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Cultura muncii, diversitatea culturală
şi globalizarea
Biljana Ratković Njegovan

Introducere
Atitudinea faţă de muncă, indiferent de cultura muncii şi
de tradiţie, reprezintă întotdeauna atitudinea faţă de răspunderea
personală. Munca este elementul comun al tuturor formelor sociale, şi este întotdeauna strâns legată, condiţionată, de structura
socială dată şi de procesele sociale actuale. Posibilitatea de a
muncii este prima condiţie a egalităţii dintre oameni, dar, în
acelaşi timp, din raporturile de muncă rezultă şi cele mai acute
inegalităţi sociale.
Munca, serviciul, locul de muncă, reprezintă “problema
tuturor problemelor” (Sutlić, 1974), domină vieţile majorităţii
oamenilor, determină existenţa lor, încrederea în forţele proprii,
modelează identitatea personală, contribuie la stabilitatea familiei. Munca, în calitate de activitate organizată conştient pentru
atingerea unui anumit scop, este cea mai importantă manifestare
a omului, esenţială şi, fără îndoială, „prima sa necesitate vitală”.
În sens identitar, munca exprimă reflecţia internă şi externă a
omului: internă, în calitate de autoreflecție, şi externă, prin poziţionarea sa faţă de ceilalţi participanţi la procesul de producţie. Deoarece, sub presiunea logicii intereselor corporative, se
pretinde de la angajaţi să se identifice cu activitatea lor,
obligându-i să presteze munca de înaltă calitate, în acest context
se ajunge la diverse procese de reexaminare identitară, la sentimente de nesiguranţă, ajungând până la destrucţie din punct de
vedere profesional, cultural, etc.
7
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Munca, respectiv activitatea de producţie, ocupă cea mai
mare parte a vieţii majorităţii oamenilor. În sens restrâns, munca reprezintă activităţile pe care oamenii le prestează în schimbul retribuţiei, salariului, pe când munca în sens mai larg defineşte fiecare activitate, care poate fi considerată drept o formă a
muncii. Munca este, deci, activitatea desfăşurată cu un anumit
scop, pentru îndeplinirea sarcinilor care asigură oamenilor condiţii de viaţă într-un anumit context social şi economic.
Munca sub toate aspectele sale – tehnico-tehnologice,
economice, filozofice, judiciare, sociologice – constituie forma
de activism uman creativ, în care omul învesteşte efort, cunoştinţe şi perspicacitate în vederea atingerii unui scop. Deşi munca asigură satisfacerea necesităţilor de bază ale vieţii şi condiţii
decente de viaţă, acesta nu constituie unica sa funcţie. Munca
este, înainte de toate, activitatea prin care individul devine parte
a societăţii, creează relaţii noi, pune în valoare talentele sale,
învaţă continuu, dezvoltă propria sa identitate şi sentimentul
apartenenţei la societate.
Identitatea prin muncă se dezvoltă prin intermediul diferitelor activităţi, în care indivizii edifică şi menţin identităţile
personale, care coincid sau au suport în propriul concept al egoului (Snow, Anderson, 1987). În sens identitar, în lucrare este
cuprinsă reflexia internă şi externă, în sensul recomandării propriei personalităţi altora. Din considerentul că munca este în
acelaşi timp şi “unealta” şi ţelul, în ea se reflectă aproape toate
formele şi felurile identităţii, respectiv, natura şi modalităţile sale – istorice, relaţionale, culturale, individuale şi colective câştigate în timp sau atribuite.
Prin activitatea practică, individul descoperă propria sa
identitate în diferite forme şi feluri, îşi formează imaginea despre sine prin propriile observaţii şi activităţi, ca şi prin intermediul raportului său faţă de alţii şi imaginii sale despre alţii,
câştigă încrederea în sine, edifică propria sa individualitate
8
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(„self”, „ego”, „persona”). De aceea munca conştientă, având
un anume scop, reprezintă unul din factorii esenţiali pentru satisfacerea necesităţilor identitare, precum: respectul de sine, siguranţa, statutul social, susţinerea şi recunoaşterea din partea
grupului, protecţia.
Morala muncii
Fiecare societate, respectiv, fiecare grup social simte necesitatea de a forma norme morale ale muncii. Deseori conceperea unor valori şi postulate morale nu este urmată de cunoaşterea apariţiei lor, astfel că relaţiile sociale, practice, cotidiene,
sunt considerate irelevante pentru principiile etice şi se reduc la
simpla dependenţa faţă de timpul şi situaţia dată. Atitudinile
axiologice ale pozitiviştilor şi relativiştilor moralei neagă trăinicia principiilor etice, astfel încât nicio valoare sau virtute morală nu poate avea atributul constanţei şi valabilităţii în vremurile
actuale. Totul este relativ: ceea ce este moral poate fi considerat
amoral condiţionat de componenta materială. O serie întreagă
de probleme morale apar tocmai pentru că principiile şi normele
etice generale nu sunt integrate în criteriile lumii bunurilor concrete şi acţiunii reale – lumii aparţinând muncii şi moralei muncii.
Cercetările (Denison, 1967; vezi: Županov, 1982) au
demonstrat că factorii cheie ai productivităţii nu depind
exclusiv de exploatarea eficace a resurselor – a cunoaşterii şi a
gradului de specializare – ci şi de un întreg sistem de valori şi
norme culturale, prin care se asigură un înalt grad de eficienţă a
cunoştinţelor de specialitate. Este vorba, prin urmare, de un
complex normativ-valoric al culturii societăţii date, care
contribue la stabilirea sistemului de norme ale moralei muncii.
De aceea morala muncii şi a conducerii afacerilor reprezintă
parte a normelor culturale ale unei societăţi, impun răspunderea
personală, răspunderea în muncă şi se bazează pe convingerea
9
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că munca este o valoare intrinsecă1. Normele moralei muncii
deseori se aplică caracteristicilor oamenilor, la locul lor de
muncă, dar şi în alte domenii de viaţă, astfel că multe
caracteristici ale eticii muncii se pot exprima prin noţiuni
precum: dexteritate, spirit de iniţiativă, încredere.
Cele cinci norme ale moralei muncii după Marković
(2001: 669) sunt: hărnicia, omenia, corectitudinea, cinstea şi
camaraderia. De aici se pot deduce care sunt cele mai
importante aspecte morale în relaţiile de afaceri: atitudine
creativă faţă de respectiva activitate, sârguinţă în procesul
muncii, iniţiativă, solidaritatea cu membrii echipei de lucru,
susţinerea scopurilor echipei de lucru precum şi a comunităţii
sociale mai largi.
Morala muncii echipei este determinată de: a) normele
sociale – munca fiind un proces social; b) normele morale –
care reglementează comportamentul oamenilor; c) norme ale
moralei muncii – bazate pe conştientizarea importanţei muncii
şi a principiilor organizării, dirijării şi conducerii muncii.
Normele moralei muncii includ: motivele, poziţiile şi satisfacţia
participanţilor în procesul muncii. Sfera normelor moralei
muncii nu este încă definitivată, ci se exprimă ca un set de

1

Unii autori (ex. Trifunović, 1996), consideră că morala muncii este identică
cu morala, diferenţa fiind doar de natura terminologică, pe când morala de
afaceri este parte integrală a moralei muncii, de fapt concretizarea moralei
muncii. Morala de afaceri îi obligă pe toţi participanţii la activităţii de
afaceri, să respecte regulile care se referă la respectul persoanei, să manifeste
respect reciproc şi încredere, să respecte deosebirile şi interesele altora,
protecţia demnităţii, responsabilitate faţă de parteneri, întrajutorare,
respectarea promisiunilor şi a cuvântului dat. Respectarea normelor moralei
muncii presupune, de asemenea, respectare bunelor obiceiuri în desfăşurarea
afacerilor şi disponibilitatea de compromis, umanism, punctualitate,
creativitate, adevăr, toleranţă, colaborare, raţionalitate, consecvenţă etc.
10
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obligaţii şi reguli de comportament concrete din cadrul echipei
de lucru (Ratković Njegovan, 2013).
Valorizarea moralei muncii este posibilă din punctul de
vedere al individului, a colectivităţii sau a unei persoane din cadrul grupului. Prin prisma colectivităţii, morala muncii se defineşte ca un cumul de scopuri clare şi determinate pe care individul le consideră importante. Dacă privim lucrurile din perspectiva individului din grup, putem conchide că morala muncii
contribuie la participarea optimistă şi energică a individului în
viaţa grupului, sporind prin efortul şi activitatea sa succesul
grupului. 2
Morala muncii este, prin urmare, mulţimea normelor
comportamentale ale omului în cadrul unui mediu de muncă.
După cum susţine Durkheim (a se vedea: Ivković, 1985: 175),
izvoarele şi principiile moralităţii muncii sunt cuprinse în cadrul
solidarităţii mecanice şi organice, apoi în obiceiuri şi în legile
justiţiei – aceste fiind formele de bază ale realităţilor morale. De
aici rezultă şi trei elemente de bază ale moralităţii: a) spiritul de
disciplină – care reglează comportamentul şi are un rol în
formarea caracterului persoanei; b) ataşamentul faţă de
grupurile sociale – parte esenţială a moralităţii; c) autonomia
voinţei – deşi raţională, caracterul ei este antiindividualist 3.
2

Clasificarea moralei muncii conform punctului de vedere individualorganic, colectivist, şi a individului din grup a dat-o sociologul Rudi Supek,
în conformitate cu clasificarea făcută la Conferinţa psihologilor americani
care a avut loc în anul 1940.
3
Durkheim citează: „Autonomia voinţei omului nu constă în aceea că el
însuşi elaboreză unele reguli morale specifice, pentru că a vrea în mod liber
nu înseamnă a dori ceva ce este absurd; dimpotrivă, înseamnă a dori ceva ce
este raţional, cu alte cuvinte, înseamnă a acţiona liber în conformitate cu
natura lucrurilor” (vezi: Ivković, M. [1985]: 175). Filozoful francez şi
teoreticianul sindicalismului revoluţionar Georg Sorel (Questions de morale,
1900) considera că morala muncii apare în două forme diferite: morala
producătorului – care morală este constructivă, eroică, de colaborare, şi
11
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Atitudinea faţă de normele moralei muncii este des asociată
orientărilor religioase. Astfel, Weber în lucrarea The Protestant
Ethic and the Spirit of Capitalism (2005) constată că orânduirea
economică capitalistă are rădăcini adânci în religie. Un rol
hotărâtor în crearea condiţiilor de instaurare a modului de
producţie capitalist l-a jucat mişcarea religioasa a Reformei în
secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, aşa-numitul protestantism
ascetic. Etica protestantă a influenţat un mare număr de oameni
să se alăture lumii muncii, să înfiinţeze propriile întreprinderi,
să acumuleze mijloace pentru noi investiţii. Prin prisma acestor
idei, cunoscute ca „Tezele lui Weber“, este definit spiritul
raţional şi inteligent al capitalismului, care poate fi util în goana
după câştigul economic. Munca intensă, cumpătarea, creşterea
economică rapidă au devenit etosul omului protestant.
Weber ia drept exemplu lucrarea Sfaturi pentru tinerii
meşteşugari (Advice to a young tradesman, 1748)
teoreticianului şi omului politic american B. Franklin,
subliniind în mesajele lui cheie: Ia aminte că timpul înseamnă
bani... Ia aminte că creditul înseamnă bani... Ia aminte că
banul are natura şi putere benefică... Banul poate produce
bani... În afară de sârguinţă şi cumpătare, la prosperitatea omului tânăr nimic nu contribuie mai eficient decât punctualitatea şi
corectitudinea în muncă, precum şi evitarea oricăror desfătări,
evitarea hedonismului. Câştigarea banilor devine scop în viaţă,
nu mijlocul de satisfacere a nevoilor materiale. În aceasta constă motivul principal al capitalismului.
Noile accepţiuni ale moralei muncii urmează, în principal,
considerentele economistului laureat al premiului Nobel Martin
Friedman (1970), publicate cu ocazia cererii publicului larg de a
se instaura un control mai riguros al afacerilor. De altfel, aceste
morala consumatorului – utilitaristă şi concurenţială, direcţionată numai
câtre profit.
12
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poziţii sunt promovate de doctrina răspunderii sociale corporative. Friedman face legătura dintre morala muncii şi succesul în
afaceri, afirmând că unica răspundere socială a business-ului este creşterea profitului: ”The social responsibility of business is
to increase its profits”. Rezultatul final este doar ceea ce prezintă interes pentru investitori şi are influenţă directă asupra muncitorilor companiei, iar produsul final este numai ceea ce interesează majoritatea consumatorilor.
Normele moralei muncii sunt strâns legate de motivarea
muncii şi de judecăţile de valoare referitoare la diferitele aspecte ale munci, deoarece munca în sine în afara de baza ei tehnico-economică are şi o dimensiune psihologică (munca în calitate de activitate umană, care cuprinde obiectul, scopul şi reuşita
activităţii). Motivarea muncii este de regulă legată de bani, de
plăcerea de a munci, de condiţii adecvate de muncă, de posibilitatea de avansare, de repartiţia corectă, de aprecierea muncii
prestate, de siguranţa locului de muncă, de participarea la luarea
deciziilor şi altele. Factorii interni direcţionează şi integrează
comportamentul omului; aceştia sunt „factori organici sau psihologici care pun în mişcare şi reglează comportamentul omului
pentru atingerea unor ţeluri” (Rot, 1973: 87). Se poate vorbi,
deci, de motive biologice, fiziologice, adică motive universale,
dobândite prin naştere, şi de motive sociale, importante pentru
muncă şi comportamentul conform normelor moralei muncii.
Motivele sociale includ: motivul gregar (afiliativ), care exprimă
tendinţa omului de a fi acceptat ca membru al comunităţii; dorinţa de afirmare personală; dorinţa de autoperfecţionare şi creaţie; motivul securităţii; motiv altruist (Rot, 1973: 94-101). Motivele reprezintă factori importanţi în creşterea activităţii sociale
şi economice; ele stimulează munca, dar cauzează şi apariţia
unei insuficiente motivări pentru muncă. Prin creşterea motivării pentru muncă creşte şi nivelul moralei muncii, ceea ce este
13
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posibil doar prin perfecţionarea organizării muncii, ridicării calităţii vieţii, ca şi prin diverse forme de participare.
Atitudinea faţă de muncă depinde şi de moştenirea culturală de la generaţiile anterioare, de tradiţie, care se transmite de
la o generaţie la altă şi include amintiri, obiceiuri şi proceduri.
Societăţile tradiţionale, cum sunt spre exemplu ţările arabe şi
Japonia, cultivă tradiţiile proprii, care se bazează pe colectivism, religie şi moştenire, pe când aşa-numitele societăţi raţionaliste (cele germanice, spre exemplu) cultivă valori individualiste.
Valorile dominante în epoca noastră
Valorile dominante ale muncii au cunoscut schimbări
de-a lungul diferitelor epoci. În Sfânta scriptură (Biblie) găsim
o poziţie echilibrată faţă de muncă: se laudă hărnicia şi se
condamnă lenea: (Pildele, 6: 6-11; 13: 4). În acelaşi timp ea nu
îndeamnă oamenii să facă dependenţă la muncă: “Mai de preţ
este un pumn plin de odihnă decât doi pumni plini de trudă şi de
vânare de vânt”. Prin urmare, nu trebuie să exagerăm cu munca
neglijând sănătatea şi familia. Epuizarea prin muncă nu este de
niciun folos: “Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: Ce vom mânca?
sau: Ce vom bea? sau: Cu ce ne vom îmbrăca? […] Tatăl vostru
cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.” (Matei 6: 31–32).
Munca este o poruncă a Domnului, pentru întreagă viaţă. Munca nu este o pedeapsă, dar cere ascultare. Munca este o cinste.
În epoca noastră a globalizării, valorile muncii au cunoscut schimbări destul de dese . Etica protestantă conservatoare, actualizată în special în perioada creşterii capitalismului, a
proclamat drept valori dominante ale muncii disciplina ridicată
a muncii şi munca cinstită, acordul liber consimţit de a presta
munci grele extenuante, precum şi loialitatea faţă de organizaţie.
14
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Ortodoxia nu acordă o importanţă dosebită muncii şi
agonisirii, respectiv, acumulării de bogăţii. Munca serveşte în
primul rând pentru satisfacerea nevoilor de hrană,
îmbrăcăminte. Ideală este considerată acea muncă prestată fără
folos propriu şi fără recompensă. De aceea în ortodoxie nu se
poate vorbi de „ora et labora”, în sensul de roagă-te şi munceşte.4
Perspectiva critică, existenţialistă, din prima jumătate a
secolului XX, este îndreptată mai mult spre problemele calităţii
vieţii, nonconformismului şi autonomiei, şi, în locul loialităţii
faţă de organizaţie, condiţie esenţială a eticii protestante referitoare la muncă, proclamă loialitatea de sine, a individului,a
modului lui de viaţă, pe care îl defineşte el însuşi.
Sfârşitul secolului XX aduce noi motive pragmatice în
sistemul valorilor muncii. Pe primul loc se află succesul în afaceri, apoi realizările, ambiţia şi loialitatea faţă de carieră, câştigarea statutului social de prestigiu, dar şi acceptarea prestării
unei munci istovitoare. Paradigma dominantă este conţinută în
cuvintele lui Benjamin Franklin (1748) timpul = bani (Remember that time is money).
Prin caracteristici specifice se distinge în mod deosebit
cultura muncii la japonezi. Ea se bazează pe sistemul tradiţional
şi pe echilibrul relaţiilor sociale şi industriale. În Japonia
întreprinderea este considerată ca a doua familie (totuşi,
respectând postulatul capitalist de bază de creştere a producţiei),
iar sistemul tradiţional de angajare este bazat pe ataşamentul
deplin faţă de întreprindere, până la sfârşitul carierei. Serviciul
este pentru fiecare japonez esenţa, sensul vieţii: munca nu este

4

Motoul în întregime: Ora et labora, Deus adest sine mora – Roagă te şi
munceşte, Dumnezeul este prezent (adică, Dumnezeul ajută) fără întârziere
(imediat).
15
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un proces neplăcut, greu, ci numai ceva ce aduce bucurie şi
satisfacţie.5
Globalizarea şi valorile muncii
Deseori, globalizarea se pune în legătură cu ideea omogenizării culturale, însă realitatea este exact contrară. Economia
mondială multipolară este înlocuită cu hegemonia economic occidentală, iar tehnologiile de comunicare moderne sunt departe
de globalizarea lumii şi tocmai că accentuează deosebirile culturale. Este vorba de standardizarea elementelor culturii prin intermediul mas-media şi instaurarea imperialismului în cultură,
ceea ce conduce la entropia culturilor mai puţin influente economic şi cultural (Cifrić, 2008: 773).
Prin noua faţa a globalizării, aşa numita glocalizare
(glokalizare = globalizare + lokalizare) încearcă integrarea valorilor globale şi locale privind munca şi atitudinea faţa de
muncă. Scopul constă în creşterea puterii celor mai puternice
naţiuni, corporaţii şi organizaţii şi realizarea tendinţelor lor de a
se impune în diferitele zone geografice. Procesul glocalizării
5

Cercetarea cu tema „cât muncim şi care este preţul muncii” a avut loc în
Serbia în anul 2006. (Agenţia Faktor plus, noiembrie 2006). Cercetarea a
scos în evidenţă faptul că munca se găseşte pe o trepta inferioară a scalei
valorice. Angajaţii s-au simţit, în majoritatea cazurilor, indispuşi datorită
monotoniei la locul de muncă. Un procent de 70,3% dintre chestionaţi a considerat că Serbia nu este ţara în care se munceşte mult. Circa 27% dintre intervievaţi era de părere că lipsa muncii nu are nicio legătură cu situaţia economică precară, iar 12,8% susţineau că, dimpotrivă, cele două lipsa muncii
şi situaţia economică sunt strâns legate. Însă, Studiul mondial al valorii al lui
Ingelhart (World Value Survey), a dat, conform cercetărilor din 1996 şi 2001,
informaţii mult mai optimiste, conform cărora cetăţenii Serbiei apreciază
munca mai mult decât japonezii, norvegienii, americanii, dar mai puţin decât
cetăţenii Indiei, Iranului, Turciei, Albaniei, (conform: Fajgelj, 2008: 420).
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deseori este urmat de grocalizare (de la cuvântul englez grow –
a creşte şi globalization – globalizare), care exprimă ambiţiile
imperiale ale naţiunilor puternice, în special a corporaţiilor de a
impune propriile tendinţe şi interese de sporire ale puterii şi ale
profitului în diferite zone geografice.
În cadrul unor astfel de procese a apărut un concept specific al raportului faţă de muncă şi faţă de etica muncii, care corespunde intereselor globaliste ale marilor corporaţii. Este vorba
de conceptual denumit hipernormativism, sau teoria integrativă
a contractului social (Integrative Social Contracts Theory –
ISCT).
Conceptul hipernormativismului susţine ideea existenţei
valorilor universale şi a standardelor etice universal valabile
privind munca. Aceasta presupune crearea unui codex global
privind munca după modelul „ aceeaşi mărime corespunde
tuturor“ (one-size-ﬁts-all), codex impus din partea corporaţiilor
multinaţionale, OECD şi ale unor organizaţii internaţionale
relevante. Acest model presupune integrarea culturii muncii
locale şi regionale într-o strategie globală, precum şi reducerea
activităţii ţării gazdă.
Afacerile globale se efectuează în interacţiuni transculturale complexe, care incumbă diferite riscuri de afaceri, implicarea politicului în economie, precum şi instabilitatea sistemului socio-economic. Legile locale, drepturile şi obligaţiile diferă de la o naţiune la alta, astfel că şi legitimitatea morală variază în diferitele contexte culturale.
În etica conducerii afacerilor, în ultimii ani apare o nouă
teorie care leagă problema eticii în relaţiile de afaceri globale cu
economia transnaţională şi în final cu cultura organizatorică.
Dat fiind că oamenii sunt de „o limitată raţionalitate morală” şi
nesiguranţa etică, Donaldson şi Dunfee (1999) afirmă că în
relaţiile dintre cultură şi etică există două extreme. Una care se
refer la relativismul cultural, conform căruia nu există cel mai
17

https://biblioteca-digitala.ro

bun mod de comportament, pentru că comportamentul etic este
condiţionat de contextul cultural dat, şi cealaltă extremă –
imperialismul etic sau hipernormativismul, care promovează
ideea existenţei valorilor universale şi a standardelor general
valabile. Aceste norme morale general valabile, hiper-norme,
depăşesc graniţele locale, naţionale, statale, fiind valabile
pentru mai multe state. Hipernormativismul se referă la
principiile etice de bază, care se evaluează prin metoda
inductiv-deductivă, de la normele etice de rang secundar până la
normele etice valabile pentru întreaga omenire.
Hipernormativismul reprezintă o varianta a teoriei
convergenţei, adică a apropierii diferitelor sisteme socialpolitice, ale culturilor lor, ideologiilor, concepţiilor religioase şi
filozofice, astfel că hiper-normele se pot promova numai prin
consens pe plan global.
Hiper-normele se focalizează asupra a trei probleme
transculturale: demnitatea omului, drepturile fundamentale şi
respectarea normelor cetăţeneşti. Această presupune libertăţi
individuale, siguranţa fizică, posibilitatea participării la viaţa
politică, posibilitatea de a fi informat, libertatea proprietăţii
private şi altele. Hiper-normele sunt universale şi impun
anumite condiţii tuturor formelor de bussines, în mod special
când este vorba de corupţie, furt industrial, acţiuni de spionaj,
conflict de interese, abuzarea de mijloace media, tratative
secrete şi altele (Ratković Njegovan, 2013).
În timp ce, conform procedurilor obişnuite în evaluarea
indexului comportării etice, cel mai des companiile sunt
evaluate după cât de bine respectă micro-normele,
hipernormativismul evaluează gradul de respectare a hipernormelor aplicabile dincolo de „graniţele“ culturii date. În acest
sens Donaldson şi Dufnee (2002) au dezvoltat ideea că există
trei feluri de norme morale:
18
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a) norma autentică – se bazează pe comportamentul
membrilor unei comunităţi;
b) norma legitimă – norma autentică care este compatibilă
cu hiper-norma;
c) legimitate morală – aprecierea normativă a conducerii
afacerilor, respectiv aprecierea perceptivă aprecierea
bussinesului, esenţială a pentru existenţa sa („dacă
suntem în concordanţă cu normele existente şi sistemul
de valori.”).
Acest concept al hipernormativismului etic reprezintă
baza aşa-numitei teorii integrative a contractului social (Integrative Social Contracts Theory – ISCT) şi a modelului eticii de
afaceri, în ipoteza că organizaţiile care activează în ţară străină
au contract social cu ţara gazdă. Teoria caută să împace valorile
şi diferenţele etice dintre sistemele transfrontaliere, acceptând
diferenţele morale dintre diferitele culturi, cu respectarea unor
norme universale. Companiile care activează în ţară străină
acceptă contract social cu ţara gazdă şi cerinţele de creştere a
bunăstării comuniţăţii locale, ca şi a tuturor participanţilor în
afaceri şi a părţilor interesate în scopul minimizării pagubelor.
La evaluarea normelor locale, hipernormativismul asigură
cadrul managerilor globali pentru aprecierea eficacităţii,
contextul naţional referitor la deciziile etice, precum şi
legitimitatea morală în ansamblu. Într-un cuvânt, este vorba de
o teorie care încearcă să elaboreze etosul de muncă general
valabil pe arena globală, precum şi hiper-norme ca rezultat al
consensului global, indiferent de deosebirile de ordin cultural şi
de alte deosebiri.
Concluzii
Raportul faţă de cultura muncii şi faţă de etosul muncii a
cunoscut schimbări de-a lungul istoriei. Acest raport este determinat de valorile confesionale dominante, valori care le-a
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adus liberalismul, adică capitalismul, mai ales interesele corporaţiilor globale, precum şi valorile existenţiale. În practica relaţiilor de afaceri actuala siguranţă a locului de muncă şi salarii
bune, ca şi „etosul” consumatorist, au devenit motivările principale ale muncii.
Globalizarea ca proces al schimbărilor sociale şi economice globale şi cucerirea de noi pieţe de desfacere, iniţiată de
companiile multinaţionale în scopul facilitării schimburilor
economice mondiale, reclamă egalizarea diversităţilor cultural
referitoarea la atitudinea faţă de muncă. Sprijinirea acestui proces și-a găsit expresia în aşa-numita teorie integrativă a contractului social, adică în teoria hipernormativismului, care
încearcă să aducă la acelaşi numitor valorile etice şi deosebirile
dintre sistemele de afaceri transfrontaliere, militînd pentru
acceptarea diferenţelor morale dintre diferitele culturi, păstrând
anumite norme universale.
Influenţa reală a globalizării asupra culturii muncii şi
etica muncii încă mai trebuie să fie cercetată. Omogenizarea
(unificarea) ca premiză de bază a globalizării, nu poate să anuleze deosebirile culturale. De aceea pe drept cuvânt se vorbeşte
tot mai vocal despre trendurile deglobalizării şi localizării culturii. Și aceasta pentru că, deşi se reduce importanţa graniţelor
economice, iar diferitele culturi care vin în contact cu procesul
globalizării converg în anumite aspecte, deosebirile dintre ele
pot fi bariere, chiar să accentueze idiosincrazia, dacă clişeele
culturale impuse sunt inacceptabile.
Traducere din limba sârbă Bojidar Panici
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Work culture, cultural diversity and globalization
Abstract
The paper discusses the issue of the work culture and work
ethic in the context of globalization that dictates adaptation to various
standards, including standards in the terms of attitude towards work.
As a purposeful and consciously organized activity, the work is the
most important and the most appropriate manifestation of a man, his
essence and, for sure, "his first life necessity". Work identity is developed through various activities in which individuals build and maintain a personal identity, that match or are supported in their own self
concept. The work reflects various forms of identity, and its modalities – historical, relational, cultural, mobilizing, positional, individual
and collective, earned or imputed, dual (work as a means and as a
purpose). Differences in work culture are associated with cultural, religious, spiritual and ethnic characteristics. Through the new face of
globalization, the so-called glocalization, we try to connect (integrate)
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traditional local and global values related to work and attitudes to
work, with the same goal, which is: an increase of power of the most
influential nations, corporations, organizations and the realization of
their aspirations to establish themselves in different geographic areas.
In this sense, the concept of hypernormativism was developed, which
advocates the idea of the existence of universal values and universal
ethical standards of work. This implies the creation of a global code
of work based on the "one-size-fits-all", set by the multinational corporations, the OECD and other relevant international organizations.
This model supports integration of local and regional work culture into the global strategy, as well as the reduce of the activities of the host
country. The actual impact of globalization on work culture and behavior in the workplace is yet to be explored, given that unification as
the basic premise of globalization, can not erase cultural differences
with no harm to many individual and collective identities. The theory
with right states the need of cultural de-globalization.
Keywords: work, work culture, work ethics, globalization,
glocalization, unification
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Tradiții în transformare
Emilia Martin Nagy

