
Acest lucru permitea celor din interior să observe tot ceea ce se întâmpla pe stradă.
Unii le numeau ,,ferestre pentru minciuni". (vezi fig.21)
Astăzi suntem martorii ştergerii de tradiţii, inclusiv în satele româneşti din
Serbia. ,,Modul nou de construire a caselor, încet dar sigur, şterge limitele dintre
mediul rural şi cel urban'".1 2 • (vezi fig. 22-24)
10

Vezi: J. J. Ehrler, Banatul ... ,p. 54
A Gog olan, Banatul sârbesc ... , p. 11
12
R. Ursulescu-Milicic, Terminologia ... , p. 14
11
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Tehnicile şi materialele modeme şterg definitiv barierele dintre sat şi oraş
eliminând deopotrivă toate denumirile de obiecte, instalaţii, artefacte ieşite din uzul
cotidian. Odată cu ele dispar şi termenii utilizaţi odinioară. Limba unui popor nu este
nici logică, nici ilogică, ci alogică. A nota acum termenii care ies din limba vorbită
înseamnă a salva pentru istoria limbii mărturii de mare preţ pentru ştiinţă. Pe mine scrie Rodica Ursulescu Mlicic din Novi Sad- ,,mă preocupă cercetarea terminologiei
casei şi obiectelor casnice în satele româneşti de la noi, din Banatul Sârbesc". Iată
doar câteva exemple spre a înţelege mai bine graiul românilor din satele româneşti
şi mixte din Banatul Sârbesc, mai ales din satele Voivodinţi, Coştei şi Straja: ,,avem
denumirea pentru partea din faţă a casei - faţa căşi sau zâdu dân faţă, apoi pentru
zidul din afara casei - zâdu dă cătră drum sau zâdu dÎ la drum, colţul dinăuntru e
cot, iar colţul dinafară este colţ. Casele în toate trei sate sunt dă pământ, bătute din
pământ, dă bârnă (din lemn), dă ţâglă (arsă sau crudă). Când vorbim de storurile
de la ferestre, cele din lemn am întâlnit termeni diferiţi în toate cele trei localităţi: la
Coştei e şolocat, la Voivodinţ obloane, iar la Straja sunt roleturi.
Dacă vorbim despre materialul şi uneltele în legătură cu construirea şi
amenajarea casei în majoritatea cazurilor sunt termeni asemănători: amestecul pentru
zidit este im ală, culorile sunt fărburi, unealta pentru baterea pământului este maiul,
unealtă pentru lipirea caselor este mistria.
Încăperile din casă sunt: camera pentru musafiri e soba mare, bucătăria cuina, cămara - şpaiz sau şpaiţ, coridorule conc (la Voivodinţ şi Straja) iar la Coştei
e târnaţ.

Mobila de cameră: patul este pat în toate trei sate, salteaua - strunjac (umplut
cu paie sau cucuruz) la Voivodinţ şi Coştei, iar la Straja e slămeac (probabil de la
cuvântul sârbesc slama -paie), banca sau scaunul lung- la Coştei e scamnu al lung
cu space, la Voivodinţ e clupă, iar la Straja scamn lung; dulapul cu şi fără sertare orman cu fioaşe, cridenţ sau credenţ, şifonier; sertarul ... e sunduc, iar la Straja
e lăgiţă. Lada de zestre e ormanu cu tri fioaşe sau tri fiocuri, iar noptiera este
natcasnie ... şi năcaslă. (vezi fig. 25-26)
Maşina de gătit: şpoier sau şpoiert, placa de sus este tabla sau taftă ... cercul
din mijloc - roţâli dÎ la şpoier ... şi ringlă ... cuptorul: la Coştei e toba, la Voivodinţ
e coptoriţă, iar la Straja e Iadă''3 3 •
GLOSAR DE TERMENI ETNOGRAFICI
Prescutări: Voi - Voivodina
Ban-Banat
Tim-Timoc
T - Transilvania