Comunitățile româneşti din Ungaria au trăit, în cadrul
anumitor localităţi, izolate, închise, lucru care le-a permis să-şi
păstreze, timp îndelungat (până prin anii 1960) trăsăturile
specifice româneşti şi să-şi conserve specificul dialectal secular.
La rândul ei, cultura populară a românilor, prin
elementele ei specifice s-a diferenţiat de cultura populară
maghiară şi de cea a altor grupuri etnice. Trăind însă secole dea rândul în mediu unguresc, în cele mai multe cazuri în
localități multietnice, tradiţiile au trecut printr-o transformare,
dobândind un caracter special. Astfel, în
procesul de
cristalizare a culturii populare a românilor din Câmpia Ungară,
pe lângă elementele moştenite, un rol important l-au avut şi cele
preluate în cadrul relaţiilor interetnice.
Fiecare localitate are propriul specific, aparte, format în
urma evenimentelor istorice, situaţiei geografice, stării economice şi componenţei etnice.1
Componenţa etnică a localităţilor, populate, pe lângă
români, şi de alte naţionalităţi, se schimbă permanent, numărul
românilor fiind într-o continuă scădere. Reminiscenţe ale culturii tradiţionale se pot găsi încă în aşezările, unde românii şi-au
păstrat identitatea timp mai îndelungat, în care românii au trăit
în număr relativ mare, în grup compact în propriile nuclee de
locuire, chiar dacă au convieţuit cu alte comunităţi minoritare.
1

Emilia Martin, Efectele relaţiilor interetnice şi intraetnice în viaţa culturală
a românilor din Ungaria, In: Izvorul, Revistă de etnografie şi folclor, Publicația Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Red.: Emilia Martin,
Gyula, 2001, p. 33-37.
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În paralel, interferenţele, împrumuturile etnice au influențat permanent cultura populară a românilor. Trăind împreună
în cadrul unei localităţi secole de-a rândul, s-au şters limitele
etnice ale anumitor obiceiuri, ajungând ca un obicei nemţesc să
devină caracteristic tuturor etniilor din localitate. Ca exemplu
putem aminti obiceiul șvabilor din Aletea, defilarea cu măşti
din perioada Câşlegilor practicată de nemții și românii din localitate.
Toate studiile apărute până în prezent au demonstrat că
motivul principal al pierderii identităţii și în fine și a tradițiilor
moștenite din străbuni s-a datorat situaţiei grave prin care au
trecut comunităţile bisericeşti şi şcolile confesionale în perioada interbelică, care a avut drept consecinţă trecerea la bilingvism iar mai târziu la folosirea limbii maghiare în diferitele
situaţii de comunicare. 2 În felul acesta, vocabularul vorbitorilor s-a îmbogăţit cu cuvinte şi expresii preluate din limba maghiară, în vreme ce limba maternă, adică graiul local, folosit cu
timpul doar în familie, a rămas neschimbat, nu s-a putut adapta
exigenţelor vieţii moderne. Pe lângă aceasta, lipsa învăţământului românesc a avut şi alte dezavantaje. Generaţii întregi nu au
primit nici un fel de cunoştinţe despre cultura şi civilizaţia românească, ceea ce a avut consecinţe grave ce se resimt până în
zilele noastre.
Elementele culturii spirituale sunt domeniile purtătoare
cel mai pregnant de particularităţi naţionale. Folclorul, obiceiurile, credințele sunt totodată acele domenii ale culturii spirituale
care, prin pierderea limbii, sunt sortite dispariţiei totale.

2

Vezi Borbely Ana, Bilingvismul în şase comunităţi minoritare din Ungaria.
În: Berényi, Maria (red.), Simpozion, Publicaţie a Institutului de Cercetări al
Românilor din Ungaria Giula, 2007, p. 120-131.
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Evident că cercetătorii și-ar dori o cultură populară arhaică păstrată nealterată. Viața satului zilelor noastre este însă
mult mai alterată. Globalizarea, computerizarea, dispariția martorilor vizuali, participanților direcți, actorilor principali cauzează transformările ireversibile ale tradițiilor. Trebuie făcută o
diferenţiere între forma lor tradiţională şi cea actuală. Odată cu
dispariția generațiilor vechi se pierd modelele vechi, în schimb
noua generație adaugă modele și structuri noi.
Pornind de la informații acumulate în ultimul deceniu
cercetătorii evidenţiază următoarele tipuri de manifestări:
 obiceiuri şi rituri conservate de la sine, (vestigii cutumiare), tradiții importante, dar rar întâlnite,
 obiceiuri păstrate numai în memoria sătenilor (latenţe
cutumiare),
 obiceiuri revitalizate temporar prin activarea memoriei
colective (experimente culturale cu scop ştiinţific),
 obiceiuri configurate şi susţinute din exteriorul comunităţii pentru a fi performate în afara cadrului lor firesc
(pretexte cutumiare pentru spectacole şi sărbători).3
Obiceiurile şi riturile conservate de la sine sunt foarte puține la număr. În cultura populară a românilor din Ungaria se observă un proces de dispariţie a obiceiurilor bazate pe un mod
de viaţă tradiţional, cu totul diferit de cel al zilelor noastre.
Acest proces de dispariţie a tot ce aparţine lumii arhaice nu este
caracteristic doar anumitor comunităţi sau etnii. Sigur că nu
mediul străin sau influenţele interetnice sunt motivele principale
ale dispariţiei tradiţiilor vechi, ci acel model de viaţă care corespunde lumii moderne, deoarece nu pot să fie viabile acele
tradiţii, care ţin de altă formă de civilizaţie.
3

Știucă Narcisa, Inventarierea şi promovarea patrimoniului imaterial local,
în: Ghid de bune practici în protejarea și promovarea patrimoniului cultural
rural, București, 2012, p. 127-145.
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Vestigiile cutumiare țin mai ales de tradiția gastronomică și cea a dansurilor românilor din Ungaria. Gătirea unor mâncăruri tradiționale s-a păstrat până în zilele noastre în mod firesc. Dansurile românești locale sunt elementele vii ale tradițiilor, fiind dansate mai ales la nunți și la alte ocazii de petrecere.
Numeric cele mai multe sunt obiceiurile păstrate numai
în memoria sătenilor, în amintirile pe care le păstrează încă
vârstnicii înzestrați cu memorie bună. Printre aceștia se numără
deținătorii de patrimoniu emblematici, cum erau pe vremuri Teodor Kovacs, Gheorghe Nistor, maeștri ai artei populare, regretatul profesor-coregraf Ioan Ruja, dansatorul Gheorghe Turla,
povestitorii Vasile Gurzău, Teodor Șimonca și Mihai Purdi, sau
sunt în zilele noastre Gheorghe Netea (Micherechi), Gheorghe
Gros (Chitighaz), Gheorghe Sabău, Gheorghe Bágy (Aletea),
etc. Pe lângă aceștia aproape în fiecare localitate găsim interlocutori care știu și vor să povestească despre tradițiile vechi, pe
baza cărora cercetătorii descriu și analizează elementele culturii
materiale și cele aparținând patrimoniului imaterial, astfel putând fi acestea imortalizate pentru viitor. Acest scop îl au și înregistrările filmate prin care se păstrează anumite elemente de
cultură populară prezentate de către deținătorii de tradiții, de
exemplu obiceiul Păpăruga din Chitighaz.
De fapt și activitatea cercetătorilor, munca lor de teren a
avut o influență pozitivă asupra tradițiilor, deoarece în urma activității lor membrii comunităților au început să vadă altfel, să
aprecieze tot ceea ce dețin.
În privința obiceiurilor revitalizate temporar în ultimii
ani se observă procesul practicării vechilor tradiţii în mod conştient din dorinţa de a le revitaliza, reînvigora, şi a introduce în
cadrul unor manifestări (de exemplu nunta, sau mai nou diverse
festivaluri) elemente vechi, astfel pricinuind prelungirea existenţei acestora. La Micherechi de exemplu obiceiul colindatului
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într-o formă deritualizată se practică din nou prin contribuția
confesiunilor, cu altă funcție și alte conotații.
Obiceiuri configurate şi susţinute din exteriorul comunităţii pentru a fi performate în afara cadrului lor firesc au fost
ori provocate de către cercetători, ori dirijate de agenți culturali.
Scopul acestora este îndeosebi reconstituirea unui fapt de cultură tradiţională, reînvăţarea unui anumit repertoriu de inși din interiorul comunității. Puse pe scenă acestea devin transmisibile
cum s-a întâmplat în cazul mai multor obiceiuri ca de exemplu
dansurile tradiționale locale, nunta din Micherechi și Aletea,
turca din Chitighaz sau Vifleimul din Bedeu. Este vorba deci
despre un fenomen dirijat, artificial care însă are un rol important în păstrarea patrimoniului cultural.
Începând cu anii 1960 rolul de a promova și practica
anumite obiceiuri a fost preluat de instituții, ca de exemplu școlile și Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria.
Spectacolele și concursurile culturale au influențat pozitiv atitudinea comunităţilor față de propriile lor tradiții.
Acest proces a avut însă și unele consecințe mai puțin
pozitive. În anii 1970-80 datorită activității coregrafilor veniți
din România s-au răspândit dansuri necunoscute până atunci în
cercul românilor din Ungaria. De exemplu dansul „Jiana”, fecioreasca fetelor din părţile Sibiului, cu texte referitoare la viața
de la munte. Printre aceste intervenţii străine se numără și piesele de port popular ale formațiilor de dansuri aduse din România, pentru a avea o imagine mai frumoasă și mai „românească”
pe scenă, care însă nu au nimic comun cu piesele de îmbrăcăminte ale românilor din Ungaria.
Tot așa este greu de diferențiat repertoriul de cântece
populare originale, autentice, specifice anumitor comunități românești din Ungaria de cele preluate. Nu se poate omite influența emisiunilor de radio și a pătrunderii muzicii populare prin
apariția discurilor din România.
28

https://biblioteca-digitala.ro

De exemplu în anii 1970 emisiunea Floarea din grădină,
concursul de cântece populare care putea fi vizionat și în satele
noastre și-a pus amprenta asupra folclorului românilor din Ungaria. Așa s-a ajuns ca să se cânte pe scenă în anii 1970-80 cântece populare zise autentice ca de exemplu „Satul meu de lângă
munte”, ca și cântec autentic micherechean.
Referitor la comunitățile românilor din Ungaria la aceste
tipuri de tradiții enumerate se mai adaugă categoria obiceiurilor
noi, răspândite mulțumită influențelor altor grupuri etnice și a
influențelor românești provenite din unele zone din România pe
căile mass-mediei sau în urma intervențiilor anumitor indivizi
în transformarea tradițiilor.
Unele dintre aceste tradiții nou inventate au fost cunoscute și practicate timp de o perioadă scurtă, nu s-au înrădăcinat.
Există însă altele, de exemplu unele cântece populare românești
care sunt atât de preferate, chiar îndrăgite de anumite comunități, încât acestea încep să facă parte din patrimoniul local, fiind
cântate la nunți, baluri și la diverse evenimente culturale.
Printre obiceiurile vii se înscriu de exemplu sărbătorirea
zilei morților conform tradiției maghiarilor sau obiceiul mărțișorului din România, răspândit în zonă începând cu anii 1970.
Tradițiile, la fel ca și limba, sunt într-o continuă transformare. Cultura populară nu este constantă, ea trece printr-o
transformare permanentă, în funcţie de schimbarea circumstanţelor, a relaţiilor economico-sociale. În urma transformărilor sociale și mentalitare manifestările tradiționale și-au modificat
configurația, au dispărut, au apărut modificări structurale, funcționale și semantice.
Procesul de uniformizare , caracteristic sfârşitului de
mileniu, are un efect pronunţat în mod firesc şi asupra vieţii tradiţionale a românilor din Ungaria. Luând în considerare situaţia
şi faptele reale, azi nu mai putem vorbi, în sensul adevărat al
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cuvântului, despre o cultură tradiţională. În urma multiplelor
schimbări sociale, vechile tradiții ori s-au degradat, ori s-au
transformat, ori au fost înlocuite cu altele noi.
Datoria și responsabilitatea cercetătorului este aceea de a
înregistra, descrie, prezenta și analiza aceste tradiții în forma lor
veche, dar și cea actuală.

Traditions in transformation
Summary
The folk culture of the Romanians in Hungary, besides the
specific elements inherited, also contains elements taken over in
interethnic relations, which gives it a special character, partly different from the popular culture in the mother country. This transformation of Romanian traditions has contributed to this local specificity
in the Hungarian environment in which they lived. In the same time,
the modernization of life has led to significant losses, from this point
of view traditional habits are in different stages of conservation and /
or change: habits preserved for their importance, habits preserved only in the memory of villages, temporarily revitalized habits, habits
supported from outside communities and new habits, taken from others, as part of a process of cultural uniformization of territories. This
diversity obliges the ethnologist to record all the folkloric facts in the
field.
Keywords: cultural heritage, influences, takeover, revitalization, new habits
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Cultivarea și protejarea tradiției locale din cadrul
patrimoniului cultural imaterial al Serbiei și
producția destinată turismului cultural global
Drago Njegovan
Bratislava Idvorean Stefanović

În primul rând ar trebui definite elementele de bază ale
Simpozionului „Cultura tradițională și globalizarea”. Subiectul
de studiu al antropologiei este omul, fără a fi legat de o anumită
regiune, ci având un caracter global; încearcă să formuleze acțiuni reciproce ale anumitor activități specifice în cadrul întregii
culturi care le integrează; fără a ține seama dacă cultura se află
la un nivel ridicat sau scăzut, în prezent sau în trecut. Antropologia este interesată de partea cea mai exotică a omenirii, dar, în
aceeași măsură, și de mediul nostru local, de tip rural și urban.
Suntem interesați de domeniul antropologiei culturale,
de studiere holistică a trăsăturilor socio-culturale ale omenirii,
natura sa ce este caracterizată prin dobândirea și aplicarea experiențelor, de învățare și dobândirea de cunoștințe și a unor abilități. Prin învățarea în locuri diferite și în condiții diferite apar
diferite culturi, adică prin trăirea în anumite medii se dezvoltă
capacitatea de adaptare la condițiile date și în medii diferite se
dezvoltă culturi specifice. Prin urmare, interesul antropologiei,
într-o mare măsură e legat de interacțiunea dintre caracterul local al unei anumite culturi și contextul global al naturii universale a omului.
Apoi, conceptul de tradiție, complex și cu semnificații
diverse în majoritatea științelor sociale, este în general definit
ca o sumă a valorilor ideilor, standardelor și obiceiurilor în
memoria istorică, care caracterizează identitatea culturală a in31
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dividului, a unui popor, și a omenirii în ansamblul ei. Cultura
tradițională se construiește într-o continuitatea istorică prin procese de moștenire individuală și colectivă și este o referință
esențială a identității colective (Шкорић 2008: 11). Cultura tradițională reprezintă un tip de cultură a continuității, fiind omogenă și neschimbată. Cultura tradițională se caracterizează prin
respect față de autoritate, conservatorism și trecut mitic. Apartenența la tradiție trezește sentimente de mândrie, respectul de
sine și respectul pentru ceilalți, asocieri romantice, dar și nostalgie. Astăzi presupune continuitate, obiceiuri, trecut, antichitate, rădăcini, consecvență, istorie, originalitate. Contemporanitatea noastră conține moștenirea formelor originale și valori culturale transformate și caracterul cultural exprimat în viața personală și de familie, în folclor, credințele populare ale unei
anumite comunități .
Schimbările majore din anii 1970 și '80, când modelele
tradiționale de viață s-au dat brusc la o parte din fața atacului
modernizării, noi etnologi din muzee, le-am receptat ca pe o
distrugere a sistemului tradițional al vieții populare, așa cum a
funcționat mai ales în mediul rural din Voivodina, dar și din regiunile rurale din toată Serbia.
Apoi, în etapa următoare, a etnografiei vieții cotidiene,
inițiată de Dunja Rihtman Augustin (Rihtman Augustin, 1988)
și adoptată cu entuziasm de grupul de antropologi din Belgrad,
în mare măsură, au fost rezolvate probleme conceptuale și metodologice, apărute în urma conflictul iscat de inerția nostalgiei
pentru modelul tradițional, care era căutat numai în regiunile
mai îndepărtate ale Serbiei. Și aceasta în timp ce mediul urban,
ce respecta în mare măsură cerințele pieței bunurilor de larg
consum, încă nu cunoștea ceea ce reprezintă astăzi moda
vintage, care va fi adoptată de noua tradiție elitistă.
În această perioadă (1970-1980) se diferențiază în mod
clar modernizare urbană de cultura rurală învechită dar apare și
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interferența acestora, definită printr-un termen la modă, aculturație.
Antropologia culturală contemporană a schimbat abordarea. În conceptul de tradiție ea unește cele două tipuri de
moștenire de natură diferită: materială (care include clădiri și
patrimoniul cultural imobil și obiecte mobile, patrimoniu cultural din perioade vechi) și imaterială (ceea ce înseamnă transmisia orală sau scrisă de concepte, cunoștințe, credințe, obiceiuri,
practici, activități tradiționale și așa mai departe).
Problema conservării patrimoniului imaterial extinde, în
mare măsură, sfera de interes, pe lângă monumente istorice și
culturale, localități in situ și lucrări artistice, și asupra oamenilor, ca purtători ai tradițiilor vii intangibile. Este construit un
nou model de conservare completat de concepte cu accent pe
menținerea condițiilor de conservare a acestor sisteme vii.
Filoanele culturale imateriale, care sunt moștenite în
mod continuu, se dezvoltă în continuare, sunt protejate și se
transmit posterității. În acest context, personalul muzeal nu se
constituie doar în paznici atenți ai patrimoniului muzeal, ci
funcționează ca și comunicatori activi în procesul de promovare
a memoriei colective. Dacă ne îndreptăm atenția pentru un moment către înțelegerea propriilor funcții, în acest șir dialectic, ne
regăsim în rolul subiectului aflat într-o continuă căutare de soluții la întrebările, pe care ni le adresăm singuri pe drumul spre înțelegerea esenței unui anumit fenomen cultural.
Globalizarea culturală reprezintă un proces care apare
din interacțiunea diferitelor culturi ale lumii, în strânsă legătură
cu procesele de globalizare economică sau politică, în care fluxul de mărfuri, capital și oameni în toate direcțiile generează un
flux de deprinderi, obiceiuri și culturi, care duce la omogenizarea expresiei culturale în întreaga lume. Reacțiile la această
mișcare variază de la încântarea determinată de inovațiile generatoare de progres, care îmbogățesc cultura locală, până la in33
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dignarea față de factorii care amenință ordinea tradițională și
valorile tradiționale, dar se pare că lumea este departe de a crea
o cultură globală uniformă. Au existat idei legate de o producție
și un consum, în funcție de producția unitară de masă a industriei culturale de factură occidentală. Mai pe larg, nu pierdem
din vedere caracterul deseori dur al culturii locale, care se hrănește cu experiențele cotidianului, în localități specifice și recognoscibile, în rândul persoanelor ale căror aspirații și gusturi le
definesc. Totuși, este greu de crezut în realitatea culturii globale, fiindcă în același timp se promovează conceptul de conservare a diversității culturale cu valorile tradiționale autentice ale
culturii comunităților locale, în întreaga lor diversitatea.
Cu toate acestea, beneficiul adus de globalizare astăzi,
este de fapt întruparea viziunii lui McLuhan de la începutul anilor 1960, care vedea lumea ca pe un sat global, legat de media,
pentru a extinde simțurile noastre și a influența conștiința noastră. Astăzi, mass-media globală, cum ar fi internetul și optica
electronică, a devenit un instrument universal în toate sferele
vieții, inclusiv în materie de protecție și conservare a tradiției în
domeniul patrimoniului material și imaterial. În mare parte datorită mijloacelor ieftine și rapide de comunicare și de digitalizare, se proiectează și se realizează programe inovatoare pentru
protejarea patrimoniului cultural în cadrul cărora se tratează
sincronic patrimoniul cultural din întreaga lume.
Rezultatele în protejarea patrimoniului cultural imaterial în Republica Serbia
Convenția privind protecția patrimoniului cultural și natural mondial, adoptată în 1972 la Paris, combină conceptele de
conservare a naturii și de conservare a bunurilor culturale. Obiectivul principal al Convenției îl reprezintă identificarea regiunilor de patrimoniu cultural și natural, care sunt nominalizate
pentru Lista Patrimoniului Mondial. Din acest punct de vedere,
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conceptul de tradiții vii se integrează în intențiile Convenției
adoptate în 2003.
Focusarea pe tradiția vie ar trebui să distingă două domenii diferite ale patrimoniului imaterial, având în vedere că
reglementările Convenției din 2003 nu include astăzi formele
complet dispărute de patrimoniu imaterial, ci numai acele fenomene care supraviețuiesc, păstrate până astăzi și care constituie o parte importantă a tradițiilor și obiceiurilor unei comunități vii. UNESCO are ca scop consolidarea capacității transmițătorilor autentici ale acestor practici la nivel național și utilizarea
eficientă a oportunităților și a mecanismelor de cooperare internațională. Deoarece multe elemente ale patrimoniului cultural
imaterial se află dincolo de granițele administrative și politice
din regiune, se promovează cooperări în conservarea și managementul turismului cultural durabil și în profilarea rolului ce le
revine comunităților locale.
Patrimoniu imaterial este tradițional, dar în același timp
este modern și plin de viață, reprezentând doar o tradiție moștenită din trecut, ci și practicile rurale și urbane contemporane.
Prin tradiția orală și limbă, artele spectacolului, practici sociale,
ritualuri și sărbători, se exprima creativitatea, cunoștințele, abilitățile și spiritul oamenilor care îl creează. Prin cultivarea și
transmiterea acestui patrimoniu cultural viu, se păstrează istoria,
cultura și tradiția, care determină în rândul membrilor un sentiment de identitate și continuitate în apartenență etnică. Această
nouă strategie globală este transmisă de la nivel regional până la
nivelul local, în vederea detectării invizibilului, care, mai ales în
mediile mixte, încurajează creativitatea și contribuie la crearea
condițiilor, ce asigură durabilitatea comunității (Marjanovic
2015: 12).
Astfel, termenul de patrimoniu cultural și-a schimbat
conținutul formal și cel de fond. Acesta nu mai este axat doar pe
imobile și colecții de obiecte de valoare monumentală, include
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și tot conținutul necorporal, intangibil, cum ar fi tradițiile orale,
artele spectacolului, practici sociale, ritualuri, sărbători ceremoniale, cunoștințe și practici în ceea ce privește natura vie universul sau cunoștințele și abilitățile meșteșugurilor tradiționale.
Prin Convenția privind protecția patrimoniului cultural imaterial, adoptată în 2003, UNESCO a instituit obligația de a proteja
și această categorie de patrimoniu cultural. De la adoptarea și
până la prima aplicare a Convenției, în 2010, s-au întreprins o
serie de pași semnificativi în acest sens, iar prin semnarea Convenției din 2010, la acest proces a aderat și Republica Serbia.
Responsabil pentru implementarea Convenției este Ministerul
Culturii și Informației din Serbia, care reglementează toate instanțele necesare, prin intermediul Comitetului Național pentru
Patrimoniul Cultural Imaterial din cadrul Ministerului. La rândul său, Centrul pentru patrimoniul cultural imaterial, aflat la
Muzeul Etnografic, desfășoară activități curente legate de pregătirea propunerilor de conservare (ceea ce presupune identificarea, cercetarea, conservarea, protejarea, promovarea, evaluarea, transmiterea și revitalizarea diferitelor aspecte ale unui
asemenea patrimoniu) de pregătirea angajaților printr-o rețea de
coordonatori regionali (din Novi Sad, Cacak, Uzice, Zajecar și
Niș), și de identificarea unor potențiali promotori de elemente
individuale în fața comunităților lor locale.
În cadrul procedurii pregătitoare de înregistrare a elementelor patrimoniului cultural imaterial în Registrul național al
patrimoniului cultural imaterial al Republicii Serbia, angajații
muzeului colaborează cu coordonatorul regional, luând în considerare propunerile, completând documentația necesară pentru
a fi transmisă Comitetului Național al Republicii Serbia pentru
Patrimoniul Cultural Imaterial.
Până în prezent, s-au înregistrat 32 de elemente, dintre
care doar una singură, krsna slava s-a regăsit pe lista patrimoniului imaterial mondial reprezentativ, din 2014, la propunerea
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Muzeul Etnografic din Belgrad. Krsna slava reprezintă o sărbătoare dedicată protectorului casei sau al familiei, a fost creată în
statul medieval sârb, dar a supraviețuit fiind respectată în familie și comunitatea mai largă, și transmisă nemijlocit ca patrimoniu imaterial. În luna mai a acestui an, UNESCO a primit o nominalizare pentru înregistrarea dansului tradițional kolo.
Ministerul Culturii și mass-media din Republica Serbia,
prin programele de finanțare sprijină proiectele de cercetare în
această problematică iar proiectul anterior, de doi ani (20142015), al Centrului pentru patrimoniul cultural imaterial din
Muzeul Etnografic, cu privire la Digitizarea registrului național
al patrimoniului cultural imaterial și la aplicarea noilor tehnologii informaționale și de comunicare în protecția și promovarea
patrimoniului cultural imaterial, a fost susținut și de UNESCO.
Proiectul a avut ca rezultat dezvoltarea unei noi baze de
date a Registrului național al patrimoniului cultural imaterial și
îmbunătățirеа posibilității de stocare și prezentare a datelor în
diferite formate. Pe lângă păstrarea primară și digitizarea materialului colectat cu privire la patrimoniul cultural imaterial, prin
intermediul unui noi prezentări web se oferă utilizatorilor un
acces mai bun la informații.
Turismul cultural și metode durabile de plasare a patrimoniului cultural imaterial
Comercializarea culturii reprezintă unul dintre cele mai
importante și ample efecte ale globalizării culturale, iar distribuția și consumul de bunuri și servicii culturale este una dintre cele mai mari industrii de azi, reprezentând o modalitate de a accesibiliza patrimoniul cultural noilor generații. Extrăgând resurse le trecutului, globalizarea culturală construiește transferuri de
la o perioadă la alta. Primele încercări de legături între activitățile culturale cu modele economice au întâmpinat rezistență din
partea tradiționaliștilor romantici încă activi, care considerau
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formele de actualizare a modelului original al culturii populare
ca degradante. Cu toate acestea, adevărul este că procesele bine
concepute ale globalizării și hibridizării trans-culturale au contribuit în mod semnificativ la conservarea patrimoniului cultural. Instituții cum ar fi muzeele, complexele memoriale și centrele culturale contemporane transmit mesaje din trecut, așa că
nu osifică, ci, prin colecțiile lor, satisfac nevoile culturale ale
vizitelor interne și externe (Alivizatou 2012: p. 192).
Turismul de patrimoniu cultural a fost dezvoltat ca un
fenomen global, care îmbogățește programul excursiilor turistice cu un nou tip de experiență. Poria definește turismul de patrimoniu cultural ca un fenomen, care trebuie privit prin motivația și percepția turiștilor, mai degrabă decât prin caracterul destinației (Poria, Y., Buttler, R. Airey, D. 2001: 1047-1049;
Devic, S., 2010: 5) și se referă la zonele cu potențial de stimul
pentru vizitatorii care pot să se gândească la locuri și evenimente din trecut. Prentice (Christou 1993) privește resursele de patrimoniu cultural ca pe un produs turistic, considerând patrimoniul cultural un domeniu mult mai larg decât patrimoniului arhitectural, care implică și o expresie vie a tradiției unor comunități și grupuri, pe care le-au moștenit de la strămoșii lor și pe care le transmit urmașilor. Conceptul susține că întreg conținutul
patrimoniului cultural imaterial poate completa senzația, cu care
este receptată o anumită locație sau o cultură specifică. Ce-i
drept, astăzi acest spațiu este în mare parte umplut de o varietate de evenimente agresiv promovate prin campanii media, care
sunt adeseori calificate mult prea ușor drept culturale și tradiționale și astfel de programe atrag o mare atenție. Unul dintre
motive este faptul că lipsesc investițiile sistematice în producție
cu conținut legat de patrimoniul cultural, alături de mecanismele de piață puțin dezvoltate. În viitor este de așteptat ca succesul
conceptului de conservare a patrimoniului cultural imaterial să
contribuie la o schimbare în bine.
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Sirogojno „Satul Vechi“ - un exemplu de bună practică
Muzeul pe care îl voi prezenta cu această ocazie este un
exemplu de bună practică, în care se efectuează lucrări pentru
extinderea conținutului expoziției permanente pe tema „Casa
rurală, cultura locuirii și viața de zi cu zi, în a doua jumătate a
secolului XX”, pentru a reflecta schimbările cauzate de factori
economici, urbanizarea și modernizarea vieții, cu tot conținutul
imaterial în context. Muzeul a fost inaugurat în 1992 ca instituție muzeală în aer liber (Bogdanovic 2014: 160) și a fost prima
implementare de succes a modelului muzeal de tip skanzen din
Serbia (Ivkovic Zlatic 2007: 5-6). Ca membru al muzeului Asociației Europene în aer liber, funcționează în conformitate cu
prevederile Declarației ICOM și premizele de bază ale
skansenologiei europene; în 2013 muzeul a fost declarat instituție culturală de importanță națională pentru Republica Serbia.
Muzeul Satul Vechi din Sirogojno păstrează și promovează patrimoniul cultural material și imaterial într-o întrepătrundere constantă și într-o complementaritate. Acesta este situat în satul Sirogojno pe Zlatibor, în apropiere de Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din 1764, pe 5 hectare de teren deluros. Până în prezent, există 50 de obiective, fiind selectate tipuri
vechi de construcție din lemn din regiunea Zlatibor, prin care se
prezintă continuitatea unei structurii specifice de dezvoltare a
casei de lemn dinarice.
Protejarea și existența culturii materiale a habitatului și a
culturii vieții a populației rurale din vremuri imemoriale, cu mobilier autentic, reaprinderea focului în vatră, reprezintă începutul
unei noi vieți cu adaptarea la standarde muzeale. Complexul de
monumente funcționează și ca un mediu ideal pentru cultivarea
patrimoniului spiritual (credințe și obiceiuri, cunoștințe tradiționale și artă, artă populară, artizanat și meșteșuguri tradiționale).
În muzeu sunt combinate elemente de conservare a culturii materiale, prin protecția fizică a obiectelor de muzeu și vi39
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zualizarea funcțiilor lor în condițiile autentice. Aceste condiții
autentice reprezintă în continuare baza pentru dezvoltarea diferitelor forme de protecție și prezentare a conținutului patrimoniului imaterial. Expoziție permanentă, habitatul în care se efectuează obiceiuri de fertilitate și sănătate, precum și toate activitățile tradiționale sunt legate de viața internă a regiunii Zlatibor.
În ansamblul monumentelor expoziția reprezintă un tot unitar
strict delimitat de celelalte conținuturi. În plus, clădirile de arhitectură tradițională, cu mobilierul original, oferă spațiul în care
actanți din rândul populației locale, prin prezența lor, prin activități tradiționale, povestind, creează scene convingătoare ușor
de înțeles în contextul vieții de zi cu zi. Muzeul reprezintă, de
asemenea, o ambianță pentru ilustrarea obiceiurilor locale, prin
diferite instrumente media, dar și demonstrații ale meseriilor locale vechi, desfășurate în atelierele muzeului. În muzeu funcționează trei ateliere (fierărie, ceramică și dogărie) în care, cu
unelte vechi, este prezentat într-un mediu original, cele mai
vechi moduri de fabricare a produselor artizanale locale. Cele
descrise desigur, nu rezumă funcțiile muzeale aflate într-un proces continuu de la concept la realizare și efectele acestora, care,
la rândul lor, conduc la idei noi.
Astfel, prin programe educative, cursuri, seminarii, ateliere de lucru și școli de vară, elevii învață despre procesele de
fabricare a produselor tradiționale, cu unelte originale, arhaice
cu tehnologiile lor vechi. Această interpretare ilustrativă și originală rămâne în memorie.
Calendarul cu programele tematice desfășurate în timpul
verii sunt atent și în mod regulat gândite și completate. Programele dedicate revigorării și promovării patrimoniului imaterial
includ reconstrucția obiceiurilor arhaice. Sunt marcate sărbători
importante din calendarul obiceiurilor de peste an: Ajunul Crăciunului de la tăierea ceremonială a badnjakului, introducerea sa
în casă și așezarea în vatră, până la introducerea paielor și servi40
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rea mesei de Ajunul Crăciunului, pe podeaua acoperită cu paie;
apoi Paștele – în timpul Săptămânii Patimilor înainte de Paști
este organizată o școală de pictat ouă. În timpul ciclului sărbătorilor de primăvară și de vară (Sf. Gheorghe, Înălțarea, Ziua Sf.
Vitus, Sânziene, Sf. Petru) se împletesc ghirlandele de plante cu
ajutorul cărora se protejează ritual casele, și anexele și se efectuează o serie de practici rituale.
Pentru localnici funcțiile Muzeului Satului Vechi reprezintă un potențial pentru economia locală. Pentru tinerii din familii de meșteșugari se organizează cursuri speciale de meserii
vechi în spaţiul muzeal. Prin aplicarea modelelor tradiționale în
materiale, tehnologii și design, se obține o ofertă suveniruri decorative sau practice, adecvate pentru interiorul contemporan. Magazinul oferă produse tradiționale, efectuate după modele locale
de meșteșugari din mediul rural, și copii după exponatele din
muzeu. Odată cu familiarizarea tinerilor cu tehnicile meseriilor
vechi se asigură supraviețuirea economică în caselor ancestrale și
se reînvie ateliere rurale, care reprezintă o condiție pentru supraviețuirea unui set arhaic de ocupații caracteristice pentru regiunea
Zlatiborski. Acestea sunt în principal legate de prelucrarea lemnului, de construcția de mobilier și arhitectură din lemn, de realizarea
podelelor de lut, de împletituri de coșuri, garduri, de acoperirea caselor cu șindrilă. O atenție este acordată și paielor, care sunt necesare pentru conservarea și restaurarea construcţiilor și pentru protecția patrimoniului istoric și etnografic situat în aer liber.
Muzeul promovează meșteșugurile tradiționale ale femeilor din mediul rural, precum prelucrarea lânii, țesutul, tricotatul, brodatul, prepararea de dulceață, gem și suc, adunarea de
ierburi medicinale uscate. La acestea se adaugă preocupările
bărbaților ca albinăritul, fabricarea în casă a coniacului, cidrului
și oțetului sau măcinatul grâului. Numeroase produse sănătoase
și medicinale din natură se vând într-un fel de farmacie pe bază
de plante, asemănătoare unei cămări rurale și pivnițelor cu pre41
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parate pregătite pentru de iarnă și păstrate pentru o gospodărie
mare. Alimentația fiind parte a patrimoniului cultural autentic,
cârciuma muzeului oferă vizitatorilor mâncăruri locale preparate în mod tradițional. În jurul cârciumii se află diferite clădiri cu
exterioare tradiționale, dar cu interioare amenajate modern, pentru cazarea participanților la programele muzeului.
Vizitatorii muzeului au posibilitatea ca în orice moment
al anului să asiste la muncile de sezon, toamna, la prepararea
răchiei în mod tradițional, cu cazane vechi cu pereți din lemn.
Printre clădirile din complex sunt și atelierul dogărie și o clădire
pentru uscatul fructelor. Măturată, iarba se usucă și se strânge în
carul cu fân, cu toate obiceiurile asociate și cu participarea obligatorie și activă a vizitatorilor interesați. Este frumos să te afli
în muzeul în aer liber primăvara, când țarcurile se umplu cu
miei, deoarece soiuri autohtone ale unor specii de animale sunt
crescute aici, astăzi, așa cum s-a făcut în trecut. Păstoritul reprezintă o parte a modului de viață local iar un contact viu cu
astfel de anacronisme, în comparație cu viața urbană de zi cu zi,
este o experiență specială. În trecut omul a trăit în armonie cu
mediul său natural și din interacțiunea sa cu acesta au luat naștere modele tradiționale de comportament.
Personalul muzeului se străduiește să descrie cultura vieții în zona deluroasă, a ciobanilor din Zlatibor și a regiunii
dinarice fără iluzia că viața reală din trecut se desfășoară încă în
muzeu (Ivkovic-Zlatic 2006: 60). În schimb expozițiile sunt
completate cu un conținut inedit, plin de surprize plăcute. Există
puțini nemulțumiții ce comentează „Am văzut deja așa ceva”
(ibid: 60).
Vom încheia cu cuvintele lui S. Tomić-Joković „... că
oamenii creează tradițiile lor culturale, le cultivă și le transmite,
și nouă ne rămâne să ... le păstram și să le îngrijim în continuare”, și acest lucru este posibil, dacă le recunoaștem ca valori și o
parte importantă a mediului în care își desfășoară activitatea ...
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(Tomić-Joković 2013: 186). Un nou pas în conservarea patrimoniul imaterial, îl reprezintă conferința științifică internațională „Satul Balcanic, continuitate și schimbare în istorie”, organizată în Sirogojnu în zilele de 10 și 11 a lunii iunie.
Traducere din limba sârbă Andrei Milin
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Cultivating and protecting the local tradition of Serbia's
immaterial cultural heritage and the production
for global cultural tourism
Abstract
The work analyzes the destiny of traditional cultural models
in the conditions of modernization and globalization. In urban areas,
changes are faster and more intense, leading to the modernization of
material and technical culture as well as of the lifestyle, while in rural
areas the changes are slower, allowing for the preservation of
traditional types of economic and housing activities.
Globalization requires, but also allows the placement of
traditional elements through the model of cultural tourism in
museums and institutions such as the "old village". An example of
good practice is the "Old Village" Outdoor Museum in Sirogojno, the
Zlatibor region of western Serbia, which has become a good place for
preserving and presenting customs, traditional knowledge and crafts
as non-material cultural treasures.
An ecological rule of conduct from the 1980s of the 20th
century, "think globally, act locally" can serve as a principle for the
functioning of all institutions and individuals who want, can, and
know how to make available local traditional crafts, traditions and
spiritual values in their environment.
Keywords: immaterial patrimony, local traditions, open-air
museum, cultural tourism, Serbia, globalization
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Cultura națională în condițiile globalizării
Dušan Deanac

De la Marco Polo și Columb la vizita lui Si Gin Ping
în Serbia
Doar cinci secole au trecut de la descoperirea Americii
de către Columb (1492), iar întreaga lume relaționează din
punct de vedere economic, astfel încât popoarele migrează de
pe un continent pe altul. S-a ajuns să se discute la toate dimensiunile despre globalizare.
Chinezii, Novi Sad, 1911
Au trecut doar șase veacuri, de când primul european,
Marco Polo, a călătorit pe Drumul mătăsii până în China, iar
chinezii au ajuns la noi, în Novi Sad în iulie 1911 (acum 105
ani).
Lumea se mira considerându-i aventurieri. Cu acești
necunoscuți nu s-au putut înțelege nici edilii, nici cetățenii. Din
întâmplare în Novi Sad s-a aflat Ozren Subotici, fiul poetului
sârb, Iovan Subotici, care a fost căpitan țarist și care, pe lângă
limba rusă cunoștea și chineza. Chinezii au fost surprinși ca cineva la multe mii de km cunoaște limba lor. Acești chinezi erau
saltimbanci stradali, jongleri. Edilii nu le-au aprobat reprezentația şi i-au îndrumat spre Consulatul din Budapesta.
Nouă decenii mai târziu, în aproape fiecare oraș din
Serbia existau mai multe prăvălii chinezești. E nostim cum se
prezintă ei în Serbia. Pe magazinele lor scrie Volim Srbiu! (Iubesc Serbia!).
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Lumea se unifică. Globalizarea este determinată de noile tehnologii informaționale, rețeaua de computere, sistemul de
telecomunicații prin sateliți.
Trăim într-un timp al relației planetare, se creează o rapidă integrare și o tot mai mare integritate.
Factorii care produc globalizarea culturală
Întreruperea legăturii cu locul natal
Mari modificări au loc și în sfera culturii. Se poate spune, dramatice. Popoarele balcanice abia au ieșit din uniunile lor
patriarhale intrând în sfera revoluției de informare mediatică.
Vechea societate patriarhală la noi se află în stare de descompunere. Oamenii nu-și mai ajută semenii. Tinerii uită de părinți,
dar și părinții își părăsesc copiii. Sate întregi dispar pentru că
oamenii migrează în întreaga lume. Aici se întrerupe legătura cu
locul natal. Crește o generație fără loc natal și tradiție.
Migrațiile și omogenizarea națională
Imigranți din Asia și Africa au împânzit Europa. În paralel cu acest proces are loc și o așa numită omogenizare național-politică. În mod deosebit acest proces este evident în țările,
care s-au format prin dezmembrarea a două mari federații – Iugoslavia și Uniunea Sovietică.
Conflictele
În Balcani au fost evidente conflicte etnice, naționale și
religioase, care au dus la măceluri și izgoniri a sute de mii de
oameni de pe vetrele lor seculare.
În exemplul Croației se vede explicit omogenizarea națională. Astfel, în acest stat în 1991. au trăit 78% croați, pe
când în 2011, 91%. Mă întreb, unde sunt celelalte minorități naționale. Se știe că sârbii au fost izgoniți, deoarece este evident
că de bunăvoie nu și-au părăsit vatra.
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Situație asemănătoare există și în statele estice apărute
după dezmembrarea URSS.
De exemplu, în aceeași perioadă în Belarus a fost mărit
procentul belorușilor de la 78% la 84%, în Lituania de la 80% la
84%, pe când la noi, în Serbia procentul a scăzut de la 84% la
81%.
Această omogenizare are influență asupra vieții altor
grupuri etnice şi în mod deosebit asupra identității naționale și
culturale.
Pe lângă omogenizarea politică are loc și omogenizarea
culturală. Aceasta se întâmplă astăzi în Serbia ca urmare a impunerii unui fel de viață apuseană – fast food, divertisment pe
care-l plasează programele tv cu frecvențe naționale, programe
reality etc. Toate acestea sunt importate din Apus. Din cauza
acestei omogenizări, populația locală se află într-o agonie culturală. Cultura locală se înstrăinează, se marginalizează, orizontul
se reduce.
Secole la rând sârbul a trăit în regiunea sa cu identitatea sa personală și locală. Aici și-a cultivat și dezvoltat cultura,
limba, obiceiurile. Astăzi, în procesul omogenizării, este acceptată identitatea națională însă datorită internetului se acceptă și
identitatea europeană și cea globală.
Culegerea creațiilor populare
Sunt două secole de când sârbii culeg, în mod sistematic, literatura populară orală – cântece, povești, anecdote, zicale,
proverbe – şi obiceiuri.
Proverbele și zicale populare sunt parte a moștenirii poporului sârb. Unele își au originea în povești și anecdote, altele
sunt create din combinarea cuvintelor iar unele sunt expresii inedite.
Se pierd dansurile și cântecele populare. Astăzi, foarte
puțini tineri cunosc cântecele compuse de popor, care s-au
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transmis din generație în generație (șalaike). Pe cale de dispariție sunt și beciarți , pe care nu demult le cunoștea fiecare bănățean. Uitate sunt și cântecele de masă , care se cântau la praznicele caselor, la tăiatul porcilor, la zile onomastice etc.
La fel se întâmplă și cu dansurile populare. Malo kolo
(hora mică) și veliko kolo (hora mare) altădată cunoscute de întreaga comunitate, astăzi aproape nu se mai joacă.
În plus, omogenizarea care vine din centrul țării are şi ea
urmări negative. Este evidentă în horele populare. Sute de dansuri populare au fost cunoscute de sârbi, transmițându-se un
lung șir de ani. Pe lângă hora populară adusă din vechea Serbie
în Panonia, în contact cu popoarele Europei centrale s-au format
noi dansuri, cum ar fi dansuri de doi (pereche). În prezent aceste dansuri sun aproape pierdute, necunoscute. Mai nou toate ansamblurile artistice dar și îndrumătorii coreografi dansează impunând ceea ce este la modă în Belgrad. Astfel, cei din Banat sau chiar dansatorii sârbi din România, practică dansuri din
Leskovaț, Vranie, iar horele (Malo, Veliko) sunt uitate.
Ca urmare, instituțiile specializate trebuie să consemneze profesional toate dansurile noastre (melodii, pași). Un exemplu bun în acest sens este „Etnocampusul din Kikinda”, care a
cercetat dansurile din Banat și din zona Mureșului de câmpie. Și
aici ar fi încă destul de lucrat.
Turbo folk
Aşa cum am menţionat deja, în prezent, sub influența
mass-mediei audio-video centrale (din Belgrad) s-a impus un
nou trend muzical (turbo folk), care duce la marginalizarea cântecelor populare vechi care aveau calitate și autenticitate. Or,
aceste cântece ale câmpiei au fost aliați fideli în viața paorilor.
Se cântau la nunți, șezători, sărbători etc. Ele se împart în:
a). cântece de masă (se cântă în spațiu închis fără acompaniamentul instrumentelor)
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b). cântece cu tematică religioasă
c). cântece lirice (cu acompaniament muzical)
d). cântece ciobănești (se acompaniază cu fluiere și cimpoi)
e). cântece cu tentă comică
f). șalaike (cântece cu caracter spiritual, se cântă în grup; e un
fel de cronică sătească într-o perioadă dată)
g). beciarți (cel mai scurt cântec liric se cântă cu zâmbet și subînțelesuri)
Obiceiurile
Deși obiceiurile sunt într-o perpetuă schimbare, acestea
au fost consemnate în cea mai mare parte de către folcloriști.
Schimbările petrecute sunt uneori dramatice.
În partea de nord a Banatului, sârbii au păstrat secole întregi numeroase obiceiuri tradiționale. La sfârșitul sec. XIX și
în cursul sec. XX multe obiceiuri au pierit din viața de zi cu zi:
- la sfârșitul sec. XIX – Crăiesele și koleda
- între cele două războaie mondiale – Lazarițele
- prin deceniul șase al sec. XX – Detinți, Materițe, Oți, Revena,
Doronga, Paparudele (Dodole), udarea fetelor de Paști și
Sângeorj, serenadele.
În același timp are loc și un alt proces de
retradiționalizare a obiceiurilor populare și religioase.
Influența altor popoare asupra culturii sârbilor din
Voivodina
Cultura sârbilor a fost îmbogățită în contact cu alte popoare din Europa centrală și cea Apuseană. Acest fapt e vizibil
în literatură, pictură, muzică, dar și în alte domenii.
Sub influența popoarelor care aveau o cultură remarcată
în sec. XIX, sârbii, cu pregnanță cei din Voivodina organizează
concerte de muzică corală, baluri, seri de dans. După modelul
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cehilor se organizează discursuri tematice care au avut o mare
importanță națională.
Prin reformele Mariei Tereza a fost redus numărul de
sărbători religioase la sârbii ortodocși din Imperiul austriac.
Acest număr e păstrat și astăzi.
Reforma lingvistică a lui Vuk Karagici e cel mai important câștig al renașterii noastre naționale și culturale.
Influența europeană asupra limbii noastre a dus la conturarea identității poporului sârb.
Influența folclorului altor popoare
Peninsula Balcanică constituie o mare regiune europeană. Etniile au trăit deseori pe același spațiu influențându-se reciproc.
De-a lungul secolelor în ambianța unui singur ținut lingvistic, în fosta Iugoslavie, au existat patru identități: sârbă,
croată, muntenegreană și bosniacă.
Aceste identități însă, de exemplu din punct de vedere al
dansurilor populare nu erau clar definite. Cultura și tradiția se
întrepătrund. Veacuri întregi sârbii și croații au dansat aceleași
hore.
În prezent, când aceste popoare trăiesc în state separate
tind să-și prezinte cât mai evident identitatea națională în cadrul
propriei culturi.
Din această cauză insistă să-și evidențieze propria cultură, astfel încât acaparează părți din folclorul altor popoare. Astfel, croații au pus pe pagina reprezentativă a moștenirii culturale
imateriale (UNESCO) Nemo kolo (Hora mută). Această horă la
sârbii din Kraina e cunoscută ca Hora din Una sau Glamocika.
La fel s-a întâmplat și cu cântecele Groctalițe la sârbii bosniaci
și Oikace la sârbii din Lika.
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Instrumente arhaice populare
În cadrul politicii culturale nu există un program de conservare a instrumentelor populare arhaice.
Scoțienii au cimpoiul ca instrument național, bulgarii au
tipizat cimpoiul lor făcându-l instrument național.
În Ungaria din anii șaptezeci ai secolului trecut există o
mișcare numită Casa cântecelor populare, ceea ce înseamnă întoarcerea către cultura populară originară.
Anthal Szabo, muzician din Kikinda și creator de instrumente arhaice a confecționat câteva sute de fluiere tipizate
maghiare folosite de studenți, elevi, societăți culturale etc.
Sârbii cunosc mai multe feluri de cimpoaie, însă nici
unul nu are importanță națională.
Cimpoiul ca instrument național a pierdut importanța pe
care a avut-o în sec. XVIII și XIX și în prima jumătate a sec.
XX. În prezent se aude sporadic în cadrul concertelor și petrecerilor. Există încă persoane care cunosc cimpoiul. Astfel,
Branislav Zarici la sfârșitul sec. XX a reușit să reafirme cimpoiul bănățean și a cointeresat mai mulți tineri să cunoască acest
instrument. Statul însă nu a făcut nimic ca să ocrotească și să
păstreze acest instrument. Nu există ateliere de confecționare
dar nici concursuri de interpreți.
Veșnicul dor de locul natal
În concluzie, globalizarea mișcă, dislocă popoare. Popoarele se strămută definitiv în alte părți ale continentului sau
ale globului. Acest fapt produce o puternică influență asupra
identității individului. Uneori această luptă cu propria persoană
este dramatică. Întreaga viață omul tânjește după locul natal. La
fel se întâmplă și cu cei care au fost expulzați de pe teritoriul
etnic. Când e să ajungă la locul lor de baștină ei petrec, cântă și
dansează parcă prea agresiv dând propriei ființe o nereținere ca
și când le-ar fi ultima petrecere. Același sentiment l-am sesizat
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și la conaționalii mei, care au fost expulzați din Bosnia. Tristețea îi duce la depresii. Omul este legat prin fire și rădăcini nevăzute de locul natal.
Traducere din limba sârbă Iavorka Markov Iorgovan
National culture in the conditions of globalization
Abstract
Today's globalization in Serbia has a number of causes,
including population displacement, ethnic and religious conflicts,
which inevitably lead to cultural homogenization. One of the
measures taken to preserve traditions was the systematic collection of
Serbian folklore. However, the road from inventory to preservation is
long, rejected by young generations who practice turbo folk today.
Another aspect contributing to the globalization of Serbian
folk culture is the passage of Serbian folklore into UNESCO's
patrimony by other populations, such as Croats, as being Croatian
folklore.
Keywords: globalization, dislocations, ethnic conflicts,
losses, changes
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Craiova – Memorie colectivă și identitate culturală
Gabriela Boangiu