13

R. Ursulescu- Milicic, Terminologia

, p. 14
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(A NU) MĂRI - nepăsător de nimic (Satu Nou, Voi)
(A SE) GOŞTI - a se veseli (Satu Nou, Voi)
(A SE) NĂDĂI -1. a spera; 2. a bănui ceva (Satu Nou, Voi); 3. a nu fi sigur de
ceva
AlNFOR- spaţiu (sau adăpost) de trecere sub acoperişul unei case, la un acaret
din gospodăria tradiţională (Voi)
ALĂTURI - 1. scule; 2. unelte specifice muncilor agricole (Voi)
ALĂU - plasă de pescuit purtată de doi pescari; este din aţă de cânepă şi are
plute care menţin o margine la suprafaţă (Voi)
ALVĂLUC-v. ALDĂMAŞ (Voi)
ANVLIE - sinonim cu AVLIE
APĂ NEÎNCEPUTĂ - prima apă ce se scotea dintr-o fântână nou săpată
( Coş tei, Voi)
ARIE - spaţiul din gospodăria tradiţională situat între AVLIE şi COTARCĂ
sau Îi'vffiAR şi gardul din fund ce delimitează acest perimetru unde se află de obicei
ŞUPA pentru atelaje şi unelte agricole (Uzdin, Voi)
ARGHELĂ - turmă de oi (Iancomost)
ARMlG - armăsar (Satu Nou, Voi)
ARŞOU -hârleţ (Coştei, Voi)
ARŞOV - hârleţ (Voi)
ASTRUCATUL CASEI- acoperirea casei (Voi)
ASTRUCIT - acoperit, de obicei o casă (Voi)
AVLIE - 1. spaţiul din bătătura casei; 2. ocolul gospodăriei; 3. spaţiul dintre
casă, poartă şi „casa mică" (Voi); 4. sinonim cu ANVLIE (Voi)
Ăi'vffiARl - sinonim cu Ai'vffiAR
BALMEŞ - mâncare făcută pe bază de zăr şi făină de mălai, de obicei la stână
(Tim)
BANDĂ- 1. orchestră; 2. taraf; 3. fanfară de lăutari (Voi)
BANDĂ- echipa de 24 de persoane (femei şi bărbaţi) care treierau cerealele la
o singură TREŞCĂ, fiecare cu atribuţiuni precise în procesul muncii respective şi cu
plată diferită pentru prestaţia făcută, de obicei în cereale şi, mai rar, în bani sau alte
produse (Voi)
BANDIST - membru într-o BANDĂ (Voi)
BARĂ - baltă (Uzdin, Voi)
BĂGRIN - salcâm
BÂTE - cele două prăjini care fac crucea de la OP (Voi)
BĂNCI - bancnote (Satu Nou, Voi)
BERŢl - marginile pălăriei (Ovcea, Voi)BICĂ- taur (Ban)
BICĂ- taur
BICHIARl - şmecher (Satu Nou, Voi)
BIRĂU - primar (Satu Nou, Voi)
sau

altă construcţie
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BLUCĂ- greutate la un cântar tradiţional (Voi)
BOACTĂR - servitor la primărie, paznic (Satu Nou, Voi)

BOACTĂR DE CÂMP- pamic de câmp (Voi)
BOLÂNDĂ - nepricepută (Satu Nou, Voi)
BRĂGHIN - salcâm (lancomost, Voi)
BROANZĂ- clopote de bronz (aliaj de cupru cu staniu şi plumb) (Satu Nou,
Voi)
BRUŞ

-

bulgăre

(Ban)

BUBĂ - vârşă de pescuit (Uzdin, Voi)

BUBĂlŢ - a mers vorba prin sat (Voi)

BUD AC - unealtă de săpat pământ tare (Coştei, Voi)
BUGIANlE - floare de pădure cu miros plăcut (Satu Nou, Voi)
BUNAR - fântână (Voi)
BUNĂRIE-măistoritul de fântâni
BUNDĂ- bituşă, cojoc lung cu mâneci ce se purta cu lâna în afară (Ban)
BURDIC - piesă de port femeiesc (Ovcea, Voi)
BURI - butoiaş pentru dus apa la câmp în timpul muncilor agricole. Era de
lemn şi avea 2 găuri (Coştei, Voi)
BURMĂ-verighetă (Satu Nou, Voi)
BURUNGIUC - bucată de ţesătură dată cadou la nuntă (Ovcea, Voi)
BUŞ - aluat frământat, cam cât se poate ţine în palmă (Voi)
BUŞ - un bulgăre de Hv1ALĂ cu care se buşeau pereţii unei construcţii (Voi)
BUŞIT - operaţiunea de izbire a bulgărilor de lut pe pereţii unei construcţii
(Voi)
BUTOARE - gaură, orificiu (Voi)
BUTORI - găuri (Ovcea, Voi)
CAISÂNĂ - caisă
CANTA DE OLOI - recipient pentru păstrat uleiul de uns osiile la căruţă
(Uzdin, Voi)
CĂFANĂ- birt (Voi)
CÂNTAR CU BOATĂ- cântar cu cumpănă folosit în vechime (Voi)
CÂNTAT DUPĂ MORT- bocitul după un decedat (Coştei, Voi)
CÂRCIEGI - 1. cârlig de lemn (sau o crăcană) folosit pentru legatul unui
POIVAN când se transportau păioasele pe o căruţă sau pe un car (Uzdin, Voi); 2.
ulcior de lut
CÂTA- 1. puţin; 2. puţintel; 3. numai un pic (Voi, Ban)
CĂCÂCEA- vânt ce aduce rele (Voi)
CĂLPAG - oblon (Satu Nou, Voi)
CĂLUP DE NETICACI - un fel de calapod din lemn de esenţă moale (salcie,
tei, plop etc.) ce se folosea la confecţionarea papucilor numiţi NETICACI (Uzdin,
Voi)
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CĂ.LUP DE ŢÂGLĂ - formă din lemn pentru presat cărămidă sau chirpici