Naţionalizarea caselor în perioada comunistă a provocat
multe schimbări în mentalul colectiv. Locuinţa reprezintă spaţiul identitar de formare socială, etnică şi culturală a unui individ, amintirile legate de locuinţă sunt cele mai puternice,
constituindu-se în repere de-a lungul vieţii. Ne putem imagina
ce înseamnă despărţirea forţată sau restrângerea spaţiului locuibil în propria casă – evenimente care au populat orizontul mental al multor români în perioada de după 1945. Există numeroase cazuri care vorbesc despre această situaţie, însă prezentul
poate să reînvie parţial o anumită perioadă de stabilitate înainte
de perioada comunistă, perioadă în care spaţiul locuibil şi chiar
întreg spaţiul urban păstra stabilitatea unei mentalităţi a independenţei. Înainte de a prezenta aspecte ale oraşului Craiova
înainte şi după perioada comunistă, vom zăbovi asupra câtorva
cazuri de naţionalizare a caselor, unele dintre ele fiind demolate
de mult, actul în sine însă provocând o dislocare identitară puternică.
Astfel, Stoenescu Aurelia, considerată fiind din categoria exploatatorilor, posedând în trecut 16 ha teren arabil, în comuna Urşi, „pe care l-a lucrat cu mână de lucru salariată”1 a fost
naţionalizată în Craiova cu imobilul din Calea Bucureşti nr. 19.
A fost naţionalizat în ianuarie 1959 şi imobilul de pe strada C.
Nicolcescu nr. 3 al Mariei D. Bălăcioiu, pensionară, văduva invalidului de război (1916-1918), lt. Col. Dumitru Bălăcioiu, care a avut în comuna Corlatele, 49 ha pământ arabil confiscat
prin Decretul 83/ 1949. Nici faptul că „această femeie a donat
1

Arh. Primăria Craiovei, naţionalizări, dos. 80/1958, f. 563
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dispensarului din comună 10 ha la 29 mai 1944, dispensar construit şi dotat cu mobilier, lenjerie, grădină, a donat terenul pe
care s-a construit grajdul comunal Corlate, a dăruit femeii nevoiaşe şi infirme Mitrea Oprea o casă şi grădină, a înzestrat cu 2
ha orfani de război din comuna Rudari (Zinca Gaiţă şi Angela
Stănculescu)”2, nu au constituit motive pentru autorităţi să o
scoată din nomenclatorul exploatatorilor, deşi la acea dată nu
mai deţinea decât „2 camere cu o dependinţă”.
Sârbu Elena a fost naţionalizată în februarie 1962 cu
imobilul nr 253 din Calea Bucureşti Craiova, deoarece părinţii
soţului au posedat 16 ha teren arabil, făcând parte din categoria
chiaburi3.
Oraşul, deşi a cunoscut aceste perturbări, a continuat să
dăinuie în memoria colectivă prin diferite forme: nume de străzi
de odinioară, numele unor case aparţinând marilor familii boiereşti, spaţii urbane, ce păstrează amintirile de odinioară – denumiri ale unor vechi prăvălii, spaţii ce reamintesc de prezenţa
birjarilor de mai an, hanuri vechi, cartiere vechi, precum cartierul evreiesc sau Cartierul Clisurean, mahalale, precum Mahalaua Sârbilor, biserici specifice anumitor cartiere vechi şi multe
altele.
Astfel, pe la 1840 existau foarte mulţi aromâni veniţi,
aflaţi în fruntea comerţului craiovean, „proprietari rurali ori pe
punctul de a deveni – cu bogate gospodării în mahalaua Sf. Ion
Hera şi în jurul ei, formând familiile următoare:
Cota4, adică Nicu al ’Cota, şi Sofia Ciolea, ambii
Clisureni, aveau urmaşi cu denumiri aromâne: Petruş, Gache,
2

Ibidem.
Ibidem, f. 564.
4
Cota = Constantin (Tache Papahagi, Antologie Aromână apud Gigi Orman,
Din trecutul Craiovei – Cartierul clisurean, în „Arhivele Olteniei”, nr. 3738, an VII, mai august 1928, p. 216 )
3
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Oane, iar fiicele măritate tot după tineri clisureni: Becubaşa,
Saita, Simionide şi Vâciu. Priceput în ale comerţului, Kir Nicu
Bacalu deschise o băcănie5 îndată după sosire, în apropierea
aceleia a cumnatului său Costea Bacalu-Orman. Instalată în
colţ, pe strada Buzeşti, în faţa măcelăriei vechi, negoţul merse
în plin şi făcu epocă. În cele din urmă, încărcat de ani, Kir Nicu
se retrase, cedând magazinul fiului său, Petruş Cotadi, mare
comerciant şi el, spre sfârşitul secolului XIX. Casele lui Kir Nicu sunt fostele case Cotadi şi Ghiţă Pleşea de pe strada Lascăr
Catargiu. Unul din fii, Gache Cotadi, a avut de asemenea băcănie mare în Bucureşti, bine cunoscută în trecutul comerţului capitalei. Acesta a fost şi secretarul Societăţii de Cultură MacedoRomâne (1869) şi unul din cei mai devotaţi cauzei macedonene.
Un alt Cota, nepot lui Kir Nicu şi fiul Doctorului Sima al ’Cota
din Clisura, Petre Cotta, a locuit iarăşi multă vreme în mahalaua
Sf. Ioan, ocupându-se cu negoţul de cereale. El a fost socrul
comerciantului clisurean Petre Tica, stabilit vremelnic aici6.
O altă familie de aromâni, binecunoscută în Craiova, era
Becu-başa, „băcănia a fost negoţul lui Petru Becu-başa chiar în
primii ani ai sosirei, având magazinul în piaţa veche, în apropierea bisericei Sf. Dumitru”7. Are trei fii comercianţi de frunte,
căci pe Ştefan Becu îl găsim mare bacal şi angrosist în Bucureşti, pe Calea Victoriei, colţ cu Str. Amzei. Acesta a fost tatăl
lui Petrache Becu (1857-1909), unul dintre cei mai iubiţi foşti
diriginţi ai poştei locale. Tase Becu, cel care în primii ani secondase pe tatăl său în comerţ, cumpără moşia Carpen şi se devotă cu totul agriculturii; iar Gheorghiţă Becu (1831-1916), este

5

Transformat apoi în magazinul de lumânări Demetrescu.
Gigi Orman, Din trecutul Craiovei – Cartierul clisurean, în „Arhivele
Olteniei”, nr. 37-38, an VII, mai-august 1928, p. 216
7
Mai târziu devenind depozitul Lazarovici, casele cu gang, nr. 30.
6
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cunoscutul angrosist de vinuri din Drăgăşani, cu desfacere în
Craiova, pe Strada Madona.”8
Tot o familie de clisureni şi negustori de vază e aceea a
lui Ştefan Vâciu şi a urmaşilor săi, căci unul dintre fii, Gheorghe Ştefănescu a fost, de asemenea, un cunoscut băcan cu magazinul în Str. Unirei, peste drum de farmacia Pohl.9
Alt nume important în trecutul comerţului craiovean este
familia Saita. De la Petre Saita, Clisureanul, sosit odată cu ceilalţi şi până la Domnul Fane G. Saita, Vice-Preşedintele Comitetului Bursei, familia aceasta a dat continuu oraşului negustori
de seamă. Băcănia începătoare a bătrânului Saita, fu urmată de
acelea10 ale fiilor lor care au făcut epocă, Gheorghe Saita şi Ştefan Saita fiind doi stâlpi puternici ai negoţului local. Fraţi buni
şi asociaţi, ei au avut băcăniile în plin centru, în răscruciul Străzii Unirii cu Lipscani şi Madona, precum şi două frumoase încercări industriale: două mori. Atât aceea a lui Gheorghe, situată pe Str. Regele Ioaniţiu, cât şi a lui Ştefan (tovarăş cu Max
Binder, morarul din Pieleşti) au mers bine şi mulţi ani, dând un
puternic avânt acestei industrii. Iancu Saita, ginerele lui Cota, a
fost proprietarul moşiei Turia şi s-a ocupat numai cu agricultura11.
Familia Pesica şi-a ocupat locul de cinste alături de celelalte familii aromâne. Fraţii Nicolae şi Enache Pesica au venit
din Clisură la 1825. Ei erau fiii unui Petre Bacalbaşa, zis Pesica
şi li se mai zicea şi Pişicof şi Petrovici, deoarece se serviseră de
acest nume în timpul trecerii spre Valahia. Fiii lor au fost înscrişi la Liceu şi Pişicof şi Peşicu, însă marele dascăl Fontanini,
care avea prea mulţi „Peşeacovi”, făcu cercetări şi le redete ve8

Gigi Orman, op. cit., p. 216.
Ibidem, p. 217.
10
Mai târziu magazinele „La Englez” şi „La amiralul Englez”.
11
Gigi Orman, op. cit., p. 217.
9
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chiul nume, latinizându-l „Pessica”. Ambii au fost cunoscuţi
băcani şi la început tovarăşi în comerţ. După 1842, an când Nicolae se căsători cu fiica lui Iancu Coşoveanu, îl găsim pe acesta arendaş la Osica Mare, Gustavăţ şi Corlăţeşti. Printre fiii lui
Enache Peşicu se afla şi un poet, Dumitru Peşicu, ce a publicat
versuri în „Satyrul” (1866), „Binele public” şi „Ghimpele”
(1874)12. Băcănia fraţilor Peşicu se afla în colţul străzilor Lipscani şi Buzeşti13.
Familia Papa trebuie şi ea menţionată în acelaşi şir onorabil de familii aromâne venite în Craiova. Costache Papa şi soţia, „jupâneasa Maria”, formau o veche familie de clisureni.
Gospodăria lor de pe strada Mircea Vodă, casele cu gang nr. 7,
operă a unei vieţi de muncă cinstită – Papa fiind fruntaş dulgher
– nu era întrecută decât de aceea a Gârleştenilor. Printre urmaşi
se afla şi Doamna Clisura Ionescu, coproprietară a caselor la
începutul secolului al XX-lea14.
Familia Coşoveanu are o istorie veche. Bătrânul rămas
la Clisură, tatăl lui Iancu Gheorghiu Coşoveanu, i se zicea Gheorghe Cândea şi ne dă explicaţia acelui „Gheorghiu” pe care îl
găsim mereu legat de numele său şi la care se adaugă treptat
„Coşoveanu”, „Coşoveanu ot Dăbuleni” şi „Dăbuleanu”. Acest
Iancu la sosire venise şi cu o soră a sa – copilă purtată într-un
desag – şi care mai târziu deveni bunica familiei Brăneţu. El a
fost mare agricultor, proprietarul moşiilor Preajba, Coşoveni,
Lăcriţa şi Dăbuleni şi „se zice” că satele Bufna şi Malu Mic,
sunt colonizate de el cu tineri învoitori. De altfel, îl găsim în tabloul proprietăţii rurale din 1836, ca proprietar al Coşovenilor
de mijloc, sub numele de „Iancu Dăbuleanu”, iar în statistica de

12

Ibidem, p. 218.
Mai târziu magazinul „La doi stejari”.
14
Gigi Orman, op. cit., p. 218.
13
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la 184515: „Coşovenii de mijloc, 68 de familii ai D-lui Iancu
Gheorghiu Coşoveanu”. Bun creştin, el termină biserica din Coşovenii de sus, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, zidită
între 1812-1815, de Pitarul Ene zis Pandia. De atunci datează
zugrăveala chipurilor ctitorului şi familiei sale, cu următoarele
inscripţii, în dreapta: D.D. Iancu Coşoveanu cu Nicolae, Gheorghe, Ştefan, Constantin şi în stânga. D.D. Ilinca Coşoveanu, cu
Eufrosina şi Ecaterina. Soţia sa era sora lui Vancu Lubici, familie de origine sârbă din Timişoara.
Numeroase alte familii se pot mândri cu numeroase realizări în spaţiul craiovean, printre ele menţionăm: familiile
Oramn, Ciolea, Târţă, Cionea, Gârleşteanu, Goga, Paciurea,
Sterie.
Discuţiile privind amplasarea unor mahalale vechi în
Craiova, au fost aprinse. Aşa a fost cazul şi cu Mahalaua Sârbilor, aflată în jurul bisericii Sfântul Ion Hera. „Într-o hotărâre a
judecătoriei judeţului Dolj, secţia II, cu data de 19 mai 1838,
semnată de preşedintele Dimitrie Bibescu şi de membrii Paharnic Ion Pleşoianu şi serdar Vasile Locusteanu, se spune, că
dintr-un înscris de la leat 1827 avgost 20, iscălit de Ene
Ciurcibaşa (starostele isnafului cojocarilor), reiese că acesta era
epitrop al bisericii Sfântul Ion din Mahalaua Sârbilor şi dedese
cu embatic lui Badea Cojocaru un loc al bisericii, cu plată de 12
lei pe an. Parte în proces, ca jăluitor, era Ion Badea, fiul lui Badea Cojocaru, Ion Badea îşi mărită fata cu Ştefan Stancovici,
căruia îi dă zestre locul, pe care acesta din urmă voind să-l împrejmuiască, se adresează Consiliului Municipalităţii Oraşului
Craiova pentru autorizare, iar consiliul, cu încheierea nr. 2356
din 4 iulie 1861, îi dă autorizarea, sub oarecare condiţiuni, din
cuprinsul încheierii se vede că locul este situat în mahalaua Sf.
Ion Hera, între uliţa Cazărmii şi uliţa ce merge spre fântânile
15

Publicată de T. G. Bulat, în „Arhivele Olteniei”, nr. 20, p.304 şi 310.
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Kiriacului, având învecinări cu Mitică Pădeanu şi Ioniţă Heraru,
iar peste drum, în uliţa Cazarmii, proprietăţile Bădiţă Badea şi
Marin Piciu”16
Farmecul povestirilor de demult se împleteşte cu cel al
povestirilor mai recente, toate însă preamăresc un trecut frumos
în adevăratul sens al cuvântului, un timp ce nu se grăbea, un
spaţiu urban cu o culoare locală deosebită, case vechi ce „nouă
erau”, bulevarde de odinioară alături de străzile înguste sau mai
largi din urbea craioveană.
Craiova - Collective memory and cultural identity
Abstract
The study tries to highlight the importance of the collective
memory in establishing the cultural identity of a certain city – Craiova, Romania. There were many families of Vlachs, of Greek, of Serbs
in Craiova, at the beginning of the XXth century. Their history
represents also the history of Craiova. The nationalization of the
houses, after the World War II, changes the face of Craiova. Many
boyar families left Craiova or remained in a background, living in
small rooms of their property, while other people, the working people
or gipsies were living in the best rooms of the house. People of Craiova still remember this process. The life histories told by many
persons from Craiova reestablish the local landscape of yesterday,
with beautiful houses and nice people that live inside them. The
collective memory establishes the cultural identity of Craiova over
the years.
Keywords: collective memory, cultural identity, Craiova,
nationalization of the houses.

16

Aurel Mircea, „Mahalaua Sârbilor” din Craiova, în „Arhivele Olteniei”,
nr. 37-38, an VII, mai-august 1928, p. 246.
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Elemente de identitate locală în conştiinţa istorică a
românilor din Banatul sârbesc
Mircea Măran

Una dintre componentele esențiale ale identității unei
minorități naționale/etnice o reprezintă conștiința apartenenței
la o comunitate locală, bazată, printre altele, și pe elemente de
tradiție orală și memorie istorică. Acest fenomen se poate întâlni pretutindeni, în diferite spații geografice și în diferite sisteme
social-economice și politice, în care s-a păstrat vie memoria colectivă a continuității etnice, confesionale, culturale, lingvistice
a unei astfel de comunități.
Printre principalele forme de identitate, care a contribuit
semnificativ la supraviețuirea etniei românești în Banatul sârbesc, se evidențiază identitatea locală, cea de apartenență la un
mediu rural local, prezentă chiar și la cei care și-au schimbat
domiciliul, trecând, în urma obținerii unui post de muncă, în
orașele bănățene (Vârșeț, Panciova, Zrenianin), dar și la Novi
Sad și Belgrad și, nu în ultimul rând, la cei emigrați într-un număr foarte mare în Occident.
Un caz specific al identității locale românești din Serbia
îl întâlnim în localitatea Uzdin, unde vechile tradiții, dar și poveștile referitoare la așezarea strămoșilor pe vatra actuală a satului se transmiteau din generație în generație, fiind consemnate
și în formă scrisă de cronicarii locali. Pentru a se obține un efect
pozitiv, a fost nevoie ca acești „cronicari” să fie originari din
Uzdin, deci fii ai satului, care aveau bine întipărit în conștiința
lor sentimentul identității locale, care „simțeau” „mândria” de a
fi uzdinean. Unul dintre aceștia a fost învățătorul Trifu Șocardă,
care a publicat în presa interbelică românească din Banatul iu60
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goslav un foileton în care a descris, într-un stil ușor accesibil țăranilor, cea mai veche istorie a localității, bazată pe izvoare orale, pe care le-a cules de la bătrânii satului. Uzdinul a devenit în
perioada interbelică un „cuib” al patriotismului local românesc
din Banatul iugoslav, împrospătat și susținut de mai toți intelectualii locali, dar și de „țăranii cărturari”, care a fost continuat și
în perioada „construirii socialismului” în Iugoslavia postbelică.
Îl amintim în acest sens pe Vasile Spăriosu Grofu, un autor autodidact al Monografiei Uzdinului, lucrare fără valoare științifică, bazată tot pe tradiția orală, dar care a stârnit un viu interes în
rândul consătenilor săi și a contribuit într-o oarecare măsură la
modelarea în continuare a identității locale uzdinene. Activitatea de colectare a folclorului uzdinean, întreprinsă de profesorul
de limba română Gheorghe Lifa își avea și ea rolul său în acest
proces. În anii destrămării Iugoslaviei și a începutului democratizării societății sârbe contemporane, s-au realizat noi conținuturi în construirea și păstrarea identității locale uzdinene prin
activitatea S.L.A. Tibiscus, condusă de entuziastul publicist Vasile Barbu. Școala de pictură naivă din Uzdin, înființată la începutul anilor șaizeci ai secolului al XX-lea sub influența mișcării
de pictură naivă a slovacilor din satele învecinate Covăcița
(Kovačica) și Pădina (Padina), reprezintă la rândul ei o încercare a artiștilor plastici autodidacți de conservare a tradițiilor locale și de manifestare a identității uzdinene. Această identitate locală se caracterizează deci prin unele forme specifice, deseori
transformate și într-un „extremism” local, pornind de la zicala
că localitatea lor reprezintă „buricul pământului” și că totul ce
valorează pe plan cultural-național în cadrul comunității românești din Banatul sârbesc este legat de acest sat. Acest sentiment
îl întâlnim și la foarte mulți uzdineni stabiliți în mediul urban al
Banatului sârbesc, cât și la cei emigrați în străinătate.
Un caz similar îl întâlnim și în localitatea Vladimirovac
(Petrovasâla), în care patriotismul local își are „aduții” săi, con61
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stând în mândria nemărginită a petrovicenilor de a avea cel mai
mare și cel mai impunător edificiu ecleziastic ortodox român
din Banatul sârbesc (biserica construită în perioada 1859-1863),
ba chiar și din lumea rurală bănățeană ca întreg. Manifestarea
patriotismului local petrovicean și „adutul” său principal – biserica – își are ecoul său și peste ocean, în rândul numeroaselor
comunități de petroviceni emigrați în Canada și S.U.A., dar și în
alte părți ale lumii occidentale. Imigranții petroviceni sunt unica
„entitate” românească de proveniență din Banatul sârbesc care
s-a organizat foarte timpuriu și și-a înființat o asociație „locală”
pe continentul nord-american, denumită în faza inițială Societatea românilor din Petrovasâla și transformată pe parcurs în așanumitul Picnicul petrovicenilor, care își ține adunarea anuală în
Canada, în fiecare an la începutul lunii iulie. Legătura strânsă
cu biserica din localitatea natală a primit o dimensiune nouă în
momentul în care a fost realizată pictura edificiului, de către
unul dintre emigranții stabiliți în Canada – George Barbu, pictor
și om de afaceri, care era și proprietarul unei tipografii la Burlington. Acesta a combinat sentimentele patriotismului local cu
plăcerea artistică și cu însăși abilitatea de afacerist, tipărind întrun număr mare de exemplare pictura bisericii, realizată de el însăși și pe care a oferit-o spre vânzare atât imigranților, cât și
consătenilor săi rămași acasă. Efectul a fost unul deosebit – tabloul cu biserica a ajuns în casa aproape a fiecărui petrovicean,
ca un simbol al „mândriei” de apartenență la această comunitate. În plus, Barbu a reeditat în anul 1974, la tipografia sa din
Burlington, monografia satului natal, intitulată Monografia comunei Roman-Petre (Petrovosello) 1808-1908, publicată în
prima sa ediție la Oravița în anul 1911, autor fiind învățătorul
local Nicolae Pența. Această monografie este al doilea elementcheie al identității locale petrovicene, publicată în prima sa ediție în două limbi – română și maghiară, dar într-un număr, se
pare, mai mic de exemplare. Primind un exemplar de la consă62
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teanul său Nicolae (Nick) Răgia, stabilit și el în Canada în perioada interbelică, Barbu a retipărit monografia, adăugând pe coperta acestei ediții „reprint” – pictura bisericii. Astfel, efectul a
fost unul foarte puternic: cele două simboluri ale identității
petrovicene găsite în același loc au contribuit semnificativ la intensificarea identității locale, fapt anticipat de editor și în prefața volumului:
Ca fiu al Petrovasilei, am considerat ca o datorie sfântă reeditarea monografiei satului nostru natal. Oriunde s-ar afla sătenii noștri și urmașii lor, această carte le va păstra veșnic
amintirea și legătura cu vatra strămoșilor, cu holdele, cu Biserica străbună și cu mormintele generațiilor apuse. Aș fi bucuros dacă această istorie a satului nostru ar ajunge în casa fiecărui petrovicean. Ea este ca un legământ. Citind-o și privind
la faptele și chipurile înaintașilor, să ducem mai departe calitățile, omenia și hărnicia lor.

Desigur că astfel de elemente ale identității locale au
fost prezente și în alte localități. Locuitorii celor două Torace
(Toracul Mic și Toracul Mare), din Banatul central, cunoscute
prin activități cultural-muzicale deosebite, s-au identificat cu
orchestra de muzică populară „Lira”, condusă de lăutarul Vichentie Petrovici Bocăluț, dar și cu alte formațiuni muzicale și
corale de excepție. În anii postbelici, torăcenii au reușit să-și
impună patriotismul local pe plan mult mai larg, simbolurile
identității lor locale devenind, într-o oarecare măsură, simboluri
ale identității românilor din Banatul sârbesc ca întreg. Un conținut specific al identității locale torăcene este, pe de altă parte,
legat de conștiința originii diferite a locuitorilor celor două Torace, cei din Toracul Mare fiind bănățeni de origine din localitatea Săcălaz, iar cei din Toracul Mic, crișeni veniți din localitatea Sefdin. Rivalitatea dintre cele două comunități s-a menținut
vie până azi, cu toate că a scăzut din intensitate în momentul în
63

https://biblioteca-digitala.ro

care cele două comune – Toracul Mic și Toracul Mare, au fost
unite într-una singură – Begheiți (Begejci), în anul 1947 (mai
târziu, din 1960, aceasta devine „comunitate locală” în cadrul
comunei Žitište). După ce, în urmă cu două decenii, s-a revenit
oficial la numele vechi de Torac, unitatea administrativă a fost
păstrată, rămânând totuși până azi împărțirea în două parohii ortodoxe române și – deosebirile în grai și mentalitate.
O intensitate deosebită o are și identitatea locală la
Coștei, localitate ”de la codru”, denumire dată satelor românești
din împrejurimile Vârșețului, găsite la poalele Munților Vârșețului, în apropierea frontierei cu România. Dintre toate localitățile „de la codru”, Coșteiul are cea mai articulată identitate locală prezentă printre locuitorii săi, care se manifestă în primul
rând prin mândria de a participa la activitățile muzicale în cadrul societăților cultural-artistice. Coșteienii potențează faptul
că în satul lor a fost înființat primul cor românesc din Banatul
sârbesc (1869), prima fanfară românească (1910) și că, tot aici,
a funcționat prima școală primară cu opt ani în limba română,
începând cu anul 1910 (dar readusă la gradul de școală cu șase
clase în timpul Marelui Război). Pentru fiecare coșteian este o
mândrie și un imperativ de a fi corist, fanfarist sau amator cultural în alt domeniu. Modelarea identității locale în care se subliniază locul de frunte al acestei comunități printre românii din
Banatul sârbesc a fost încurajată în special în anii comunismului, după 1945, pornind de la faptul că chiar aici Partidul Comunist Iugoslav avea cel mai mare sprijin în rândul populației
românești din zonă. Combinând realizările culturale deosebite
ale înaintașilor cu necesitatea de a propaga ideologia comunistă
în rândul minorității române din Banatul iugoslav, aparatul
Agitprop al P.C.I. a organizat înființarea cercului literar Lumina
la Coștei, în anul 1947 și editarea revistei literare cu același
nume, avându-l ca redactor pe poetul Vasco Popa, simpatizant
al mișcării comuniste și om de încredere al aparatului Agitprop.
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Identitatea locală coșteiană a fost astfel modelată în condiții
specifice, reprezentând un instrument de realizare a politicii
comuniste de frăție și unitate între popoarele și naționalitățile
din Iugoslavia. În tot cazul, în condițiile impuse de împrejurările din țară și din lume, construirea acestei identități a contribuit
la dezvoltarea mișcării culturale nu numai la Coștei, ci și la minoritatea română din Banatul iugoslav (P.A. Voivodina) ca întreg.
Desigur că numeroase forme ale identității locale prezentate în exemplele de mai sus se pot identifica și în cazul altor
localități, în special printre cele mai mari și cu tradiții culturale
mai bogate. Cazul Seleușului, al Nicolințului, Sân-Mihaiului
(Lokve), Sân-Ianășului (Barice), sau al localităților din Banatul
central – Ecica, Sărcia (Sutjeska), Iancaid (Jankov Most).
Se pare însă că în cazul identității locale la Satu Nou
(Banatsko Novo Selo), în care trăiește cea mai numeroasă comunitate de români din Banatul sârbesc, potențarea identității
locale și tendința de a-și dovedi calitățile și valorile locale, a lăsat locul unei conceperi mai realiste a poziției și rolului satului
natal în lumea bănățeană. Deși se pot mândri cu cea mai favorabilă situație economică, cu personalități marcante și cu realizări deosebite în toate domeniile, „umflarea în pene” a bobocilor, cum sunt numiți locuitorii acestui sat, a lăsat locul unei atitudini mai moderate în povestea „superlativelor” prezentate mai
sus. Aceasta nu înseamnă că bobocii nu ar avea o identitate locală bine formată, însă, evident, mentalitatea acestora manifestă
și anumite particularități prin care se deosebesc de ceilalți români din Banatul sârbesc. Este posibil ca aici să fie vorba despre influența sârbească (a concetățenilor sârbi din Satu Nou)
sau, pur și simplu, de însăși mediul, mai urbanizat și mai dezvoltat sub aspect economic? Este foarte greu de a răspunde la
această întrebare, pentru că patriotismul local este prezent și la
sârbii bănățeni, ca și la alte etnii din zonă. Oricum, românii și
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sârbii din Satu Nou se mândresc și ei cu realizările strămoșilor
lor de-a lungul secolelor (jubileul de 250 de ani de la înființarea
satului, organizat în anul 2015, cu o serie de manifestări, reprezintă un argument foarte puternic în acest sens), însă toate acestea le fac într-un mod mai moderat și mai realist comparativ cu
conaționalii lor din alte localități considerate „fruntașe”.
Același fenomen este prezent și la locuitorii
Alibunarului, români și sârbi, fără o exagerare deosebită în manifestarea dragostei față de localitatea natală. De fapt, și în acest
caz avem de-a face cu o localitate mai urbanizată, cândva sediu
de plasă, azi sediu de comună, cu o pătură de intelectuali și de
funcționari de stat mai numeroasă decât în alte localități (se înțelege, cu excepția orașelor). Deci, este posibil ca nivelul dezvoltării economice și culturale și însăși structura socială și națională (eterogenitatea etnică) să aibă influența hotărâtoare asupra
formării identității locale și asupra domolirii sentimentului de
„extremism local” în mentalitatea cetățenilor celor două localități amintite mai sus.
Desigur că și în alte localități, pe care nu le-am amintit,
este prezent sentimentul de dragoste față de satul natal, dar
acesta nu manifestă o intensitate care se poate compara cu cazurile „localităților fruntașe”, pe care le-am prezentat. În localitățile mai mici, în special în cele din jurul Vârșețului, identitatea
locală se manifestă în special prin insistarea asupra vechimii
elementului românesc sau prin dragostea față de pitorescul naturii din jur. Sau, prin legătura cu unele personaje epice, cum ar
fi de pildă haiducul Adam Neamțu, de numele căruia sunt legate
numeroase toponime din Munții Vârșețului și numeroase legende despre relația sa cu aceste sate (numele lui Adam Neamțu s-a
păstrat în memoria colectivă a cetățenilor localităților Sălcița,
Mesici, Iablanca, Coștei, Srediștea Mică, Marcovăț etc.).
În localitățile cu populație mixtă din jurul Panciovei,
parțial izolate de restul localităților cu populație românească
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(Doloave, Maramorac, Deliblata, Glogoni ș.a.), în care elementul românesc se găsește sub o puternică influență a concetățenilor sârbi, identitatea locală prezintă caracteristicile altor localități mixte pe care le-am amintit anterior. Același lucru este și în
ceea ce privesc orașele bănățene în care trăiesc români, unde
identitatea locală a satului de origine este mai puternică decât
cea de apartenență la orașul în care trăiesc. O excepție o prezintă doar orașul Vârșeț, în care elementul românesc este mai puternic decât în celelalte medii urbane și fiind prezent deja de
mai multe generații, manifestă o oarecare intensitate, legată de
potențarea faptului că Vârșețul este centrul național, cultural și
școlar al tuturor românilor din Banatul sârbesc. În tradiția orală
a românilor din Vârșeț s-au păstrat, în secolul al XIX-lea, numeroase legende și povești referitoare la vechimea elementului
românesc în acest oraș, consemnate de Nicolae Tincu Velia.
Generațiile de azi ale românilor vârșețeni nu cunosc aceste legende, însă sunt conștienți de faptul că în trecutul mai apropiat
sau mai îndepărtat în „orașul de sub culă” a trăit o importantă
intelectualitate românească, dintre care în memoria colectivă au
rămas numele protopopului Traian Oprea și a avocatului Alexandru Butoarcă, conducător politic al românilor în perioada interbelică, director al săptămânalului Nădejdea și al băncii Luceafărul, iar în perioada mai recentă, numele profesorilor de la
Liceu și Școala Normală, printre care Gligor Popi, Traian
Doban ș.a. De fapt, chiar și marii patrioți locali de pe sate recunosc rolul fruntaș al Vârșețului în mișcarea națională a românilor din Banatul sârbesc.
Un element constitutiv al luptei pentru păstrarea identității locale îl reprezintă așa-numita „presă locală”, respectiv publicațiile periodice editate în unele dintre localitățile românești
din Banatul sârbesc începând cu ultimul deceniu al secolului lăsat în urmă și dispărute în cea mai mare parte în momentul de
față. Amintim activitatea periodicelor Tibiscus din Uzdin, Fa67
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milia din Petrovasâla (Vladimirovac), Cuvânt Românesc
Torăcean din Torac, Gazeta de Seleuș din Seleuș, Satul 899 din
Nicolinț, Foaia Sân-Mihaiului din Sân-Mihai (Lokve), Făclia
din Alibunar, Glasul cerbiciei din Srediștea Mică, Foaia bobocilor și Renașterea din Satu Nou (Banatsko Novo Selo) și, întro măsură mai mică, alte periodice din care au apărut doar câteva
numere, sau chiar un singur număr. Acestea, în anii de criză
economică și politică de la răspântie de milenii, au încercat să
trezească, câteodată și în mod exagerat, conștiința națională și
patriotismul local al cititorilor. Majoritatea acestor periodice șiau întrerupt apariția atât din motive financiare, cât și din lipsa
de contribuții oferite de colaboratori, iar în unele cazuri și ca
urmare a stingerii entuziasmului inițial. Conținând texte de calitate diferită, scrise de entuziaști locali fără pregătire școlară corespunzătoare, câteodată având totuși în rândul colaboratorilor
și nume de referință din rândul intelectualității românești din
Serbia, România sau din diaspora românilor din Banatul sârbesc, periodicele locale și-au avut rolul lor în modelarea identității locale. Depășite din mai multe aspecte, ele azi reprezintă,
cu mici excepții, doar o parte a istoriei culturale recente a românilor din Banatul sârbesc. În locul presei locale, în ultimii ani
au fost deschise pe internet site-uri și profiluri pe facebook, care
au aceeași preocupare, dar în alte condiții, impuse de noile mijloace de comunicare între cetățeni.
Legătura strânsă și influența reciprocă dintre identitatea
națională și cea locală la această populație se poate ușor observa, pornind de la ideea că spiritul competitiv prin care se manifestă „patriotismul local”, în special în localitățile în care acesta
este deosebit de intens, se referă doar la competiția și compararea cu alte sate românești, și nu cu satele din apropiere în care
trăiesc alte etnii. Același fenomen este prezent, de exemplu, și
printre satele de sârbi autohtoni, unde amintim cazul localităților Izbište și Uljma din apropierea Vârșețului, cu un patriotism
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local deosebit de accentuat, la care este prezentă o rivalitate ieșită din comun, în ciuda numeroaselor relații de rudenie și a colaborării între locuitorii celor două sate.
Patriotismul local, dar și cel regional bănățean, prezent
la sârbii bănățeni autohtoni, nu este cu nimic mai prejos decât
cel al românilor. Acesta este transmis și prin intermediul cântecelor populare, în care este descrisă dragostea nemărginită față
de „glia strămoșească”. Ca argument, reproducem un fragment
din cântecul „Ja volim zemlju banatsku” (Iubesc pământul bănățean):
Priča mi čika Miša iz Čente kraj Tamiša.
Najlepša sela su, Jovo: Sakule, Baranda, Opovo.
Najlepša sela su, Dule: Baranda, Opovo, Sakule.
(Îmi zice nenea Mișa din Čenta, de lângă Timiș,
Cele mai frumoase sate sunt, Jovo: Sakule, Baranda, Opovo.
Cele mai frumoase sate sunt, Dule: Baranda, Opovo, Sakule).

Asemănător sârbilor, și la români identitatea locală se
manifestă și prin cântece. Amintim în acest sens cântecele aparținând genului de muzică specific românului bănățean: doina.
Astfel, numeroase localități, în special dintre cele „fruntașe”, se
mândresc cu o doină care reprezintă, ca și alte elemente ale
identității locale pe care deja le-am amintit, un simbol de identificare și de mândrie cu localitatea de unde provin și în care trăiesc, în cazul acesta am putea zice – un imn al satului. Astfel,
amintim Doina Petrovasâlii (alcătuită de vestitul lăutar Ion
Durain, înregistrată pe discuri încă în perioada interbelică),
Doina Uzdinului, Doina Coșteiului, Doina Alibunarului (alcătuită de entuziastul cultural din Coștei Pantelie Drăghici la începutul perioadei interbelice) ș.a. Acestea sunt de obicei cântece
instrumentale, fără cuvinte, cu toate că au fost și încercări ca
anumitor melodii să li se adauge și cuvinte. Cel mai caracteris69
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tic exemplu de „implementare” a identității locale în muzică este alcătuirea textului care reprezintă un fel de ”imn al
Uzdinului”, pe o melodie populară deja cunoscută, din care reproducem două versuri. Textul este în grai bănățean:
Uzdinenții-s oameni buni,
Moștenit-au din străbuni...

Sau, amintim cazul emigranților din Petrovasâla stabiliți
în America de Nord, care din nostalgia după satul natal, au alcătuit un text (la fel în grai bănățean), interpretat tot pe o melodie
cunoscută. Cântecul se interpretează cu ocazia Picnicului
petrovicenilor din Canada, la nunți și botezuri pe continentul
american, dar nu și în localitatea natală din Banat:
Petrovasâla, sat vestit,
Dar de lume-i părăsit...

În alte cazuri, sunt elogiate fetele din anumite sate bănățene, prin care la fel se manifestă sentimentul de patriotism local:
Mândră-i fata bănățeană,
Bănățeană, torăceană...

Observăm, deci, că identitatea locală se manifestă și în
domeniul muzicii cam în aceleași localități pe care le-am redat
deja ca model al „patriotismului local”. Majoritatea pieselor
muzical-folclorice aparținând repertoriului local din diferite sate
bănățene nu insistă însă asupra importanței satului și a oamenilor săi, descriind diferite evenimente reale (în special în cazul
cântecelor epice) din trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat.
Concluzii
Se pare că intensificarea fenomenului identității locale la
această populație a avut loc în urma împărțirii Banatului între
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Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor și România, atunci
când cele cca. 40 de localități în care trăiau românii din părțile
vestice ale acestei provincii au fost încadrate în noul stat iugoslav. Procesul amintit a apărut ca reacție la despărțirea acestei
populații de corpul principal al conaționalilor, încadrați în statul
național, atunci când, dintr-o minoritate numeroasă în cadrul
statului austro-ungar, au devenit o minoritate numeric neînsemnată în cadrul statului iugoslav. Rezistența față de această nouă
situație și-o manifestau prin lupta de a-și păstra identitatea națională, iar identitatea locală a fost, evident, doar o mână prelungită a acesteia. Acolo unde identitatea locală a fost mai intensă,
prezentă și prin păstrarea memoriei colective asupra unor evenimente deosebite, mai bine conturată, chiar și până la exagerare, identitatea națională românească s-a păstrat mai bine. Desigur că aceasta se putea realiza cu succes doar în localitățile mai
omogene din punct de vedere etnic și cu tradiții mai puternice,
mai puțin urbanizate, dar cu un număr mai mare de locuitori.
Scăderea numărului de etnici români în toate localitățile în care
trăiește această populație, influența puternică a realizărilor civilizației contemporane, în special influența procesului de globalizare, care se simte într-o oarecare măsură și în satul bănățean,
au făcut ca identitatea locală în ultimul timp să primească noi
forme și să-și piardă din intensitate. Ea va exista și în continuare, însă în lumea în care mobilitatea locuitorilor și facilitatea
comunicării cu toate colțurile globului au devenit parte componentă a vieții cotidiene, formele ei tradiționale vor lăsa locul
unei concepții noi asupra acestui fenomen.
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Elements of local identity in the historical consciousness of the
Romanians in the Serbian Banat
Abstract
Romanians from the Serbian Banat are a predominantly rural
ethnic community that has never lived within their own national state
or within ”the mother tongue country”. The preservation of ethnic and
national identity was a very difficult task, because the Romanian
intellectuals were missing and because in many localities the
Romanians live along with other ethnic groups, the number of mixed
marriages being constantly increasing. One of the forms of identity
that contributed to the survival of the Romanian ethnicity in the
Serbian Banat is represented by the local identity, the local patriotism
which is very strong in ethnically homogeneous localities and in
those with a large number of Romanian inhabitants.
Keywords: rural community, mixed marriages, survival, local identity, patriotism
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Case și povești de la poalele Meseșului:
destine comune
Camelia Burghele

Terenul etnografic actual încă se mai poate numi, ca să
folosim două lexeme dragi vorbitorilor din comunitățile globalizate, „productiv” și „ofertant”. Încă mai pot fi fotografiate și/
sau vizitate case vechi iar bătrânii satelor mai pot relata povestea ridicării lor, cu marcarea tehnicilor vechi de construcție, dar
și a riturilor specifice.
Mergând dinspre extravilan către intravilan, apoi dinspre
exteriorul gospodăriilor către interior, cu focalizare pe elementul central, casa de locuit, etnografii locali vorbesc despre unitatea arhitecturală a zonei satelor de la poalele Meseșului, cu extensii către bazinele Crasnei, Barcăului și Sălajului; în ceea ce
priveşte casele vechi, se remarcă două situaţii: una în care casa
este plasată în fundul curţii, paralelă cu uliţa şi cu şura perpendiculară pe uliţă (plan caracteristic caselor mai vechi), în vreme
ce în al doilea caz casa este plasată în imediata vecinătate a uliţei, perpendiculară pe ea, iar şura este paralelă cu casa, situată
în fundul curţii (pentru casele mai noi) 1.
Casele ridicate în secolele XVIII și XIX utilizau ca material pentru elevaţie lemnul, mai ales stejarul, gorunul şi fagul,
aduse din pădure iarna, când umiditatea interioară a trunchiului
era mai mică; după primul război mondial, lemnul începe să fie
înlocuit cu piatra şi, mai apoi, cu cărămida. Construcţiile numeroase de acest tip se explică şi prin accesul nelimitat la lemn,
1

I. Toşa, Aşezările şi arhitectura locuitorilor din sudul judeţului Sălaj, în
Acta Musei Porolissensis nr. I / 1977, Zalău, 1977
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marea majoritate a satelor sălăjene fiind aşezat în zone mărginite de păduri.
Bibliografia de specialitate (cu precădere studiile semnate de Ioan Toșa și Ioan Augustin Goia, dar și cele aparținând
lui Corneliu Zebacinschi și Ioan Ciocian) vorbesc despre un tip
de casă ridicată în întregime din lemn, din grinzi de gorun şi
pod din scânduri, formată din casa de la drum şi tindă. Pereţii
erau ridicaţi din cununi de grinzi aşezate orizontal iar casele
aveau hăizaşurile (acoperişurile) acoperite cu paie, jupi de secară sau nadă (trestie) şi erau înalte şi ţuguiate. Tărnaţul era deschis şi era susţinut de stâlpi ciopliţi frumos iar ferestrele, aşezate numai în faţa casei, către curte (ocol), în număr de două, erau
de dimensiuni foarte reduse. Grinzelele care susţineau podul
erau traversate de o meştergrindă solidă. Casa era încălzită de
un cuptor cu vatră. Ulterior, tehnicile de construcţie în lemn se
rafinează şi se modernizează, odată cu evoluţia planimetriei locuinţelor2.
Compartimentarea locuinței ținea de disponibilitatea
spațiului de locuit, de posibilitatea încălzirii camerei în timpul
anotimpurilor friguroase dar și de rațiuni estetice și ceremoniale: o fost o cameră în față și o tindă și o cămară și on tărnaț;
aceie de dinainte o fost casa de la drum și tinda și cămara și on
tărnaț cu scânduri și tinda o fost între casa dă la drum și cămară; acolo în tindă ședeam mai mult, că acolo aveam lădoiu, mă
puneau pă lădoi și mă uit pă jam cum să dădeau pruncii cu sania...3.
Pornim de la observația că „tipul tradiţional de casă în
tot judeţul este casa cu tindă”, cu o arie destul de mare de locuit,
2

C. Zebacinschi, I. Ciocian, Aspecte privind tradiţia construcţiilor de lemn
în satul Chieşd – judeţul Sălaj, în Acta Musei Porolissensis, nr. IX / 1985,
Zalău, 1985
3
Maria Coste, Meseșenii de Jos – Sălaj
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datorată atât „suprafeţei relativ mari ocupată de aparatul de încălzit şi gătit” precum şi de numărul mare de membri ai familiei4. Ulterior, evoluţia casei tradiţionale cu o cameră şi tindă este
orientată către casa în vinclu (în unghi drept), compusă din trei
camere, două într-o parte şi una către drum, despărţite de un coridor, casă tăvănită şi construită din piatră sau cărămidă. Cele
mai multe dintre case mai au ataşată o construcţie aparte, în curte, o bucătărie de vară sau cohe, în care se locuieşte şi se găteşte pe timpul verii, casa mare fiind păstrată, astfel, curată.
În apropierea casei, în curte, mai erau construite şura
pentru treieratul cerealelor sau pentru depozitarea lor şi a atelajelor agricole, poiata pentru animale, şoprul pentru fân, precum
şi o construcţie separată de casă, construită din lemn, care înlocuia cămara5.
În satele de Sub Meseș, povestea caselor vechi mai poate fi auzită în relatările localnicilor; mai stau încă în picioare case vechi, de la mijlocul secolului trecut, dar cei mai mulți dintre
interlocutori relatează fie momentul dărâmării casei părintești și
construirea actualei case, fie se raportează la transformarea și
modernizarea radicală a vechii case a familiei până la forma actuală.
Memoria colectivă conservă, de fapt, două tipuri de case: unele foarte vechi, ridicate pe structură de lemn cu pământ
bătut iar altele mai recente, din cărămidă nearsă: asta-i casa bătrânească...îi din pereți bătuți, pă lemn, cu pământ bătut cu
turmătă cum să îmblătea grăul și cu nisip; casele erau acoperite cu paie și în pod era ca într-un frigider, era rece și nu intrau
muștele; acolo să țânea sclănina, că nu intrau muștele și nu fă-

4
5

I. Toşa, op. cit., p. 418 - 419
I. Toşa, op. cit., p. 420 - 423
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ceau viermi; paiele erau secerate cu coasa sau cu secerea și
erau bătute, câțiva oameni le călcau ca să fie bine bătute6.
Casele mai recente au fost construite cu vaioaje, cu cărămidă nearsă: Vedeți casa asta, asta-i făcută din vaioaje, alea
nu-s arse, și îi deodata cu mine, are 85 de ani și îi făcută de
oamini de-aci din sat; grinda o fost lemn în pădure; la lemnu
aiesta ii zice grindă și la astea îi zâce grinzele; grinda îi păstă
tătă casa și pă ea îs grinzelele și pă ele îs lețuri, tăt una pă sus
și una pă jos; grinzile îs de plop și lețurile îs dă brad; oaminii
aciiea, meșterii, ei le-o cioplit, să pricepea, când am fost io mic,
Vaioajele le făceau țâganii, din pământ și turmătă, ce îi
aceie ce cură de la grâu, cupa grâului; acolo sînt tăuri de unde
beau oile apă și pântre tăuri acolo săpau deasupra, pământul
ala îl sapă cu hârlețu și pune turmătă și țâganii frământau cu
picioarele și kina aceie, cu care să putea lipi și pân casă și o
puneau într-o formă și o nivelează și o pune pă iarbă și să usuce și să face stivă; alea nu să ardeau, numa așe să făcea acolo
în deal și le aduceau cu caru la casă.
Și când făceau casa mai vineau o doi - trii oamini care
puneau vaioajele și făceau mortaru; vaioajele între ele să lipeau cu mortar, din pământ, din kină și să lipeau cu mâna; casa să făcea pă on fundament, ala să făcea din piatră adusă dân
Meseș, ori o fost pă văi piatră mare și mică și să nivelau așe și
să făceau păreții; să lipea pă jos cu pământ casa;
Cuperișu să făcea tăt cu lețuri de brad și cu corni de
brad, pă fieștecare grinzauă este doi corni și pă lețurile alea,
pă corni, să băteau lețurile și avea o măsură, și să punea
ciripuri, așe să cuperea casa; oarecând o fost ciripuri de la
Jimbolie, așe i-o zâs.
Iară asta-i talpă adusă din Meseș și o cioplit-o așe frumos...
6