(Voi)
CĂPĂTÂI-perină (Satu Nou, Voi)
CĂPINEAG - haină lungă şi largă care acoperă şi capul, având un fel de glugă
(Satu Nou, Voi)
CĂPUT - piesă de port bărbătesc purtat mai ales la sărbători după ce a dispărut
şuba (Ovcea, Voi)
CĂSAP-măcelar (Voi)
CĂ1RANĂ - unsoare pentru unsul osiilor şi roţilor de la car, căruţă sau
CILIGĂ (Voi)
CĂ1RÂNŢĂ- zadie (Voi)
CĂZAN DE FRIPT - alambic de răchie(Voi)
CEACEA - bărbatul mai în vârstă decât cel ce i se adresează cu acest nume
(Ban, Voi)
CEAŞMĂ- 1. fântână; 2. izvor amenajat (Uzdin, Voi); 3. cişmea
CEOSAC - 1. uliţă care leagă un SOCAC de altul, adică uliţa transversală. Pe
CEOSAC fiecare gospodar avea o poartă ce dădea în arie, în AVLIE şi, mai rar, în
grădina de legume (Uzdin, Voi)
CEZĂ - un fel de tileguţă pe două roţi (Voi)
CHEŞ - straiţă mică pentru purtat tutun (Ovcea, Voi)
CHEŢ Ă - 1. unealtă de pescuit; 2. un fel de plasă de pescuit, cu greutăţi, cu
care se pescuiesc ŞERANI şi somnul de Timiş (Voi)
CHIERĂ- căţea (Satu Nou, Voi)
CHIMEŞE - cămaşă (Ovcea, Voi)
CHINEZ- 1. conducătorul unui sat; 2. primarul satului (Voi, Ban)
CHIRAC! - chirpici (Voi)
CHITĂ- legătură sau buchet de busuioc folosită de preot pentru sfinţirea casei
(Toracu Mare, Voi)
CHITIT - tăiatul şi legatul trestiei în snopi (Voi)
CILIGĂ- 1. trăsură elegantă făcută anume pentru plimbare (Coştei, Voi); 2.
trăsură, cu elemente bogat ornamentate, folosită ca un fel de mijloc de paradă pe
uliţele satului în vreme de sărbătoare, la nuntă sau cu alt prilej (Voi)
CINDĂ - bucătărie (Voi)
CINERI -farfurie (Voi, Ban)
CIOARECI - pantaloni confecţionaţi din aha (lână) (Satu Nou, Voi)
CIOCANI - 1. ştiulete de porumb de pe care s-au luat boabele (Toracu Mare,
Voi); 2. rădăcini de porumb
CIOCLOZ-cocean de porumb (Voi)
CIOI - nod (Voi)
CIPCĂ - dantelă (Satu Nou, Voi)
CIUBĂNIŢĂ - butoi de lemn pentru dus apa la câmp în vremea muncilor
agricole (Voi)
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CIULONI - apă sfinţită (Voi)
CIUPAGE - cămaşă (Voi)
CIUSCHIE - mai de lemn (Ban)
CLET - 1. Spaţiu (cămară) pentru alimente situat de obicei la capătul dinspre
stradă al casei vechi la românii din Voivodina, în prispă; 2. construcţie separată de
casă în care se păstrau alimente şi alte obiecte de uz casnic (Voi)
CLOPOŢEL - plantă erbacee cu flori albastre, albe sau roz în formă de clopot
(Satu Nou, Voi)
CLUP-banca (laviţa) mare în SOBADE GOŞTI, care stă pe lângă pat (Toracu
i'vfare, Voi)
COCIE - trăsură, car (Satu Nou, Voi)
CODRENEŞTI - nume dat satelor de deal sau din zona de nisipuri din jurul
Vârşeţului (Voi)
COLAR - rotar (Uzdin, Voi)
COLŢUL GotvlILEI - uliţă de sat ce se întretăia cu un SOCAC (Uzdin, Voi)
COl\1EGIE - de râsul lumii (Satu Nou, Voi)
COMNĂU -v. CUMLĂU (Voi)
COrvn.JNĂ- primărie (Satu Nou, Voi)
CONC - 1. prispa casei (lancomost, Voi); 2. târnaţ
CORlvfl - năframă tăiată pe jumătate la costumul femeiesc spre a i se face
COLACUL (Ovcea, Voi)
COŞIE - căruţă (Ban, Voi)
COTARCĂ - pătul, de mici dimensiuni, pentru porumb (Voi)
COTLICI -vas mare de aramă în care se fierbea PECl\1EZ (Voi)
COTRÂNŢĂ- piesă străveche de port femeiesc (Ovcea, Voi)
COVACI -fierar (Ban)
COV ĂCIE - fierărie (Voi)
COVECIASCĂ- de fierar (Satu Nou, Voi)
CRĂ.STRĂVEŢI - castraveţi (Voi)
CREDINŢ ARE - logodnă (Voi)
CRIGLĂ-halbă de bere (Voi)
CRIŞCĂ- felie de pâine (Voi)
CROFNE - sinonim cu SĂU ACE
CRUCEA DRUMULUI - intersecţia de două drumuri principale(Voi)
CRUCEA SATULUI - 1. centrul satului; 2. locul unde se întretaie uliţele
principale într-un sat (Voi)
CUFĂR - valiză, geamantan ( Satu Nou, Voi)
CUIB DE APĂ-fundul rotunjit la o fântână (Coştei, Voi)
CUINĂ - I.bucătărie; 2. construcţie specială care adăposteşte bucătăria sau
bucătăria cu cămară şi, eventual, alt spaţiu de adăpostire a unor unelte şi ustensile
casnice (Voi)
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DÂRJALĂ - coada (sau codiriştea) de la o unealtă agricolă sau de uz casnic