Sava Căprar, Fetindia - Sălaj
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No, aci îi șura, dincolo îi poata, am avut trii ghiboli; în
șură aveam lemne și caru și ciubăru; în podu șurii suiam fânu;
în poiată am avut trii ghiboli și aci era ieslea; aci am avut așe,
on fel de ușă și p-aci băgam fânu în iesle, așe, în trii locuri,
pântru tăți trii și pă altă ușe aruncam gunoiu; lângă poiată
aveam on fel de grajd pântru capre și lângă ele am avut on coteț pântru găini; după casă am avut on șopron pântru lemne, ca
să nu steie în ploaie și d-aci încolo era ograda cu meri primii,
după aceie îs pruni și nuci7, povestește badea Gligor din Meseșenii de Sus.
Tehnica era similară și în Cizer:
O fost case cu paie și cu tărnaţ, unde era on hambar deala mare. Tărnaţu era numa-n faţă, pă lângă casă şi tindă, era
liptit. Mai ţâneam lângă hămbar lemne pântu cuptor. Era numa
cu talpă, nu ave hereadă. Pă lângă talpă făcem cu furinjine,
apoi cu var şi apoi iară o primă de aceie neagră, aşe în trei era
făcută, să videa frumos din vale. După casă era văruit şi tras
prima ceie acolo jos, păstă piatră, până jos.
Fundaţia era din patru ptietre mari, în colţuri, și printre
iele pietre mai mici, cu tină cu paie, o umplut bine, apoi să punea talpa. Să îmbinau la colţuri, erau încrestate, să făcea aşe
ca cutia, să punea una păstă alta, şi bârnile tăt aşe. Să puneu
şoşii şi apoi bârnile, să puneau şi numa bârne. Le puneam ca şi
când făceam casă de cioci. Aveu uaminii pădure, era goron, și
tălptile era de goron, alelalte erau de fag. În iunie tăieu lemnu
ca să nu-l mânânce cariile. Bunicu o fost cel mai mare tâmplar.
Pă iel l-o moştenit tăt neamu, erau pricepuţi. Avea săcure lată
şi făcea bârna, cioplea fiecare lature, tătă bârna era din săcure
lată şi şocii şi uşi. După ce o pus bârnile, apoi o bătut rude
crestul şi acolo o bătut tina. Trăbuie să hie nisipos, să nu crepe
şi cu paie şi turmătă. Turmăta nu prea ajunjea şi punea paie
7

Gligor Țurcaș, Meseșenii de Sus - Sălaj
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acolo-n tină şi le tăiea cu sapa acolo-n tină. Era ca cărămida
când să usca. Numa cu mâna să punea, luau cu mâna tina şi o
arunca aşe tare. După ce să usca o murluia ca şi cum murluia
pă jos, apoi să văruia după ace. Înainte să făcea cu spoială di
la Arad, aducea o ţâgancă, floarea ursului îi zâcea, mol de ala
alb. Mai demult aşe să făce, apoi numa s-o făcut cu var. Păstă
păreţi să puneau roată cusurauă, apoi să puneu grinzi şi o
grindă mare pă mnijlocu căsii şi păstă grinzi o fost grinzelele.
Podu să liptea cu tină, că să punea vara grău, păsulă, nuci. În
fiecare an făceam cu balegă de vacă şi pământ.
Apoi să puneau corni, tăt din săcure, apoi leţuri, apoi
heciuri şi paie şi tăt on rând de paie şi de heciuri şi paile să bătuceau cu pticioarile. Erau paie de săcară, acelea erau mai tari
şi lunji; sămănam săcară şi-n pădure, păstă tăt. Ultimu rând
era paie şi pozme păstă paie din mesteceni, să legau cu nojiţă,
să ţână paile şi la streşină erau retezate la o formă cu secerea.
Cuptoru era în casă, da gura era în tindă, și păstă iel
era murluit şi acolo să puneau ulcelile cu lapte. Şi era
boboroanca di la fiteu, fumu merea într-un horn şi merea în
boboroancă. Era făcută din bârne, da ie să făcea din nuiele
liptite cu pământ, acolo ieşe fumu, până sus în pod, la on metru.
Tăt fumu merea în pod. Avea aşe ca on oblac, pă acolo ieşea
fumu şi să împrăştiea tăt în pod, și acolo să afuma clisa. După
aceie s-o făcut tiurti deasupra, horn. Înainte de război o început
să să acopere cu ţiglă şi cu horn. Ciripurile să aduceau din
Ciucea. Ferestrile şi uşile le făce tata bătrân. Jamu îl cumpărau
di la Ciucea. În Susani jamurile erau mai mari.
Între cuptor şi părete era undeţ şi-n faţa cuptorului era
on ptic de undeţ. Am avut o laviţă sprijinită de undeţ. Erau două paturi şi o laviţă lată. Noi ne culcam pă undeţ sau pă laviţă.
Ne învăleam cu țoale de lână şi lipideauă de cânepă8.
8

Ana Cudur, Cizer - Sălaj
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O construcție specială este casa lui Fănuță, un obiectiv
arhitectural special. O descrie foarte bine Florica Criste, meșter
popular care a și inițiat restaurarea și conservarea vechii case și,
ulterior, includerea sa într-un circuit turistic zonal:
Casa asta veche o fost în 1886 construită, da numa cu o
cameră, cu tărnaţ pă două părţi: cătă răsărit şi dinjos, cătă vale. Tărnaţ cu herede. În 1942 s-o însurat ultimu fecior din casă
şi o început să aibă copii, o fost Ilea Cudur, și cel care o rămas
în casă o fost Crăciunea Ilii Cudur. El o modificat şi o făcut şi
tindă. Cuptoru o fost în tindă, da gura i-o fost în cameră. Avea
on ptic de vatră, acolo să culcau doi prunci, între cuptor şi părete. Heredea îi balustrada, peretile până la jumate. Înainte era
numa tărnaţ cu talpă. Heredea era pântu uscatu hainilor când
îi vreme ploioasă, la uscatu pomilor, uscat plante pântu leacuri,
și să puneau acolo lemne de cuptor. Vara, bătrânii îşi făceau
pat de jitei (nuiele împletite), și durmeu pă leasa ceie. Şi afară
şi în tindă era leasa pântu caş, prinsă de grindă sus. Vara mai
scote belceul şi râşniţa de piatră pântu păsat. Sarea o
zdrobdeau în râşniţă. După ce apuca coptilu să steie în
pticiore, aveau on scaun și era o bortă, unde-l puneau și îl lăsau tăt pă talpă.
Casăle bătrâneşti în Cizer erau cu tindă, o cameră şi
târnaţ, cu herede sau nu. Apoi, mult mai târzâu o apărut casăle
cu două camere: una de tătă zâua şi una de sărbătore, aia cătă
drum.
Hereada era din lemn şi bătută cu tină. La fiecare
grinzauă apar nişte crestături şi tăte crestăturile îs la fel. În
tindă erau rudile pântu haine, în casă numa pântu dosuri,
prinzarea în care să puneu tăieţăii, bodilarăşu cu banii. Din
tindă era intrarea în pod. Tavanu era din scândură, şi era grinda căsii, pă tătă casa, grinda mai jos care le ţânea pă tăte, ala-i
brăcinaru căsii. Aia îi din goron, da să folosea și foarte mult
cer, că aveau pădure. Arin să folosea la umplutura la păreţi.
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Erau şoşi, și între şoşi să bătea tină cu turmătă, cu paie, pământ mai arjăgos, că ieste o râpă de unde aduce lumea. Pă
deasupra foloseau pământ mai nisipos, amestecat cu on ptic de
var, ca să leje on ptic, să putem vărui. În tindă şi-n casă era fereastră oarbă pântu ulcelile cu lapte, oală cu unsoare, cu
silvoiţă.
Fundaţia la casă era din pietroci din vale. Acoperişu
era din corni, apoi să împletea nuiele de mesteacăn, apoi să
punea paie. Nuielile susţineau paiele de secară şi erau care
puneu şi de ovăs.
La casa din paie nu iera horn, tiurti, ce să făcea o
boboroncă din tină. Să făcea din nuiele, rotund ca on ciubăr şi
liptit bine şi pă dinăuntru şi pă dinafară, ca să nu ieie foc. La
partea de jos să lăsau nişte borte, că alea să punaeu pă hornu
unde iese fumu din casă, dădea hornu în iel. Fumu di la fiteu, di
la cuptor, dădea în boboronca ceie, și să întorcea napoi, că era
foarte larg. În ocol era fântână cu cumpănă. Ciripurile să aduceau di la Jimbolia, atunci o făcut tinda.
Era şura, și lângă şură era on coteţ. Găinile erau deasupra coteţului porcilor. Tătdeauna era îngrădită gospodăria
cu gard împletit de carpăn sau de băglin. La curte i să spune
ocol şi în spate iera grădina. Heredea să închide cu roștei.
Uşile şi ferestrile să făceau din lemn, de on meşter din
sat. Gardu avea poartă pentru intrarea în ocol, vraniţă, că intrau prin vale, îi valea Crasnei.
Să făcea cu clacă, să plătea meşteru cu zâle de lucru, la
coasă, la fân, la pădure, cu vecini şi neamuri. Cuile erau din
lemn de băglin. La oricare casă găseşti boci de băglin pântu
colţii de la greblă. Grebla să făce din băglin, și colţii aciia nu
să rupeau. Bocii să foloseau şi la cuie de legătură. Clei să făcea pântu vase, la cofe, să lua clei di pă prun şi să toptea şi să
lipeau vasăle din lemn. Clacă să făcea şi la liptit şi la văruit.
Prima neagră, îi zâcea jură, să trăjea pă din jos de casă.
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Hambaru să punea pă târnaţ, apoi s-o pus în şură, și deasupra
şurii era coteţu porcului.
În pod să făcea o turmătă cu balegă şi să întindea pă jos
în pod, să poată pune păsula, sămânţa, să o întindă pă jos. Cât
o fost lampa cu petrol în casă n-o mâncat gărgăriţăle păsula,
da nici moliile sumanile. Când făcem muruiala ceie punem
lindavet, cum să îmbăieu uăile, să nu hie gărgăriţă. În pod erau
bote pă care să acăţau straiţăle cu poame.
În casă erau laviţă pă capre, paturi, blidar sau podişor
în părete, o laviţă mai lungă unde să pune canta cu adârmoc,
busuioc, și scaun cu spate şi de alea mnicuţă şi două sau trii
paturi, masă, cu puiuc, linguraru şi rudile: pă una să puneau
hainile de sărbătore, pă alta hainile de lucru, pă alta să puneau
saci, lipideauă şi lada de zestre. Războiu să punea în casă9.
O fost casă cu tindă și în față o avut tărnaț, pă șoși, fără
herede o fost oaricând; în casă aveam cuptoru, altu era în tindă, altu era în casă, și io am avu în casa ceie veche; gura cuptorului o fost încasă și tăt cuptoru o fost în casă; în ceielaltă
cameră aveam fiteu și am făcut undeț lângă sobă; avea
boboroancă da nu ma la casele cu paie, și iasă fumu o-acolo, îi
zicea călan, și acolo la călanu ala rotund să punea clisa la
afumat; era de vaioaje și până acolo ducea fumu și după aceie
să împrăștia fumu în pod; noi am avut horn; aveam poiată și
colniță10.
Studiile de arhitectură țărănească locală, conectate la
experimente de istorie orală sunt urgent reclamate de schimbările accentuate ale peisajului cultural. Am dat câteva astfel de
exemple sub o denumire generică de repere identitare – povești
identitare ca locuri privilegiate ale memoriei colective într-un

9

Florica Criste, Cizer - Sălaj
Florica Hădadea, Stârciu - Sălaj

10
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volum separat, gândit tocmai ca un preambul la viitoare astfel
de cercetări antropologice aplicate11, imperios necesare.
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Houses and stories at the foot of Meseş: common destinies
Abstract
Referring to the traditional culture, as opposed to
globalization, the author presents the old houses in the Meseş area, as
a well-defined Romanian architectural unit. The built, specific reality
is interwoven with the stories of construction, spoken in idiom,
turning into the landmarks of the place.
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idiom
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Româna şi predarea ei în Vajska
(Serbia de nord-vest):
între vitalitate sporită şi prestigiu precar
Annemarie Sorescu-Marinković

Introducere
Redarea cartografică a zonelor din Serbia în care limba
maternă a locuitorilor este limba română (Imaginea 1) poate produce o surpriză în rândul româniştilor şi al celor interesaţi de dinamica populaţiei românofone din Serbia. Mai exact, recensământul din 2002, pe care se bazează această hartă, ca şi cele dinaintea lui, de altfel, evidenţiază apariţia, aparent inexplicabilă, a
două insule de românitate, amplasate în afara perimetrelor tradiţionale cu populaţie de limbă română, Banatul sârbesc şi Timoc.
Cele două enclave în care o importantă parte a populaţiei declară
româna ca limbă maternă sunt amplasate în partea nord-vestică a
Serbiei, la graniţa cu Croaţia, în regiunea numită Bačka: comuna
Bač şi comuna Apatin. În Bač este vorba de satul Vajska (pronunţat Vaisca), iar în Apatin, de Apatin şi de satul Sonta. Deplasările recente de populaţie fiind excluse, nu rămâne decât posibilitatea redefinirii etnice a unei comunităţi deja existente. Biljana
Sikimić, în volumul de studii din 2005, apărut în limba sârbă şi
intitulat Băieşii din Balcani. Identitatea unei comunităţi etnice,
face o radiografie a comunităţilor de băieşi din Balcani şi din
Serbia. Sikimić foloseşte termenul băiaş pentru toate grupurile de
populaţie de pe teritoriul Serbiei care vorbesc diferite graiuri ale
limbii române, pe lângă limba sârbă, oficială, au practicat în trecut nomadismul sau seminomadismul, s-au ocupat cu prelucrarea
lemnului şi ai căror membri sunt consideraţi, de regulă, romi de
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populaţia majoritară.1 Aceste grupuri îşi declară identitatea etnică
în diferite moduri: de regulă, rumâni/români, mult mai rar,
ţâgani sau ţâgani rumâni, atât la sud, cât şi la nord de Dunăre, în
timp ce termenul băieşi este cunoscut de foarte puţine persoane
din Voivodina. La recensăminte, tendinţa generală este de mimetism etnic: aceştia se declară sârbi la sud de Dunăre, români în
localităţile cu un număr ridicat de români din Banatul sârbesc,
vlahi în Timoc sau romi în comunităţile mai sărace sau sub influenţa liderilor politici romi (Sikimić 2005: 252). Singurele localităţi din Serbia, fără o minoritate română cu tradiţie, în care românii apar în număr reprezentativ, sunt Vajska, Apatin şi Sonta.
Conform cercetărilor etnografice şi lingvistice, băieşii din Bačka
locuiesc în următoarele localităţi: Adorjan, Apatin, Bački
Monoštor, Bogojevo, Novi Sad (anumite cartiere ale oraşului),
Sonta şi Vajska (idem: 12). Însă şcoala generală din Vajska este
singura şcoală în care se predă limba română în afara localităţilor
româneşti din Banatul sârbesc şi din Timoc.
În cele ce urmează vom folosi termenul neutru şi cuprinzător comunitate românofonă pentru a ne referi la comunitatea de
limbă română din Vajska. Acest termen a fost folosit şi în alte
studii pentru a face referire la populaţia de limbă română din Timoc sau pentru a include toate grupurile de populaţie care vorbesc diferite variante ale limbii române, dar nu îşi asumă neapărat o identitate română sau şi-o asumă doar parţial (SorescuMarinković 2007, Sikimić 2014a, Florea 2015). Vom prezenta
comunitatea românofonă din Vajska, concentrându-ne apoi atenţia
1

Băieşii din Serbia şi din fosta Iugoslavie i-au intrigat pe cercetătorii români
încă de la începutul secolului al XX-lea (vezi Petrovici 1938). Astăzi,
studiile despre aceste grupuri de populaţie cunosc un nou avânt, o nouă
ramură ştiinţifică luând naştere la intersecţia dintre studiile rome şi studiile
româneşti: Bayash studies (Sikimic 2014b: 95), studiile despre băieşi. Dintre
publicaţiile pe această temă apărute în ultimii ani amintim: Radosavljević
2007, 2011, Sikimić 2005, 2013, 2014b, 2017, Sorescu-Marinković 2008.
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pe graiul vorbit, evaluându-i vitalitatea şi prestigiul, pentru a ne
axa în cele din urmă pe predarea limbii române la şcoala generală
din localitate. Vom face referire la menţionările sporadice din literatura de specialitate, precum şi la rezultatele unei anchete lingvistice şi antropologice de teren, desfăşurate de cercetătorii Institutului de Studii Balcanice din Belgrad în luna mai a anului 2016.2
Românofonii din Vajska
În ultima jumătate de secol, populaţia localităţii Vajska a
avut o tendinţă descrescătoare, fenomen înregistrat în mai toate
aşezările rurale din Serbia. Dacă în 1961 în Vajska locuiau 4.355
de persoane, recensământul din 2011 a înregistrat doar 2.834 de
suflete. Cu toate acestea, numărul românilor de aici a cunoscut o
creştere relativ constantă în ultimul secol. Recensămintele ne oferă următoarea imagine: 1921 – 144 de români (sau 5% din populaţie), 1931 – 182 de români, 1948 – 229, 1953 – 65, 1961 – 287,
1971 – 347, 1981 – 367, 1991 – 539, 2002 – 569, 2011 – 301.
Romii apar ca grup etnic separat de-abia la recensământul din
1981, în acest an fiind înregistrate 127 de persoane de etnie romă
în Vajska. În anii următori, numărul lor fluctuează (în 1991 – 31,
în 2002 – 42),3 pentru ca la cel mai recent recensământ, din 2011,
să înregistreze o creştere nemaiîntâlnită: 451.
2

Ancheta s-a desfăşurat în două etape: 14-15 mai şi 22-23 mai 2016. În
prima etapă, pe lângă autoarea studiului de faţă, din echipa de cercetare au
mai făcut parte Biljana Sikimić, Svetlana Ćirković şi Ljubica Đurić, care au
intervievat atât membri ai comunităţii sârbe, cât şi ai celei românofone, toate
înregistrările aflându-se în Arhiva Digitală a Institutului de Studii Balcanice
(DABI). În a doua etapă a cercetării, autoarea a revenit singură în localitate
pentru a face din nou interviuri în limba română, cu profesoara de limba
română şi cu familia acesteia, şi pentru a participa la două ore de limba
română ţinute la şcoala generală „Aleksa Šantić“.
3
Pentru o analiză a modificării structurii etnice a locuitorilor din Vajska, până în 2002, a se vedea şi Ivanović, Trivunović, Ivkov 2007: 38-39.
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Imaginea 1. Dispunerea vorbitorilor de limbă română (ca limbă maternă) în
Serbia, conform rezultatelor recensământului din 2002 (preluat de pe
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Romanian_and_Vlach_language_in_Serbia.png)

88

https://biblioteca-digitala.ro

Conform acestei ultime statistici oficiale, romii reprezintă cea mai mare minoritate, numărul românilor, croaţilor şi maghiarilor ridicându-se la circa 300 pentru fiecare grup etnic
(300, 341, respectiv 294), iar sârbii reprezentând majoritatea, cu
un număr de 1.117 de persoane.
Cu toate acestea, rezultatele recensămintelor oficiale
trebuie privite cu circumspecţie, mai ales când e vorba de minorităţi cu o identitate duală sau contextuală (vezi DimitrijevićRufu 1998). Potrivit anchetei noastre de teren din 2016, în cadrul căreia am intervievat atât membri ai comunităţii de români,
cât şi sârbi, în Vajska, spre deosebire de satele din imediata
apropiere, nu există nicio persoană a cărei limbă maternă este
roma. Numărul mare de romi înregistrat la recensământ este explicat însă de influenţa ONG-urilor rome şi de ajutorul acordat
de acestea persoanelor cu o situaţie financiară precară, în
schimbul declarării etniei rome. După estimările celor din
Vajska, numărul românofonilor se ridică la 1.500, o parte
declarându-se români, o parte – romi, iar alţii – sârbi, ceea ce îi
face practic grupul etnic cel mai numeros din localitate.
De-a lungul timpului, românofonii din Vajska au fost
menţionaţi sporadic în literatura de specialitate sau în studiile şi
monografiile locale. În 1997 apărea monografia Cigane moj,
despre romii din Voivodina, care găzduia şi două articole referitoare la Vajska: unul despre „împăratul ţiganilor” şi judecata ţigănească, obicei practicat în localitate până în a doua jumătate a
secolului al XX-lea (Šolaja 1997), celălalt despre obiceiurile şi
ocupaţiile „ţiganilor români“ de aici (Zorić, Šolaja 1997). Zece
ani mai târziu, apărea încă un articol în limba sârbă despre caracteristicile etnodemografice ale romilor din Vajska, care se
sprijinea însă în mare parte pe cele două dinaintea lui (Ivanović,
Trivunović, Ivkov 2007). Românofonii din localitate au fost
menţionaţi în repetate rânduri în cadrul studiilor despre romi şi
despre băieşi (Sikimić 2013, 2014b, 2017). De asemenea, în ul89

https://biblioteca-digitala.ro

timul timp, studiile despre românii din Banatul sârbesc îi amintesc, timid, şi pe cei din Vajska, fără a insista asupra identităţii
etnice, ci doar asupra limbii vorbite (Măran 2009: 252, Almăjan
2010: 330, Roşu 2016: 40).
Cei mai în vârstă interlocutori, care aveau 60, respectiv
69 de ani la momentul interviului, sunt născuţi în Vajska, însă
păstrează vie amintirea faptului că înaintaşii lor au venit din zona Timocului (Majdanpek, Negotin), în căutare de lemn moale,
pentru practicarea meseriei lor tradiţionale, lucrul în lemn. Pe
lângă cioplirea de linguri şi albii, bărbaţii s-au ocupat, încă din
vechime, şi cu fabricarea cărbunelui de lemn, atât în Timoc, cât
şi în noua aşezare. Pe baza relatărilor interlocutorilor noştri, se
pare că românofonii s-au stabilit în Vajska undeva la începutul
secolului trecut.4 După al Doilea Război Mondial au fost împroprietăriţi, însă majoritatea au vândut pământul primit, nefiind obişnuiţi să îl lucreze şi neavând mijloacele necesare.
Astăzi, mulţi dintre românofonii din Vajska se ocupă cu
reciclarea fierului vechi, unii chiar transformând această ocupaţie într-o afacere prosperă. Câteva persoane au camioane proprii
şi străbat zeci de mii de km anual pentru a colecta deşeurile de
fier vechi. Mulţi au însă o situaţie financiară precară, având
doar ocupaţii sezoniere în agricultură (culeg flori de soc, soia,
cânepă etc.) sau reciclând plastic. Doar câteva familii sunt plecate la muncă în străinătate, de regulă la Viena. Majoritatea românofonilor din Vajska locuiesc într-un cartier separat (mahala), însă câţiva din ei au case în centrul satului. Este frapantă
deosebirea dintre satul propriu-zis, oarecum monoton, cu case
mari, care nu ies prin nimic în evidenţă şi seamănă una cu cealaltă, şi cartierul românesc, care este o pată de culoare şi de in4

Bunicul celui mai în vârstă interlocutor este născut în Mol, Voivodina,
localitate aflată la 120 km depărtare de Vajska, pe când tatăl său este născut
în Vajska.
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ventivitate arhitecturală, în care casele vechi, dărăpănate sau recondiţionate, stau alături de numeroase depozite de fier vechi,
dar şi de clădiri impunătoare, ale căror garduri şi curţi sunt ornamentate cu figurine de ghips de toate culorile şi formele, în
care întâlneşti la tot pasul cuptoare de lut pentru pâine, căruţe,
camioane pline de fier vechi, printre care se amestecă, într-o
forfotă permanentă, copii, adulţi, bătrâni şi câini (Imaginile 2, 3).

Imaginea 2. Case noi în cartierul românofon din Vajska
(fotografie: Svetlana Ćirković, 2016)
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Imaginea 3. Casă veche, recondiţionată, în cartierul românofon din Vajska
(fotografie: Svetlana Ćirković, 2016)

Cu toate că mulţi au prenume sârbeşti (Slađana, Jelica,
Nenad, Dejan, Goran, Zoran), se întâlnesc şi nume specific maghiare sau croate (Janoš, Joška, Franja). La generaţiile mai în
vârstă predomina numele Flora, singurul nume românesc păstrat, şi Mira, pe când generaţiile de astăzi preferă nume internaţionale sau împrumutate din serialele tv la modă (Kasandra,
Denis). Numele de familie cel mai des întâlnite sunt Mišković,
Salma, Petrović, Balog, Đurđević, Horvat, însă interlocutorii în
vârstă încă îşi amintesc patronimele româneşti ale diverselor
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familii şi neamuri din sat: Niculeşcii, Albuţăşcii, Gruţulăşcii,
Zugruveşcii, precum şi supranumele de apartenenţă genealogică, care sunt tot româneşti şi care funcţionează şi astăzi: a lu
Piţicoia, Fercu alu Miai, Mira alu Periţi. Dacă acum câteva decenii, majoritatea românofonilor erau catolici, astăzi tot mai
mulţi dintre ei se convertesc la ortodoxie sau la cultele neoprotestante.
Româneşte ca la Vajska: limba în familie şi la şcoală
În cele ce urmează nu ne propunem să facem o descriere
dialectologică a graiului vorbit în localitate, ci să evaluăm vitalitatea şi prestigiul limbii, să analizăm introducerea sa în şcoală,
prin prisma politicilor lingvistice pentru minorităţi din Serbia,
precum şi să prezentăm modul în care decurge interacţiunea
dintre profesor şi elev.
Graiul românesc vorbit în Vajska aparţine subdialectului
crişean. Cel mai probabil, zona de origine a românofonilor din
Vajska se suprapune peste zona identificată de Nicolae
Saramandu ca fiind zona de origine a băieşilor din nordul Croaţiei (Saramandu 1997) şi de Ion Calotă ca fiind leagănul rudarilor din Oltenia (Calotă 1995): sud-estul Crişanei, extremitatea
nord-estică a Banatului şi extremitatea sud-vestică a Transilvaniei. Aceasta este zona în care se vorbeşte principalul grai de
tranziţie din cadrul subdialectului crişean, cele mai multe particularităţi ale acestuia regăsindu-se şi în vernaculara românofonilor din Vajska. Se crede că, iniţial, vorbitorii acestor graiuri
au fost mineri aurari, scoţând aurul fie din galerii subterane, fie
din nisipul aurifer din zona Munţilor Metaliferi (Calotă 1995:
153), şi că la începutul secolului al XVIII-lea încă se mai găseau, probabil, în locurile unde s-au românizat (Petrovici 1938:
228).
Graiul românesc din Vajska, precum şi din celelalte sate
românofone din regiunea Bačka, este sensibil diferit, la nivel
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fonetic, lexical şi morfologic, de limba română standard, dar şi
de graiurile româneşti bănăţene din Banatul sârbesc, fiind însă
practic identic cu graiurile româneşti ale băieşilor din Ungaria şi
Croaţia (Sikimić 2013: 189).5 Potrivit lui Saramandu, după ce
au părăsit zona de origine din Transilvania, grupurile românofone au avut două direcţii de deplasare: una spre vest, prin Banat, Serbia (părţile nordice şi vestice), Bosnia răsăriteană, Croaţia şi Ungaria, şi una spre sud, prin Oltenia şi Muntenia de vest
şi Bulgaria (Saramandu 1997: 110). O serie de particularităţi
morfologice munteneşti6 indică faptul că românofonii din
Vajska au urmat cea de-a doua direcţie de deplasare, prin sudul
României, fapt sprijinit şi de păstrarea în memoria colectivă a
venirii din zona Timocului.
Toţi românofonii din Vajska stăpânesc bine limba română, pe care o folosesc în mod curent în familie şi în sânul
comunităţii. Copiii învaţă română în familie, însuşindu-şi sârba
ulterior, prin şcolarizare şi contacte în afara comunităţii. Spre
deosebire de vernaculara românilor din Timoc, care e folosită
doar în comunicarea orală, informală, în context familial, dar
fără a fi transmisă întotdeauna copiilor (Huţanu, SorescuMarinković 2015: 204), învăţarea şi transmiterea limbii materne
în Vajska nu pare a fi ameninţată, datorită vitalităţii sale deosebite şi numărului mare de vorbitori. Cu toate acestea, nu există
iniţiative de planificare lingvistică, iar vernaculara nu cunoaşte
o formă scrisă, spre deosebire de româna din Timoc, unde o serie de persoane particulare, de multe ori fără pregătire lingvistică, creează şi propun sisteme grafice, publică texte originale sau
traduceri, elaborează dicţionare (idem: 205-206). Pe de altă par5

Pentru o descriere lingvistică a graiurilor băieşilor din Croaţia, vezi:
Saramandu 1997, Radosavlević 2007, 2011, Sorescu-Marinković 2008.
6
Cum ar fi, de exemplu, formele frecvente de perfect compus de tipul aţi
scrisără, am mâncatără.
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te, regula bilingvismului unidirecţional, care se aplică în genere
grupurilor minoritare cu un prestigiu scăzut, nu funcţionează în
Vajska, unde numeroase persoane aparţinând majorităţii sârbe
sau celorlalte minorităţi naţionale pot comunica în română,
drept rezultat al interacţiunii frecvente a acestor grupuri.
În ciuda vitalităţii lingvistice foarte ridicate, în cadrul
comunităţii persistă convingerea că limba vorbită nu este „română adevărată”, pravi rumunski. Deseori, interlocutorii au făcut referiri indirecte la stigma ce însoţeşte folosirea limbii române, 7 acestea fiind însă contracarate de explicaţiile că tocmai
limba pe care o vorbesc îi deosebeşte de romi. Pe o scală a prestigiului lingvistic, membrii comunităţii plasează graiul pe care îl
vorbesc undeva la mijloc, limba romă fiind considerată inferioară, iar sârba – net superioară.
În ceea ce priveşte educaţia în limba minorităţilor în
şcolile primare şi gimnaziale din Serbia, există trei opţiuni: 1)
proces educaţional complet în L1; 2) curs opţional de „limbă
maternă cu elemente de cultură naţională” (astfel de cursuri sunt
în prezent oferite doar membrilor minorităţilor naţionale, mai
exact copiii sârbi din mediile multilingve / multietnice / multiculturale nu pot participa la acestea) şi 3) educaţie bilingvă
(limba sârbă şi o limbă minoritară) (Stojanović 2005, Filipović,
Vučo, Đurić 2007: 228). Românofonii din Banatul sârbesc se
află într-o poziţie privilegiată, deoarece pot studia în limba română în şcolile primare din localităţile cu populaţie preponderent românească (Sikimić, Sorescu-Marinković 2013: 169),
acestea având o tradiţie îndelungată a învăţământului în limbile
minoritare (Almăjan 2010, Măran 2009). În anul şcolar
2012/2013, de exemplu, limba română a fost predată în 27 de
7

Aceeaşi atitudine faţă de folosirea limbii materne a fost observată şi de
Manovich (2014) în Timoc, în cadrul unei cercetări la care au participat
părinţi ai copiilor care studiază limba vlahă la şcoală şi profesorii lor.
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şcoli primare din Banatul sârbesc; în 13 dintre acestea, întregul
ciclu primar, iar în restul, doar clasele I-IV. În patru şcoli gimnaziale, româna a fost studiată ca materie opţională – „Limba
română cu elemente de cultură naţională”. De asemenea, există
două licee cu clase în limba română, româna putând fi studiată
şi la Universităţile din Belgrad şi Novi Sad (Măran, ĐurićMilovanović 2014: 53). Începând cu 2013, şi românofonii din
Timoc pot opta pentru „Limba română cu elemente de cultură
naţională” şi, începând cu 2014, pentru „Limba vlahă cu elemente de cultură naţională” (Huţanu, Sorescu-Marinković 2015:
206-207).
După cum am spus mai înainte, singura localitate din
afara Banatului sârbesc şi a Timocului în care se predă limba
română, sub forma materiei opţionale „Limba română cu elemente de cultură naţională”, este Vajska. Aceasta a fost introdusă în anul şcolar 2009/2010, când 20 de elevi au optat pentru
studierea acestei materii (Măran 2009: 252, Almăjan 2010:
330). Profesoara care ţine aceste cursuri se numeşte Tanja
Mišković, este membră a comunităţii românofone din Vajska şi
absolventă a Departamentului de limba şi literatura română a
Universităţii din Novi Sad. Tanja Mišković este printre puţinele
persoane din localitate, dacă nu singura, care cunoaşte limba
română standard şi mărturiseşte că s-a înscris la facultate pentru
a le demonstra celorlalţi că în Vajska nu sunt romi, ci români, şi
pentru a-şi demonstra sieşi că poate învăţa să scrie în limba maternă, lucru ce i se părea imposibil. Deoarece deosebirile sunt
semnificative între graiul vorbit în Vajska şi româna standard,
cu care profesoara nu a avut niciun contact înainte de facultate,
mărturiseşte că învăţarea variantei standard a fost mult mai dificilă decât se aştepta. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu elevii, însă
faptul că profesoara este o membră a comunităţii, vorbitoare a
graiului, şi s-a confruntat deja cu problemele pe care le întâmpină copiii îi uşurează mult activitatea.
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Specialiştii în educaţie în limbile minorităţilor recunosc
faptul că „în toate domeniile educaţiei în limbile minorităţilor,
cele mai importante aspecte sunt competenţa profesională a profesorilor şi caracterul adecvat al materialelor de predare”
(Filipović, Vučo, Đurić 2007: 228). Pe lângă faptul că Tanja
Mišković are pregătirea profesională necesară, fiind o membră a
comunităţii în care predă, posedă şi înţelegerea profundă a rolului său în menţinerea limbii şi culturii comunităţii. 8 În schimb,
manualele folosite la orele de limba română în Vajska sunt asigurate de Consiliul Naţional al Românilor din Voivodina, fiind
concepute pentru minoritatea română din Banatul sârbesc care
urmează întregul proces educaţional în limba română. Deocamdată nu există manual pentru materia „Limba română cu elemente de cultură naţională” (se preconizează că primele vor fi
tipărite în 2019), prin urmare profesorii trebuie să improvizeze
pe marginea celor existente.
Tanja Mišković predă „Limba română cu elemente de
cultură naţională” la Vajska din anul şcolar 2009/2010, câte două ore pe săptămână. În 2015/2016, 37 de elevi s-au înscris la
limba română, formând patru grupe, după cum urmează: 1) clasa I şi clasa a III-a; 2) clasa a IV-a; 3) clasa a V-a şi a VI-a; 4)
clasa a VII-a şi a VIII-a. Pe data de 23 mai 2016 am participat
la două ore de limba română: prima predată elevilor de clasa I,
cea de-a doua, elevilor de clasa a IV-a.
La prima oră au participat 6 elevi de clasa I. Cu toate că
accentul a fost pus pe conversaţie, elevii şi-au notat în caiete o
serie de cuvinte noi, diferite în româna standard faţă de grai sau
cu pronunţie diferită în grai, asupra cărora le-a atras atenţia profesoara. Notarea în caiete a fost făcută cu caractere chirilice,
deoarece acesta este alfabetul învăţat în clasa I în Serbia (de8

Același lucru a fost remarcat şi de Manovich (2014) în Timoc referitor la
profesorii care predau limba vlahă.
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abia în clasa a II-a elevii învaţă alfabetul latin). Ortografia limbii sârbe fiind foarte apropiată de o ortografie fonemică ideală,
copiii îşi notează cuvintele aşa cum le aud, iar mai târziu, chiar
după învăţarea alfabetului sârbesc latin, au probleme cu scrierea
corectă a cuvintelor româneşti. Unii copii cunosc însă deja şi alfabetul latin, după cum mi-a mărturisit o elevă de clasa I: Io
şćiu toće slovili în latină.

Imaginea 4. Elevi români la şcoala generală „Aleksa Šantić” din Vajska
(fotografie: Tanja Mišković, 2013)

În clasa I accentul este pus, de regulă, pe elementele de
bază ale comunicării cotidiene în limba română standard. Textul
în româna standard este repetat/tradus de profesoară în grai, iar
apoi explicat copiilor în limba sârbă:
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Cum am zâsură că zâśem „Dobro jutro”, „Dobar
dan”? Pošto kod nas samo kad je Božić se kaže „Bună zâva la
Crăşun, să cust, să trăieşti”. U svakidašnjem govoru se kaže
„Zdravo”, „Dobro jutro”. (Cum am zis că zicem „Bună dimineaţa”, „Bună ziua”? Fiindcă la noi doar de Crăciun se spune
„Bună zâva la Crăşun, să cust, să trăieşti”. În vorbirea de zi cu
zi se spune „Zdravo”, „Dobro jutro”.)
Pe lângă elementele de cultură naţională română pe care
le presupune materia şi pentru care profesoara recurge la manual sau la sursele de pe Internet, aceasta încearcă să resusciteze şi
cultura tradiţională specifică comunităţii. De regulă, este vorba
de folclorul copiilor, de numărători scurte în versuri, acestea fiind printre puţinele care s-au păstrat:
A mers Ana în grăđină,/ Câći păsări a-pucat,/ Una,
doaă, tri,/ Afară să fii.
Elevii încearcă să reconstruiască, împreună cu profesoara, şi alte creaţii folclorice auzite în comunitatea locală, însă
acestea nu sunt complete:
Ghină, ghină, nu mărźa pân ćină,/ Buboc, buboc, nu
mărźa pân fuoc,/ Raţă, raţă, nu mărźa pân baltă...
sau:
Şađ’e muoşu pă ćićie/ Şî će-mbie cu răćie,/ Şađe muoşa
pă cuptor/ Şî će-mbie cu cărboi.
De menţionat că discuţiile între elevi sunt purtate exclusiv în română, iar în pauză, când interacţionează cu copii de alte
naţionalităţi, se recurge la limba sârbă. De asemenea, elevii se
adresează profesoarei în română: Profesoro, aş mere-n Turska
să mă sclad! sau Profesoro, m-a izbit Dani pă cap! Acelaşi lucru a fost observat şi la elevii de clasa a IV-a (7 elevi au participat la ora de limba română): Profesoro, io am uitat sveska acasă./ Cum zâś sveska?/ Caieta. (Doamna profesoară, eu am uitat
caietul acasă./ Cum zici caiet?/ Caieta.) sau V-aţi adusără
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abecedaru?/ E!/ Aţi scrisără?/ Io-am săvârşât. (V-aţi adus abecedarul?/ Da!/ Aţi scris?/ Eu am terminat.).
La ora clasei a IV-a la care am participat au fost predate
grupurile de litere ce, ci, ge şi gi, inexistente în limba sârbă, unde fiecare fonem are o reprezentare grafică. De menţionat că
elevii de clasa a IV-a învaţă să scrie în română, după ce în clasa
a II-a au învăţat alfabetul latin sârbesc. Unul dintre exerciţiile
propuse de profesoară a fost să recunoască imaginile din manual, să pronunţe cuvintele respective în româna standard şi să le
scrie: ciocolată, cireşe, cinci. La îndemnul profesoarei de a
oferi şi alte exemple, printre lexemele menţionate de elevi s-au
numărat ćaptăn şi ćină, echivalentele în grai ale cuvintelor
piaptăn şi tină. Referitor la ćină, elevii au rememorat amuzaţi
prima întâlnire cu acest cuvânt prilejuită de textul din manual
intitulat La cină, a cărui semnificaţie le-a fost greu să o înţeleagă, cuvântul însemnând în grai „noroi”. Pentru a ilustra folosirea grupurilor de litere menţionate mai sus, profesoara a recurs
la o ghicitoare cunoscută în comunitate, în care nu există lexeme diferite de limba standard, ci doar pronunţie palatalizată: Am
cinci şi din cinci scot tot mai cinci (mănuşa). Ora s-a încheiat cu
recitarea de către copii a două poezii învăţate pentru serbare,
Gândăcelul şi Limba noastră.
În loc de concluzii
Spre deosebire de Banatul sârbesc, unde limba română
se află într-o situaţie de diglosie accentuată – în context familial
este folosit graiul local, pe când la şcoală, în presă şi în administraţia locală este folosită româna standard9 –, în Vajska româna standard este predată la şcoală, însă aceasta nu are niciun
alt domeniu de uz, chiar dacă membrii comunităţii ascultă cu
mare plăcere muzică românească pe Internet. Această situaţie
9

Sau, cel puţin, o variantă mai elevată, standardul românesc local.
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poate fi cel mai bine comparată cu cea din Timocul sârbesc, unde diglosia este rar întâlnită, doar în cazul persoanelor din România stabilite în regiune sau al localnicilor care şi-au făcut
studiile în România. În schimb, ca în toate regiunile din Serbia
cu populaţie românofonă, bilingvismul este generalizat.
În ciuda faptului că interesul pentru predarea limbii române în Vajska din 2009 încoace a fost relativ constant, în anul
şcolar 2016/2017, cererea şcolii adresată Ministerului Educaţiei,
pe baza listei de înscrişi, de a forma o grupă pentru predarea
limbii române a rămas fără răspuns. Copiii a căror limbă maternă este româna învaţă acum maghiara sau croata, care se predau, de asemenea, ca limbi minoritare în şcoală. Din spusele părinţilor, copiii care au optat pentru croată pot merge gratuit în
tabără la mare, iar statul maghiar oferă burse de 50 de euro elevilor care doresc să înveţe limba maghiară, care pot spera chiar
să obţină la un moment dat paşaportul maghiar. Prestigiul scăzut al limbii vorbite în comunitate, lipsa motivaţiei de a învăţa
limba la şcoală, la care se adaugă beneficiile materiale oferite
de celelalte naţionalităţi şi, nu în ultimul rând, inerţia instituţiilor şi organizaţiilor de stat din Serbia şi din România care au
drept scop protejarea şi promovarea limbii (minorităţii) române,
au făcut ca predarea limbii române la Vajska să fie deja istorie,
după doar şapte ani.
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Romanian language and teaching Romanian in Vajska (NorthWestern Serbia): between high vitality and low prestige
Abstract
This paper focuses on the Romanian speaking community in
Vajska, a village in North-Western Serbia, near the Croatian border.
This village is unique in that here functions the only school in Serbia
where Romanian is taught outside the Banat and Eastern Serbia
regions, with a large population of Romanians and Vlachs. The Romanian language speakers here claim Romanian origins, but part of
the majority population considers them Roma, and they are known as
Bayash in the relevant literature. Relying on the scarce ethnographic
sources available and on her field research from 2016, the author
presents the community and its vernacular, evaluates its vitality and
prestige, to focus on the methods and framework of teaching the
optional subject “Romanian language with elements of national
culture” in the primary school in Vajska. The teacher’s background,
personality and professional competence are also assessed, as they are
elements of uttermost importance in the process of language
maintenance and teaching.
Key words: Romanian language, Serbia, Romanian speaking
communities, mother tongue education
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Avântul literaturii dialectale la minorităţile din
Voivodina în noul mileniu
Mirjana Ćorković

Introducere
În ultimele două-trei decenii, în Voivodina, Serbia, spațiul literar 1 abundă în creații scrise în variantele locale ale limbilor minorităților. Se publică o mulțime de volume de poezie,
proză, teatru, se nasc genuri hibride rezultate dintr-o îmbinare a
cuvintelor și fotografiilor, apar chiar și cărți cu rețete în variantele locale ale limbii, și foarte des toate acestea sunt urmate de
glosare și traduceri ale „cuvintelor mai puțin cunoscute“.
Această misiune a scriitorilor de loialitate față de limbă și angajamentul lor pentru a-i asigura continuitatea (Fishman 1991), ca
și loialitatea față de locurile natale în sine, aș adăuga, sunt stimulate prin întreceri organizate de către asociații literare locale,
care deseori devin un eveniment-cheie în viața literară, în jurul
căruia se organizează seri literare, festivaluri, unde se acordă
premii. Amplificarea acestui fenomen ridică întrebarea: de ce sa intensificat chiar acum și de ce este atât de popular?2
Literatura dialectală reprezintă o parte specială a literaturii, caracterizată prin folosirea unei variante a limbii cu o fonetică diferită de cea a limbii standard. La un nivel mai profund,
literatura dialectală este interesată și de chestiuni cu caracter
cultural și politic, care le circumscriu pe cele lingvistice. În
1

În această lucrare literatura este înțeleasă în sensul ei mai larg, cuprinzând
toate textele, și nu numai pe cele literare în sens mai restrâns.
2
Fenomenul literaturii în dialect a existat și înainte în variantele locale ale
limbilor minorităților în Voivodina, dar în ultimele două-trei decenii pare a fi
mai intens.
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anumite regiuni și țări, literatura dialectală este populară, se bucură de critică pozitivă. Un astfel de exemplu de literatură dialectală cu o lungă tradiție ar fi literatura dialectală în grai bănățean (Ungureanu 2011: 7-9) sau cele în dialectele germane sau
italiene, în timp ce în alte spații geografice poate fi valorizată
negativ, considerându-se că nu merită atenția criticilor și fiind
asociată cu modele culturale percepute ca periferice, rurale,
anacronice. Personajele care vorbesc în dialect în aceste literaturi sunt considerate inferioare, simple și adeseori amuzante (cf.
Kersten 2000) sau drept purtători ai înțelepciunii populare
(Petrović 2015: 37-41). O astfel de părere poate fi pusă în legătură mai ales cu ideologia limbii (eng. language ideology) conform căreia varianta locală e percepută ca „stricată“, „arhaică“,
„incorectă“ în comparație cu limba standard, și de aceea nepotrivită pentru performanțe estetice înalte.
Însă, lucrările științifice mai noi arată că scrierea în dialect este mult mai complexă și că ea poate fi expresia empatiei,
a respectului, a plăcerii, dar în același timp și a criticii sociale,
rezistenței și subversiunii (Jones 1999: 11). Numeroasele cercetări din domeniul literaturii postcoloniale, care se ocupă de problematica formelor privilegiate ale limbii din perspectivă contemporană, au indicat că noile forme ale limbii pot fi mai eficace decât limba standard. În ultimii ani, critica literară contemporană pornește des de la ideea că nu vor exista valorizări pozitive
ale operelor scrise în forme care se îndepărtează de limba standard atâta timp cât structurile „greșite“ ale limbii vor fi puse în
contrast cu cele „corecte“ (Kersten 2000: 96). La aceasta au
contribuit teoriile din sociolingvistică, stilistică și ideologia
limbii, care se ocupă de convingeri, atitudini și idei asupra limbii și de la care pornim și în această lucrare. Aceste teorii subliniază că variantele locale nu țin numai de trecut, ci fac parte de
contemporaneitate, că „dramele legate de dialecte“ pot fi între107
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zărite atât în orașe, cât și în mediile rurale, atât în producția
scrisă, cât și în cea orală (Coupland 2007: 2).
Bazându-mă pe perspectiva lingviștilor3 că nu există
niciun motiv pentru care o variantă a limbii ar putea fi considerată superioară față de o alta, în această lucrare pornesc de la
conceptul conform căruia limba non-standard reprezintă o formă legitimă a expresiei literare așa cum este, iar limba o percep
ca perfomance (eng.), ca o activitate în care atât scriitorii și cititorii, cât și comunitatea academică și socială, sunt angajați pentru a se construi pe sine și pentru a-și construi viața în societate
(cf. Kersten 2000, Coupland 2007).
Subiectul acestui scurt studiu îl constituie textele în variantele locale a trei comunități minoritare din Voivodina astăzi,
și anume: în română bănățeană, în graiul local al șocților și al
bunievaților. Scopul lucrării este, înainte de toate, de a scoate în
evidență apariția în ultima vreme a fenomenului literaturii dialectale la minoritățile enumerate. Fără a pretinde să cercetez
tema propusă pe deplin, intenționez să mă opresc asupra contextului în care scriitorii își aleg limba sau în care utilizează
(performează) variantele limbii standard și a celei non-standard
în scopuri simbolice, bazându-mă pe contextul multilingvistic
din Voivodina, pe politicile naționale și supranaționale ale limbii, pe atmosfera glocalizării. În același timp, o să schițez posibilele semnificații sociale care sunt construite în aceste texte și
pot fi citite din ele.

3

În Ćorković 2014 am discutat despre legătura dintre literatură și limbile de
circulație internațională și limbile „mici“.