(Voi)
DE PUSTĂ - nume dat satelor româneşti din zona joasă a Voivodinei
DESFOIT - depănuşatul foilor de pe ştiuletele de porumb (Voi)
DICUNG - 1. locuinţă subterană; 2. v. ZOMONIŢĂ (Voi)
DRÂGLU -unealtă de scos jarul şi cenuşa din cuptorul de pâine (Ban)
DRIC DE VARĂ- miezul verii (Satu Nou, Voi)
DRICACĂ- acoperitoare de pat (Voi)
DU-N - un (Satu Nou, Voi)
DUNGĂ- malul ridicat al unei ape curgătoare (Voi)
DURICERI - meşteri săteşti care confecţionau piesă de port popular numită
DURUŢ(Voi)
DURUŢ - 1. ţesătură de casă (Ban); 2. cojoc
DUTEAN - prăvălie (Voi)
F ĂRBAR - vopsitor de ţesături (Voi)
F ĂRBUIT - vopsit ( Ovcea, Voi)
FEREŞTI - ferestre (Voi)
FEREŞTI CU ŞOLOCAT - ferestre cu jaluzele mobile pe verticală (Voi)
FEREŞTI IEŞITE - ferestre ieşite în afară din planul vertical al peretelui. Erau
făcute astfel pentru ca locatarul casei să poată privi uşor în dreapta şi în stânga casei
sale spre a vedea cine se află în stradă (Voi)
FIACĂR - trăsură elegantă pe care o aveau PAORII înstăriţi ca să se plimbe
cu ea în zi de sărbătoare (Voi)
FIACE - fete (Satu Nou, Voi)
FILIMINĂ - plantă erbacee decorativă cu flori galbene aurii (Satu Nou, Voi)
FINIERI -felinar de trăsură (Uzdin, Voi)
FLENTIC -bucată de pâine (Ban)
FLORINT - monedă austriacă (Satu Nou, Voi)
FOCĂRIE - 1. locul unde se face foc; 2. bucătărie; 3. vatra din jurul focului;
4. preocuparea de a face ceva pe foc sau cu ajutorul focului (Voi)
FRĂNAR - meşter specializat în confecţionarea hăţurilor pentru cai (Voi)
FRĂTUŢI -nume generic dat locuitorilor de origine bănăţeană care au colonizat
satul Toracu Mare din Voivodina de ceilalţi colonişti (zişi ardeleni) din Toracu Mic.
Sensul cuvântului era de fraţi, căci aveau aceeaşi limbă şi port asemănător
FRIJBOX - frigider (Voi)
FUNDOANE - faţa spre stradă sau spre grădină a casei, cu acoperiş în două
ape. În satele româneşti din Voivodina triunghiul fiecăreia era făcut din trestie
împletită sau din LĂNTEŢI sau crengi, iar apoi lipit cu IMALĂ în exterior
FUNDONEADIN FAŢĂ-faţada casei spre stradă (Voi)
FUNDONI - capetele casei (Toracul Mare, Voi)
GĂLBIORI - monedă de aur (Satu Nou, Voi)
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GĂST - găsit (Satu Nou, Voi)
GHERMĂ-furca de la fântâna cu cumpănă (Coştei, Voi)
GHIZDĂ- un fel de buzunar la cioarecii purtaţi de cei bătrâni (Ovcea, Voi)

GIVAN - a sta de vorbă, de obicei la stradă (Coştei, Voi)
GIV ĂNI - a sta de vorbă, discuţie, sfat (Satu Nou, Voi)
GOl\11LĂ- 1. ridicătură de pământ; 2. uliţă de sat, fără a fi pavată sau pietruită,
pe care mergeau turmele de vaci la păşune (ca să nu le bată piatra la copite) de la
un capăt de sat la celălalt unde era locul de păşunat (Uzdin), în Voivodina de la
MORMÂNT la OSTRU; 3. uliţa vacilor, boilor şi viţeilor (Voi)
GOŞTIT - 1. petrecere la nuntă (Ovcea, Voi); 2. vizitat; 3. venit în ospeţie
GRADEA - ansamblul părţilor componente ale unui acoperiş de construcţie
(Voi)
GRIJĂ- atenţie (Coştei, Voi)
GROPI - locurile de la marginea unui sat de unde fusese extras pământul
pentru construirea caselor într-un sat colonizat din Banat sau din Voivodina în
secolele XVII-XVIII
HÂRB - sinonim cu ÎRB (Voi)
HĂMBAR - 1. sinonim cu hambar; 2. sinonim cu COTARCĂ; 3. pătul de
porumb (Ban, Voi)
HĂRMIG - armăsar (Ban)
HĂZNĂLI - folosi (Ban, T)
HOARĂ-păsări de curte (T)
HOZATE - construcţii din gospodăria ţărănească tradiţională
IACNĂ- bluză groasă purtată de femei (Voi)
IAGĂR - vânător (Voi)
ICONI - fotografii (Coştei, Voi)
IEGĂRIT-vânat (Satu Nou, Voi)
IMALĂ - 1. noroi (Satu Nou, Voi); 2. pământ amestecat cu pleavă folosit
pentru lipitul pereţilor unei construcţii sau pentru preparat chirpiciul (Voi)
!ORGAN - dună (Ovcea, Voi)
IZÂT - acţiunea de a construi o stavilă în calea apei, un baraj pe un râu (Coştei,
Voi)
IZÂTURĂ- baraj pe cursul unei ape curgătoare (Coştei, Voi)
ÎNCELUIA- a înşela
ÎNGRĂDITURĂ- gard de nuiele (Ban)
ÎRB - ţiglă (Uzdin, Voi)
JAGĂR - vânător (Voi)
JÂNDAR - jandarm, poliţist (Satu Nou, Voi)
TIRADĂ- claie mare de cereale sau de păioase (Voi)
IlŢE - cele două lemne care fac crucea de la OP (Uzdin, Voi)
JOAVINĂ- jivină, sălbătăciune (Voi)
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LANŢ - suprafaţa de teren egală cu 52 ari (Voi)
LAOR- cânepă (Coştei, Voi)
LEGATUL CAPULUI - schimbarea înveliturii capului şi a felului de împletire
a părului după nuntă şi trecerea de la starea de mireasă (de fată) la starea de nevastă
(Ovcea, Voi)
LIAMNE - lemne (Satu Nou, Voi)
LINGUROAIE - boală, tifos (Satu Nou, Voi)
LITRĂ- unitate de capacitate pentru luat vamă la o MOARĂ CU LINGURI
( Coş tei, Voi)
LOAZĂ-vie (Iancomost, Voi)
LUDAIE - dovleac (Satu Nou, Voi)
LUNGURI - aripile de la o roată hidraulică orizontală ale unei instalaţii
hidraulice precum moara, piua etc. (Coştei, Voi)
MAICĂ- bunică (Coştei, Voi)
MAŞINĂ- batoză de treierat cereale (Voi, Banat)
MAU - 1. îndrăzneală; 2. puterea de a vorbi, de a te exprima (Voi)
MĂG ĂZÂNE - 1. locul, sau aria, unde se făceau clăile de cereale (grâu, secară,
ovăz, orz) în vederea treieratului cu animale sau cu batoza acţionată de o locomobilă
sau de un motor cu explozie (Coştei, Voi); 2. depozit; 3. magazie
MĂRĂCINE - oricine (Coştei, Voi)
MĂSURATU OILOR - obicei pastoral de Sf. Gheorghe (Tim)
JMÂNJALĂ- emulsie de lut cu bălegar care se aşternea pe vatra casei (Ban)
MEREUAŞ - încetişor (Voi)
MEREUŢ - încetişor (Voi)
MOARA CU LINGURI - sinonim cu MOARA CU CIUTURĂ (Coştei, Voi)
MOLĂRIT -fotografiat (Ban, Voi)
MORJMÂNŢ- cimitir (Coştei, Voi)
MUCEZĂ - mucegăi (Satu Nou, Voi)
MURAT- topitul cânepii (Voi)
MURGUL- calul (Satu Nou, Voi)
MURLUIT - v. MURUIT (Uzdin, Voi)
NANĂ- 1. femeie; 2. femeie vârstnică; 3. femeie cu vârsta mai înaintată decât
persoana care i se adresează; 4. soră mai mare
NĂDĂI - plantă cu frunze late şi lungi (Satu Nou, Voi)
NĂTICACI -papuci femeieşti făcuţi din lână (Voi)
NUTRIESC - hrănesc (Satu Nou, Voi)
OALE PE ÎRBURI - olane pentru coama învelitorii unei construcţii (Uzdin,
Voi)
OARECINE - 1. cineva; 2. cineva ales; 3. careva; 4. cineva de condiţie mai
slabă, mai modestă, mai de jos (Voi)
OBOR - 1. curtea casei; 2. spaţiul cuprins între casă, ,,casa mică", poarta de la

https://biblioteca-digitala.ro

(23)

Românii din Serbia (III)

stradă şi,

131

eventual, alte construcţii transversale pe PLAŢUL proprietarului; alte ori nu
ci numai un gard ce o despărţea de ARIE (Voi)
OBRANIC- ţesătură răsucită ca un colac, pusă pe cap de o femeie (niciodată
de un bărbat) ca să poată purta pe cap o covată, o straiţă, un coş, un leagăn, un vas,
un sac etc. (Coştei, Voi)
OBRENIŢĂ- cobiliţă pentru purtat pe umăr vase şi greutăţi (Uzdin, Voi)
ODĂI - gospodării răspândite în hotarul satului (Toracu Mare, Voi)
OGINĂ - odihnă (Satu Nou, Voi)
OLEI - ulei comestibil (Voi)
OP- 1. v. crâsnic; 2. unealtă tradiţională de pescuit (Uzdin, Voi)
OPREG-piesă de port ţesută în război din fire de lână. Se purta în faţă (Ovcea,
Voi)
ORITAC - băţ cu două ramuri (Satu Nou, Voi)
ORMAN - 1. dulap de haine (Toracu Mare, Voi); 2. dulap mic, cu sertare
ORMAN DE PITĂ - dulăpiorul unde se păstra pâinea (Voi)
OS1RU - 1. loc mlăştinos, bun de păşunat, la marginea satului; 2. luncă
PAORE - agricultor (Voi, Ban)
PAORIE - ocupaţie agricolă (Voi)
PAURE - agricultor (Ban, Voi)
PĂCURAR- 1. cioban (Satu Nou, Voi); 2. păstor de oi (Voi)
PĂIVAN - ştreang, funie, frânghie (Satu Nou, Voi)
PĂLĂMARI -frânghie groasă (Coştei, Voi)
PĂORIM - muncim pământul (Voi)
PĂRĂDĂIS - tomate (Voi)
PÂNZĂ- unul din straturile de pământ bătut de la zidul casei (lancomost, Voi)
PECMEZ- un fel de marmeladă făcută dintr-un anume soi de prune (lancomost,
Voi)
PERDELE - I.garduri lungi şi înalte de trestie lângă care oile erau ferite de
vânturi şi ploi (Voi); 2. colibele mici ale păstorilor de animale sau ale paznicilor de
vie (lancomost)
PESAC - 1. nisip; 2. pământ nisipos; 3. pământ de slabă productivitate (Voi)
PESĂC - nisip (Voi)
PETROLEI - petrol (Voi)
PICENĂ- claie din snopi de grâu, cu 13 snopi şi un ,,POPĂ" în vârf (Voi)
PICMEZ-majun de prune, marmeladă (Ban)
PIEPCIN - pieptene de fuioare (Uzdin, Voi)
PIGLAIS - călcător (Satu Nou, Voi)
PIGLUI - a călca rufele (Satu Nou, Voi)
PILĂ - una din cele două prăjini cu care se mutau dintr-un loc în altul
PORŞORII de paie sau de pleavă, de fân (Coştei, Voi)
PIPARCĂ- 1. ardei; 2. boia de ardei (Satu Nou, Voi); 3. harnică (Ban)
erau

construcţii
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PITĂ- pâine (Satu Nou, Voi)
PLÂNS - bocet după cineva (Coştei, Voi)
PLAŢ - locul stabilit prin măsurătoare precisă, pentru fiecare gospodărie a
unei familii strămutată prin colonizare, hotărât de oficialităţile imperiale austriece în
secolul XVIII pentru Banat şi Voivodina
PLEAUĂ- pleavă (Voi)
PLEC - foaie de tablă (Coştei, Voi)
PLIŞ - mătase (Ovcea, Voi)
PLUGARI - ţărani, agricultori (Satu Nou, Voi)
PODRUM - pivniţă (Satu Nou, Voi)
POGANĂ- 1. şmecheră, blestemată (Satu Nou, Voi); 2. harnică (Ban)
POGANU - diavolul (Satu Nou, Voi)
POIVAN - 1.frânghhie groasă împletită din fibre de cânepă (Uzdin, Voi) 2. v.

PĂLĂMARI

POJNARI -buzunar (Ban)
POLONIT- operaţiunea de legare a snopilor de spice de grâu (Voi)
POLONITOARE - legătoare făcută din spice de grâu (răsucite dimineaţa pe
rouă) pentru a fi legaţi cu ele snopii (Voi)
POMENIRE - pomană în memoria celui decedat (Voi)
POŞOR - claie de fân, căpiţă (Satu Nou, Voi)
POŞOVIT - meşteşugul pusului trestiei pe case (Voi)
POTEACĂ- cărarea, poteca sau trotuarul de pe lângă case (Voi); era făcut de
obicei din cărămidă clădită în dungă (Voi)
POZONAR - buzunar (Satu Nou, Voi)
PRAOR- 1. prag; 2. ajun de sărbătoare (Tim)
PRAŞCHIE - praştie (Satu Nou, Voi)
PRAU - praf (Ban)
PRĂ- pe (Voi)
PRĂSTĂ - peste (Voi)
PRECISTA- Preacurata Fecioară (Satu Nou, Voi)
PRIMENI - a schimba (Satu Nou, Voi)
PRISTOL - plasă de pescuit, cu lungime mare şi SÂN l'v1ARE (Voi)
PROCLETĂ - blestemată (Satu Nou, Voi)
PUIUŢ - sertar la ORMAN (Toracu Mare, Voi)
PUP DE TRANDAFIR - boboc de trandafir (Satu Nou, Voi)
PURCAR - porcar
RABOŞ - 1. vergea de lemn pe care sunt crestate măsurile de lapte (răboj)
(Ban); 2. răboj
RÂNDUL FECILOR - grup de fete de aceeaşi vârstă (Satu Nou, Voi)
RÂŞNITOARE - râşniţă (Toracu Mc, Voi)
RÂT - loc mlăştinos, unde creşte şi de unde se obţine trestia (Toracu Mc, Voi)
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RÂZĂ- 1. cârpă; 2. bucată de ţesătură (Voi)
RĂCHIE-rachiu (Coştei, Voi)

ROBIE - închisoare (Satu Nou, Voi)
ROTILĂ- tileguţă de la plug (Voi)
RUSUNOI - colac copt odată cu pâinea. Se făcea din aluatul rămas după
împărţirea aluatului de pâini (Ban)
SÂMBRIE - plată (Satu Nou, Voi)
SÂN l\1ARE - buclă de câţiva metri ce se forma la o plasă de pescuit pe Timiş
şi Bega (Voi)
SĂGEAC - I.suport pentru vasul metalic la vatra deschisă a focului (Voi); 2.
pirostrie
SĂRIT- jucat la horă (Ovcea, Voi)
SĂU ACE - moară cu manej (Voi)
SĂU ACE DE OLEI - presă de ulei acţionată cu manej (Voi)
SCM1N -1. postament de zidărie din cărămidă făcut în jurul cuptorului (sobă
oarbă) în SOBA DE GOŞTI (Voi); 2. scaun mic
SCM1NE - 1. scaune; 2. sistem de îmbinare a bârnelor în podul unei construcţii
astfel încât să poată susţine căprioreala acoperişului (Voi)
SCÂNDUREAUĂ- scândurică găurită ce încorda firele de la sulul cu băteală
a războiului de ţesut de tip orizontal (Uzdin, Voi)
SCHELĂ - plută cu care se trecea Timişul sau Bega (Voi)
SCHIŢ - puţin (Voi)
SERANADĂ- mersul cu fanfara în seara primei zile de priveghere a mortului
(Coştei, Voi)
SFÂNTUL CASEI - icoana dedicată sfântului protector al casei, fixată, de
obicei, în soba de goşti, sau soba mare, la mijlocul peretelui dinspre uliţă (Voi)
SFĂDIT - 1. certat; 2. persoană cu care nu se mai discută nimic
SFEDĂR-pulover (Voi)
SFLEACĂ - sfeclă roşie (Voi)
Sll'vlINIC - plantă erbacee (Satu Nou, Voi)
SLAD - un fel de aluat preparat din făină de porumb, anume făcut pentru a fi
pus la dospit vreme de 6-7 zile după care se fierbea în cazanul de răchie obţinându-se
,,răchia de cucuruz"
SLATINĂ - pământ sărăturat (Voi)
SLOBOZÂTUL SLUilLOR- obicei de Sf. Dumitru la românii din Timoc
SMÂRC - cumpănă de la fântână (Uzdin, Voi)
SMOLICIOS - 1. pământ negricios; 2. strat de pământ din care curge apă nu
prea bună pentru băut (Coştei, Voi)
SMUG - şalău (Voi)
SOBA DE GOŞTI - camera din faţă a casei, de obicei rezervată musafirilor
(Voi, Ban)
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SOBIŢĂ - 1. încăpere mică (Voi); 2. încăpere în care se dormea şi care era
situată

de obicei la capătul prispei unei case (Nicolinţi, Voi); 3. încăpere dintr-o casă
în care se gătea, se mânca şi se dormea permanent (Grebenaţ, Voi)
SOCAC - uliţă a satului în care sunt rânduite casele conform lăţimii stabilită
pentru fiecare PLAŢ odată cu colonizarea locuitorilor pe vatra satului respectiv (Voi).
Din loc în loc, la o distanţă bine stabilită, acestea se întretăiau cu alte uliţe ce se
numeau CEOSAC (Voi)
SOCACUL i\,'.IARE - uliţa principală a unui sat (Voi)
SOCACURI IN ŞREC - ulicioare laterale, la marginea satului (Voi)
SOLGĂBIRĂU - pretor, primpretor (Satu Nou, Voi)
SPĂCEL - cămaşă femeiască (Ovcea, Voi)
SPENEA- unitate de capacitate pentru măsurat cereale (Voi)
STAGUL - steagul pus pe acoperişul sau la faţada unei construcţii încă
neterminată (Voi)
STIALIE - stele (Satu Nou, Voi)
STRĂGAN - astrahan (Ovcea, Voi)
STRÂJAUĂ- felie (Ban)
STRECHEA- musca ce se băga în nasul vitelor, pe timp de vară, provocândule stări de nervozitate greu de controlat (Coştei, Voi)
STRINU - străinul (Satu Nou, Voi)
SU'POARTĂ-v. AINFOR (Voi)
SUBTÂMBARI -1. substrucţia unui ĂMBAR; 2. partea zidită, compartimentată
în mai multe încăperi ( coteţe, cămări, bucătărie, magazie etc.) ce se află sub ĂMBAR
(Uzdin, Voi)
SUCNĂ- rochie (Ovcea, Voi)
SUCNERĂŢ - piesă de port popular ţesută în război, cu creţuri, în patru laturi.
Se folosea la lucru în locul sucnei (Ovcea, Voi)
SUDURI - tribunale (Satu Nou, Voi)
(A)
SUGI - a judeca pe cineva (Satu Nou, Voi)
Sillv1N Ă- rochie (Voi)
SUVEIŞTĂ- suveică la războiul de ţesut (Uzdin, Voi)
SVON - clopot (Voi)
ŞALUNG- cofragul pentru pământ bătut (Voi)
ŞÂNEAG - măsură echivalentă cu 100 de kg (Satu Nou, Voi)
ŞATRĂ - cort (Satu Nou, Voi)
ŞĂGÂRŢ - ucenic (Coştei, Voi)
ŞĂILE - cabluri de sârmă (Coştei, Voi)
ŞĂRAF - sucală (Uzdin, Voi)
ŞFLEACĂ- sfeclă de zahăr (Voi)
ŞIRAN -crap (Voi)
ŞLAD - porumb încolţit din care se făcea ,,răchia de cucuruz" (Iancomost,
Voi)
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ŞLINGĂRAI - ornamente la baza poalelor (Voi)
ŞOF ĂNER - dulap (Ovcea, Voi)
ŞOLOCAT

- 1. un anume tip de jaluzele; 2. un fel de obloane de la ferestre

(Voi)
ŞPIŢ

- v. SOCAC mic, la marginea satului (Uzdin, Voi)
- sobă zidită, cu tăblie de fontă (Toracu l\fare, Voi)
ŞTAIER- 1. impozit; 2. taxă; 3. de plătit ceva (Coştei, Voi)
ŞTALĂ- grajd (Coştei, Voi)
ŞTREANG-frânghie (Ban)
ŞTRlCHET - jerseu purtat de femei (Ovcea, Voi)
ŞTUDURI - a chibzui, a gândi (Satu Nou, Voi)
(A)
ŞUBĂ- un fel de suman din postav sur, cu guler întors, fără decoraţii (Ovcea,
ŞPOHER

Voi)
ŞUPĂ - 1. adăpost pentru unelte şi instrumentar agricol; 2. adăpost pentru
păioase şi

alte nutreţuri

(Coştei,

Voi)

ŞUŞORCĂ- foile ştiuletelui de porumb (AR)
ŞUTURĂ - ploscă de lemn pentru răchie (Uzdin, Voi)
TĂLPIŢE-picioare, tălpi, labe (Satu Nou, Voi)

TINEE - farfurii
TIŞLĂR - tâmplar de mobilă (Uzdin, Voi)
TOC - condei de scris cu peniţă înmuiată în cerneală
TOVAR- zid (Coştei, Voi)
TRĂŞCAR- batoză (Toracu l\fare, Voi)
TREŞCĂ- batoză de treierat păioase (Coştei, Voi)
TROACĂ - penar pentru creioane, TOC, radieră etc. pe care o au copii în
ghiozdan (Voi)
TROPAR - guler întors la cămaşa bărbătească (Ovcea, Voi)
TULEE - rădăcinile de porumb rămase pe câmp după tăierea tulpinilor
(TULEILOR) de porumb (Coştei, Voi)
TULEI - tulpina porumbului (Voi)
TURVIN - a sta de vorbă (Coştei, Voi)
ŢÂGLĂ- cărămidă (Satu Nou, Uzdin, Voi)
ŢÂGLĂ MOARTĂ- chirpici (Voi)
ŢÂGLĂRIE - cărămidărie (Uzdin, Voi)
ŢAGRĂ - pirostrie (Uzdin, Voi)
ŢÂNCĂLĂU -pat ce sta în Ţ ÂRNAŢUL casei şi pe care dormeau, de obicei,
tinerii
ŢÂRÂP- cărămidă (Uzdin, Voi)
ŢÂREP-ţiglă (Voi)
ŢÂRIE-fărâmituri de pâine (Satu Nou, Voi)
ŢĂDULĂ-fiţuică, act (Satu Nou, Voi)
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ŢECĂR - coş ( Ovcea, Voi)
ŢILINDRU -coşul

de evacuare a fumului de la vatra de foc liberă (Voi)
ŢIRIP- ţiglă (lancomost)
ŢUCAT - pupat, sărutat (Satu Nou, Voi)
(A)
UGI - 1. a rămâne; 2. rest de la ceva (Satu Nou, Voi)
UICĂ - 1. unchi; 2. mod respectuos de a se adresa unui bărbat mai în vârstă;
3. frate de tată (Voi)
ULEU - ulei de floarea soarelui (lancomost, Voi)
USPĂŢ - sărbătoarea nunţii (Voi)
UŞURĂTATE - 1. uşurinţă (Voi); 2. credit; 3. ajutor (lancomost)
UTRINĂ- livadă în apropiere de sat (Satu Nou, Voi)
VAS -un butoi de circa 50 de litri în care se ducea apă potabilă pentru om sau
pentru cai, la câmp, în vremea muncilor agricole (Voi)
VĂCAR - paznicul turmei de vaci (Ban)
VINE - vie (Voi)
VIŞEU - daltă (Ban)
VIŞLUITURI - dăltuiri la stâlpii casei (lancomost, Voi)
VOTCOL - un fel de teleguţă pe două roţi (Voi)
ZADRUGA- I.nume sub care comuniştii i-au obligat pe săteni să formeze în
1949 cooperative (Voi); 2. asociere (Tim); 3. ,,familia mare" (Tim)
ZAR - zahăr (Satu Nou, Voi)
ZĂMUNIŢE -v. ZOMONIŢĂ (Voi)
ZĂUITAT - uitat (Voi)
ZDREANŢĂ - zdrenţe (Satu Nou, Voi)
ZDROBI - bătaie straşnică (Satu Nou, Voi)
ZEAMĂ- ciorbă (Satu Nou, Voi)
ZLATA- ornamente sclipitoare la costumul femeiesc (Ovcea, Voi)
ZLOT - monedă de argint (Satu Nou, Voi)
ZOMONIŢ Ă- 1. locuinţă subterană; 2. sinonim cu BORDEI (Voi)
ZVON - 1. sinonim cu SVON; 2. clopot (Voi)
ZVON - clopot (Coştei, Voi)
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