108

https://biblioteca-digitala.ro

Voivodina multilingvă
Variantele locale ale limbilor românilor, bunievaților,
șocților
Având în vedere faptul că limba este primul context al
literaturii, materia ei de lucru, mediul în care mesajele se creează, se transmit și se interpretează, și că folosirea creativă a limbii devine uneori în sine mesajul, pornesc de la presupunerea că
pentru creația textelor care sunt subiectul acestei lucrări ideea
folosirii variantei locale a limbii este crucială, în timp ce contextul folosirii poate să ne ofere mai multe informații asupra
semnificației ei. Specificul contextului scrierii în variantele locale ale limbilor minorităților din Voivodina este profund marcat de faptul că Voivodina reprezintă o regiune multiculturală și
multilingvă, pe al cărei teritoriu trăiesc membri ai diferitelor
grupuri etnolingvistice și culturale, iar multe dintre ele sunt minoritare. Alături de vorbitorii de limba sârbă ca L1 trăiesc și cei
care vorbesc alte limbi ca L1: română, maghiară, rusină, slovacă, croată etc. Aș sublinia și caracterul tipic multilingv al minorităților și faptul că repertoriul lor lingvistic în totalitate cuprinde, pe lângă limba lor maternă, și limba majoritară, la care se
pot adăuga și alte limbi străine stăpânite la diferite niveluri de
competență, învățate formal prin sistemul școlar sau prin contact direct cu o limbă. Realitatea lingvistică complexă pe care
am descris-o devine și mai complexă dacă avem în vedere situațiile diglosice în care se află des minoritățile, respectiv faptul că
în comunicarea cotidiană este utilizată varianta locală a limbii
materne, în timp ce în sfera publică și oficială se folosește varianta standard a limbii materne. Dacă la cele spuse adăugăm și
ultimul val de migrații și toate limbile pe care le folosesc
migranții care trec prin Voivodina în drumul lor spre Uniunea
Europeană, este clar că realitatea lingvistică în această regiune
este caracterizată de o diversitate extraordinară.
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Din cauza specificului statutului minoritar, în această
polifonie lingvistică, măsurile de protecție a minorităților sunt
reglementate foarte detaliat printr-o serie de convenții, documente și recomandări internaționale, 4 precum și prin legislația
Serbiei de azi, respectiv a fostei RFP Iugoslavia și RS Iugoslavia. Aceste acte promovează multilingvismul și plurilingvismul,
politica lingvistică a integrării și a toleranței, prin care se înțelege interacțiunea, schimbul, colaborarea și înțelegerea culturală
și lingvistică între vorbitorii diferitelor limbi, cu respectarea diversității și a specificului cultural, etnic, rasial etc. Acest model
este realizat într-o bună măsură în Voivodina încă de la sfârșitul
celui de-al Doilea Război Mondial, în ciuda deficiențelor privind punerea sa în aplicare5 (Bugarski 2005: 96). În Constituția
Serbiei se stabilește clar că limbile oficiale sunt, pe lângă sârbă,
și limbile minorităților naționale: română, maghiară, rusină,
slovacă, la care s-a adăugat și croata în 2002. Dacă ținem seama
de faptul că atât instituțiile naționale, cât și cele internaționale
au sarcină de a ridica nivelul prestigiului limbilor și al comunităților minoritare sau regionale, de a îmbunătăți accesul lor la
educație, la instituțiile de putere socială și economică, o observație relevantă pentru lucrarea de față ar fi următoarea: toate actele naționale și internaționale se referă la limbi, dar nu și la variantele locale ale limbilor, la dialecte.
În continuare o să schițez mai concret datele importante
privind realitatea lingvistică a minorităților din Voivodina, care
reprezintă tema acestei lucrări, fără a intra în detalii și fără a mă
referi la diferențele subtile dintre aceste comunități locale, etno4

De ex. în ultima vreme a fost alcătuită și ratificată Carta europeană a
limbilor regionale sau minoritare,
v. http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/default_en.asp
5
Pentru mai multe informații privind propunerile de îmbunătățire a acestui
model din perspectiva politicii lingvistice referitoare la învățământ v.
Filipović 2009: 65-72.
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lingvistice și culturale, pentru că o astfel de intervenție ar depăși
cadrul acestei lucrări.
Populația română din Voivodina utilizează în comunicarea cotidiană un grup de graiuri din cadrul subdialectului bănățean, în timp ce în sistemul de învățământ, în instituțiile de stat,
administrație, media și în alte domenii ale folosirii publice și
oficiale ale limbii oral și în scris, este folosită forma literară a
limbii române, cu statut de limbă oficială în Voivodina. Fiindcă
majoritatea populației române este bilingvă, în comunicarea publică se folosește și limba sârbă (cf. Sorescu-Marinković 2007).
Conform recensământului din anul 2011, în Serbia sunt 29.332
de români (PSDS 2011: 14).
Când vorbim de dialectul bunievaților, el este folosit de
comunitatea bunievaților, despre care unii cercetătorii susțin că
sunt o subgrupă a croaților (Žigmanov 2011), în timp ce alții
consideră că ei constituie un grup etnic separat (Raič, Ostojič
2013). Minoritatea care vorbește limba croată are acces la educație completă în limba maternă din 2002, croata fiind una dintre limbile oficiale în Voivodina, în timp ce varianta locală (a
bunievaților) este disponibilă ca curs opțional „Graiul
bunievaților cu elementele culturii naționale“. Conform recensământului din 2011, în Serbia sunt 16.706 de bunievați (PSDS
2011: 14). Aceleași discuții se întâlnesc și în ce privește graiul
șocților.
Din cele menționate se vede că aceste comunități etnolingvistice și culturale au la dispoziție bogate resurse multilingve, pe baza cărora pot să construiască diverse identități lingvistice, culturale etc. Tocmai din acest motiv mi se pare că fenomenul prin care scriitorii fac alegerea conștientă de a scrie
într-o variantă locală merită să fie cercetat. Privesc acest procedeu ca pe un exemplu interesant de inițiativă/performanță a comunității care a recunoscut atât posibilitatea, cât și obligația, ca
împreună cu instituțiile statale și suprastatale, în mod practic,
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organizat și țintit să pună în aplicare politica lingvistică și „în
afara instituțiilor de stat“ (Filipović 2009: 64). În acest mod,
comunitatea întreprinde activități care afectează statutul, forma
și domeniul folosirii variantei locale a limbii lor. 6 Când îmbinăm contextul voivodinean multilingv și contextul politicii lingvistice cu contextul glocalizării, obținem cadrul în care voi
analiza în continuare literatura dialectală, căutând răspunsul la
întrebări precum: cum putem înțelege volumul extensiv al producției de scrieri în dialect la minoritățile din Voivodina și
semnificația socială și creativă pe care o transmit aceste texte?
Glocalizarea, activismul, transferul cunoștințelor și
mândria
La volumul lărgit al producției în variantele menționate
din Voivodina, după cum am spus în introducere, se adaugă ca
semn distinctiv și diversitatea formelor și a conținutului lor în
ultimele două decenii. Voi ilustra acest lucru prin exemplificarea creației în graiul local al românilor din Voivodina. Începând
din anul 2000, s-a publicat un număr mare de culegeri de poezie
în grai bănățean, a fost înființată Societatea literar-artistică, care editează și revista „Graiu bănățeanu”, a fost înființat Muzeul
literaturii dialectale bănățene „Ștefan Pătruț“, se organizează
Întâlnirile scriitorilor în grai bănățean „Ioța Vinca”, precum și
Festivalul de literatură dialectală bănățeană „Todor Crețu Toșa – Petru Dimcea“, pentru a enumera doar câteva dintre nenumăratele activități culturale consacrate întrebuințării graiului
bănățean la românii din Voivodina. Un scenariu asemănător în
noul mileniu există și la bunievații și șocții din Voivodina. Din
anul 2000 are loc Festival bunjevački’ pisama, al cărui scop este menținerea culturii muzicale a croaților din Bačka, care se
6

Un studiu interesant care se ocupă de dialectele limbii sârbe din sudul
Serbiei, din această perspectivă, îl găsim la Petrović (2015).
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bazează pe interpretarea poeziei populare noi, scrise în varianta
locală a bunievaților („bunjevačka ikavica“). În graiul local se
publică și o revistă bilunară de știință, cultură și creație Rič
bunjevačke matice, au loc adunări de tineri artiști Bunjevačka
lipa rič, ca și Dani bunjevačke kulture, sau Omladinski festival
bunjevačkog stvaralaštva, Dužijanca, Dani Balinta Vujkova. Se
organizează și reuniuni ale poeților populari Lira naiva, în timp
ce în graiul local al șocților se organizează, printre multe alte,
manifestări ca Međunarodni okrugli sto – urbani Šokci; Šokci i
baština.
Appadurai consideră că fiecare producere a localității
conține implicit și teoria „din ce, împotriva a ce, în ciuda a ce și
în relație cu ce“ , ceea ce duce la nașterea sentimentului de
apartenență locală cu propria semnificație (Apaduraj 2011:
274). În cazul nostru, contextul creației include și atmosfera
glocalizării. Sub termenul glocalizare în ultimele câteva decenii
se înțelege ideea că trendurile globalizatoare includ simultan și
dinamicile și întrepătrunderile de producție și reproducție, respectiv, de locuri natale, față de care au o relație subtilă (Robertson 1995: 29-30, subl. m. MĆ). Analizând relația dintre
glocalizare și cultură, Appadurai accentuează diferența ca fiind
segmentul cel mai important al culturii, care scoate în evidență
„diferitele dimensiuni ale similitudinilor și ale contrastelor“,
conferind imaginației puterea centrală în producerea diferitelor
microidentități (Apaduraj 2011: 28, 53, subl. m. MĆ). Scrierea
în graiul bănățean, în cel al bunievaților și în cel al șocților,
pentru grupurile minoritare menționate, poate fi văzută ca un
mod în care acestea fac față la realitățile globale în perioada
schimbărilor culturale rapide. Producerea formelor literare (cel
mai des) oferă un șir de tehnici dezvoltate pentru înscrierea localității în lumea lor, care ar pune în evidență similitudini și
contraste între identități naționale, minoritare, sexuale, de clasă
etc. Volumul mare al creației în dialect poate fi privit ca atitudi113
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nea lor față de identitatea locală, care are caracter intens activ.
Literatura reprezintă un sistem complex în baza căruia limba și
uneori alegerea limbii devin mesajul însuși. Cum utilizează
(perform) scriitorii variantele locale în scopuri simbolice? În
căutarea răspunsului la această întrebare trebuie să pornim de la
ideea că standardizarea reprezintă un proces de slăbire a variantelor și o tendință spre uniformizare în vorbire și în scris. La
aceasta se opune procesul pe care Milroy și Milroy îl numesc
„menținerea graiului local“. Acești cercetători subliniază că
tendința de a păstra și de a cultiva varianta locală este la fel de
ideologică ca și procesul standardizării, ținând cont că aceste
două procese se deosebesc prin faptul că standardizarea este
susținută instituțional, în timp ce cultivarea variantei locale este
o ideologie care se manifestă înăuntrul grupurilor, în comunități
(1997: 53, apud Coupland 2007: 42-43), ceea ce se corelează cu
presupunerea menționată că în acest mod comunitățile lingvistice locale contribuie la practicarea și îmbunătățirea politicii lingvistice. Această constatare se dovedește adevărată în special
dacă știm cât prestigiu poartă literatura în varianta standard a
unei limbi.
Din toate acestea reiese că apartenența la un loc nu constituie ceva dat și cert, ci ceva ce poate să dispară, dacă nu se
depune un efort mare și dacă nu se creează în continuare
(Apaduraj 2011: 269). Această considerație se corelează cu ideea că la grupurile mici din Voivodina, literatura, înainte de alte
activități artistice, are o funcție etică și didactică în producerea
cunoștințelor locale. Despre aceasta citim în prefața lui Marko
Ivošev în cartea lui scrisă în graiul local al șocților: „(...) am
marcat și în modul acesta am salvat de la dispariție și pierdere
ireversibilă un mare număr de cuvinte și am ajutat ca generațiile
de azi să poată vedea cum vorbeau strămoșii lor în Bački Breg
în prima jumătate și la mijlocul secolului al douăzecilea“
(Ivošev 2011: 5). Iar Vasile Barbu menționează că după consti114
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tuirea Uniunii Scriitorilor în Grai Bănățean la Uzdin, Voivodina, „este clar că această mișcare literară va putea să se dezvolte
tot mai mult și să se afirme pe un plan românesc mai larg (...)”
(2009: 9).7 În mod similar, o autoare a unei cărți în varianta locală a bunievaților spune că în scriere a fost mânată de dorința
de „a-și exprima gândurile în mod poetic“ (Diklić 2005: 3) și că
„a fost încurajată de o invitație publicată în ziar referitoare la o
seară literară în cadrul Festivalului creației populare a
bunievaților” (Diklić 2005: 4). Prin această utilizare, variantele
locale ale limbii sunt privite ca un patrimoniu cultural valoros
care se folosește în diverse domenii. De aceea varianta locală
este considerată un mijloc pentru transferul valorilor culturale și
tradiționale, de la o generație la alta, prin cele mai frecvente teme și motive, care cuprind: amintirile din copilărie (cu opozițiile: sat/oraș, adineaori/acum), salaš (gospodărie), poveștile despre singerica (mașina de cusut), călătoria în oraș cu căruța, excursia în oraș cu trenul, munca câmpului la țară, obiceiurile tradiționale (Ajunul Crăciunului, Crăciunul, Paștele, etc.), relațiile
familiale la sat și multe altele. Teme similare se întâlnesc și în
volumul scris în varianta locală a șocților, 50 mi je tribalo lita
da ... (Ivošev 2011), care prin anecdote propune cititorilor o serie de activități de care se ocupau bărbații și femeile acum mai
bine de cincizeci de ani în satul Bački Breg, lângă Sombor, autorul adăugând și un dicționar cu „cuvinte mai puțin cunoscute“.
Faptul că o mulțime de texte sunt produse în variantele
locale ale limbii poate estompa încă o consecință: ideea că acest
gen de activism creează emoții. În ideologia limbii privind variantele locale, construită dinăuntru, se poate observa sentimentul
de mândrie și plăcere la scriitori, datorat faptului că își folosesc
7

Pentru mai multe detalii privind cronologia și istoria literaturii în grai
bănățean în Voivodina, v. Barbu 2009: 9-13.
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graiul local în scris. De ex., scriind prefața la antologia Poezie
în grai bănățean, Vasile Barbu face câteva precizări introductive asupra „literaturii române în dulcele grai bănățean” (2009:
9, subl. m. MĆ). În același mod, varianta locală a bunievaților
este văzută ca „originală” (Bašić Palković 2005: 94) sau ca
„maternă” (Babić 2014: 4), sau descriptivă – „din Bereg”
(„bereški“) (Ivošev 2011).
Într-un mod foarte similar și sârbii din Bela Krajina
(Slovenia) percep limba sârbă maternă ca limba pe care o utilizează la nivel local. Petrović sugerează că acest idiom este folosit numai ca mijloc de comunicare locală și, în consecință, este
marcat ca graiul „nostru“ („po naše“) sau, după satul în care se
vorbește, “ „graiul din Bojanci”, „graiul din Milići” etc.
(Petrović 2009: 124). În același timp, o astfel de marcare vorbește despre o funcție importantă a limbii materne, și anume
funcția solidarității între membrii comunității etnolingvistice și
culturale locale (Petrović 2009: 125, Tsitsipis 1998: 120). Acest
tip de ideologie a limbii, respectiv a considerațiilor și ideilor
asupra limbii, funcțiilor și valorii ei în cadrul comunității, poate
să contribuie la prestigiul varietății locale sau la vitalitatea ei.
Această idee este foarte importantă în situația în care se construiește o perspectivă asupra limbii, și dinăuntru și dinafară,
care sugerează că varianta locală poate să se folosească numai
pentru comunicarea locală. Acest tip de mecanism exclude posibilitatea folosirii variantei locale în situații mai prestigioase
care aparțin autorității limbii standard, care este limba comunicării publice și se consideră a fi potrivită pentru creația literară.
Atitudinea privind folosirea limbii standard implică foarte des
ideea despre standard ca formă ideală. 8 Cunoștințele despre varietatea standard a limbii sunt codificate în ortografii, gramatici,
8

Despre motivul calității limbii în literatura română din Voivodina în limba
standard, v. Ćorković 2010.
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dicționare de uz larg și, cu timpul, aceste cunoștințe încep să fie
văzute ca cea mai bună variantă a limbii (Kristal 19955: 333).
Limba standard are, de asemenea, și statut de variantă a limbii
care permite comunicarea scrisă, ceea ce este un argument în
plus care susține statutul său mai înalt în contrast cu variantele
locale. Dacă la toate acestea adăugăm impactul sistemului juridic și al învățământului, ca și al mediei, unde se folosește de
asemenea limba standard, ideea că limba scrisă este superioară
se acceptă ușor și în comunitate și în afara ei (cf. Tsitsipis
1998).
Concluzii
În această lucrare am abordat tema literaturii dialectale,
scrise în varietățile variantelor locale ale limbii românilor,
bunievaților și șocților din Voivodina în noul mileniu. Privind
tema propusă din perspectiva ideologiei limbii, creația literară
în variantele locale este considerată a fi o alegere conștientă a
scriitorilor, un performance și o activitate în care ei se angajează, marcați de contextul mai larg, care se arată important pentru
înțelegerea acestui procedeu. În contextul ideologiei limbii, care
există în aceste comunități, variantele locale ale limbii se consideră a fi „bune” pentru comunicarea în familie, dar pentru creația literară se folosește în mod tradițional varianta standard a
limbii. În aceste condiții, alegerea limbii de creație devine mesaj în sine, care conține diferite semnificații construite social și
cultural. Printre ele sunt și cele care afirmă ideologia existentă –
după care varianta locală a limbii are valoare simbolică și contribuie la cultivarea tradiției, iar personajele care o folosesc sunt
considerate drept purtătorii înțelepciunii populare. Însă, în texte
găsim și atitudini care pun sub semnul întrebării ideologia actuală, ceea ce găsim explicit înscris în ideile scriitorilor care valorizează pozitiv scrierea în varianta locală a limbii și care accentuează sentimentul plăcerii, mândriei și apartenenței la grupul
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care o folosește. Observația că practici lingvistice și sociale
asemănătoare există și la alte comunități etnolingvistice, culturale și minoritare din lume arată că procesul „localizării” literaturilor dialectale analizate este în același timp și un act universal. În această scurtă lucrare am schițat doar câteva exemple care arată că atitudinea activă de folosire a variantei locale, privită
din perspectiva ideologiei limbii, este bogată în semnificații și
merită atenția cercetătorilor în continuare.
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Dialectal literature momentum for the minorities in Vojvodina
in the new millennium
Abstract
In this article I address the issue of dialectal literatures, written in local varieties of three minorities in Vojvodina, Serbia, in the
new millennia: Romanian, Bunjevci and Šokci minority. The proposed subject is discussed from the perspective of language ideology,
according to which the literary creation in local minority language variety is perceived as a performance, as an activity in which writers
consciously engage. This choice is perceived as a part of many different contextualizations: of multilingualism in Vojvodina, of national
and supranational language policy in relation to regional and minority
languages, of existent language ideologies and of glocalization. The
main findings show that dialectal literature offers a complex story
since, on the one hand, it reaffirms the existing attitudes toward local
varieties (e.g. as language of local tradition and local knowledge). On
the other hand, it questions the existing attitudes, offering positive
valorization of the use of this variety, followed by feelings of content
and pride for using it and for belonging to a group that uses it. In conclusion, I suggest that dialectal literature can offer a different strategy
of self-perception and self-representation. Since the findings show
that active attitude toward the use of local variety of minority language is filled with meaning, I advocate it deserves further researchers’ attention.
Keywords: dialectal literature, language ideology, minority,
Vojvodina, activism
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Gastronomia românească între Orient şi Occident
Narcisa Ştiucă

A fost bucătăria românească mai mult orientală sau occidentală? Iată o întrebare al cărei răspuns nu poate fi formulat
fără raportarea la întreg sistemul alimentar, nu doar la modele şi
mode de preparare, etalare şi consum.
Mai întâi, aşa cum am arătat în alt studiu 1, trebuie menţionat faptul că românii se plasează între septentrional şi mediteranean, mai concret, între „mâncătorii de carne” şi „mâncătorii de pâine” 2. Prin plasarea geografică (relief, climă, vegetaţie),
spaţiul românesc se ataşează celui central şi nord-european,
ambele dominate în timpurile vechi de vânători şi crescători de
animale. Prin vocaţia sa creştină consolidată de romanizare, se
alătură cultivatorilor din sudul continentului. Fiecare dintre
aceste orizonturi generează câte un sistem alimentar propriu: pe
de o parte, cel bazat pe lactate şi carne, pe de alta, cel în care
predomină componentele vegetale (cereale, legume, verdeţuri,
fructe şi extracte oleaginoase). Amplasarea teritoriului românesc, dar mai ales varietatea formelor de relief au dictat asupra
armonizării acestor sisteme astfel încât se poate vorbi despre un
echilibru între hrana de provenienţă animală şi cea vegetală.
Aceasta din perspectiva capacităţii de producere şi a disponibilităţii de consum, dar imediat trebuie adăugate – tot în sensul
echilibrului – restricţiile şi interdicţiile, ambele serii fiind dicta1

Narcisa Ştiucă: Românii între septentrional şi meridional. Repere pentru o
etnologie a alimentaţiei, în „Studii şi comunicări de etnologie”, Sibiu, tom.
XXIV/2010, Ed. TechnoMedia, pp. 167-174.
2
Massimo Montanari: Foamea şi abundenţa, Polirom, Iaşi, 2003, pp. 14
squ.
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te cultural. Este vorba mai întâi de toate impunerile confesionale: cele patru posturi creştin-ortodoxe cărora li se adaugă zilele
de miercuri şi vineri, în care hrana este exclusiv vegetală, cu
excepţia datelor de „dezlegare” la untdelemn, vin şi uneori, peşte şi a zilelor de „harţi” care succed marile posturi şi au regimul
unei zile oarecare. Interdicţiile, unele dintre ele foarte vechi, se
bazează pe opoziţia curat / spurcat şi vizează cu precădere tot
hrana animală. Pravilele din sec. XVII3 încă mai consemnau
acest fapt, ataşând pedepse aspre celor care încălcau rigorile,
tocmai pentru că, în perioadele de secetă şi foamete, acest lucru
devenea o realitate, nu doar o tentaţie.
În fine, intervin factorii istorici şi aceştia, la rândul lor,
de esenţă politică (plasarea provinciilor istorice sub tutela marilor imperii), economică (intersectarea marilor drumuri comerciale, evoluţia ocupaţiilor dominante) şi culturală (orientarea claselor nobiliare către modele străine, dar şi convieţuirea multietnică pe întreg teritoriul).
În această lucrare mă voi opri asupra unei perioade remarcabile din punct de vedere politic şi cultural – epoca brâncovenească şi deceniile ce i-au succedat – privită prin prisma
unui document de valoare aparte care a stimulat interesul istoricilor şi lingviştilor 4, manuscrisul intitulat Carte întru care să
scriu mâncările de peşte i raci, stridii, melci, legumi, erburi
şi alte mâncări de sec şi de dulce dupre orânduiala lor5.
Conţinutul ar data, conform celor mai recente evaluări, de la
3

cf. Pravila bisericească numită cea mică tipărită mai întâi la 1640, în
Mănăstirea Govora şi lucrări de drept canonic precum Pravila lui Nicodim
Sachelarie din 1940.
4
Gheorghe Chivu: Cărţile de bucate, un izvor lexicografic insuficient
exploatat, în „Limba română”, LXI, 304-311, Academia Română.
5
O lume într-o carte de bucate. Manuscris din epoca brâncovenească,
Transcrierea textului, prefaţa şi postfaţa de Ioana Constantinescu; Studiu
introductiv de Matei Cazacu, Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 1997.
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sfârşitul sec. XVII fiind recopiat şi completat succesiv de-a lungul a două secole. Compilaţia de reţete şi sfaturi gospodăreşti
era destinată cuhniilor boiereşti, prin urmare, sunt evidente trăsături precum: preferinţa pentru cărnuri şi peşte nobile (păsări
de curte, viţel, morun, cegă, şalău), elaborarea unor sosuri sofisticate (găsim 11 reţete de “ostropiale”) şi a vinurilor şi distilatelor (“vutci”) digestive şi terapeutice. Vechimea textului şi continua dezvoltare şi înnoire evidenţiază contactul cu arta culinară
europeană concretizat în multiple influenţe, interferenţe şi mai
ales remanenţe în conceperea preparatelor, dar mai ales în impunerea unor procedee predominante şi a unor dominante de
gust date de asezonare şi condimentare.
Prezenţa a peste 60 de reţete de preparate din peşte,
scoici şi melci se justifică prin aceea că, în epocă, acestea erau
îngăduite pe perioadele de post. Totodată, ca şi în cazul reţetelor de pregătire a cărnii de pasăre – aflate în număr egal – manuscrisul tinde să satisfacă obişnuinţa nobililor de a consuma
mâncăruri variate având aceeaşi bază alimentară şi aceleaşi procedee favorite. La rândul lor, “mâncările de oao” destinate cu
siguranţă gustării de dimineaţă şi doar unele dintre ele meselor
festive (ouă umplute, ouă răscoapte cu sos de portocală, lămâie
şi garnitură de stafide, intens colorate cu şofran) sunt foarte diverse şi opulente. Acestea pun în evidenţă privilegiul alimentar
al nobililor, ştiut fiind că, atât carnea de pasăre, cât şi ouăle
constituiau pentru restul păturilor sociale în cel mai bun caz o
delicatesă festivă, dacă nu doar o sursă de venituri mărunte obţinute prin comercializare.
Există şi reţete bazate pe vegetale: “mâncări de poame
uscate şi verzi”, precum şi “feliuri de sălături, după vremi”. De
fapt, este vorba despre garnituri care pun în valoare îmbinări de
gust pe cât de surprinzătoare, pe atât de rafinate: dulce – picant,
amar – acrişor, acrişor – picant, dulce – amărui – picant, acestea
însoţind mai cu seamă cărnurile. Interesantă este îmbinarea din124
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tre autohton şi exotic: fructele, verdeţurile şi ierburile sunt înnobilate cu oţet de trandafir, de flori de “năramză” (portocală),
must de “chitră” (grapefruit) şi zeamă de lămâie, cărora li se
adaugă din abundenţă scorţişoara, cuişoarele, stafidele, caperele
şi nelipsitul “zahar alb” (probabil, din trestie de zahăr). Dar dacă lăptucilor şi sfeclei roşii le sunt necesare multe alte ierburi
aromate şi înzestrate cu virtuţi digestive, cele de provenienţă
străină precum “andidiile” (andivele), sparanghelul şi caperele
sunt supuse unor procedee de preparare cu mult mai sumare
(fierbere sau opărire), iar adaosurile, foarte puţine, sunt menite
să le păstreze şi să le pună în valoare propriile arome în combinaţiile complementare amintite mai sus.
Chiar şi la o simplă enumerare a bazelor alimentare şi
ingredientelor ne dăm seama că manuscrisul reţine doar acele
reţete pretenţioase şi preţioase, consemnând ici colo mici secrete gastronomice şi sugestii de prezentare. Cu foarte puţine excepţii, felurile de mâncare cuprinse aici sunt destinate consumului imediat, fapt asupra căruia se insistă mai ales când este vorba despre cărnurile nobile. Este firesc acest lucru deoarece este
ştiut că, spre deosebire de alimentaţia ţărănească ce punea accentul pe valoarea de provizie a hranei, deci pe procedeele de
conservare, cea a claselor suprapuse era menită nu doar să satisfacă nevoi fiziologice, ci să sublinieze statusul social prin prospeţime, selecţie, condimentare generoasă şi cumul de ingrediente, dar mai ales de operaţii şi procedee de preparare.
Totuşi, prezenţa câtorva baze “grosiere”, “rustice” precum carnea de oaie, de “râmător”, de vacă şi bou indică un
anumit autohtonism, opţiunea pentru mâncăruri grase, săţioase
fiind potenţată şi de influenţa balcanică. Să nu omitem totuşi
faptul că marea boierime valahă şi moldavă erau nu numai consumatoare, dar şi mari producătoare şi exportatoare de carne de
bovine, lucru atestat de mărturia lui Anton Maria del Chiaro
consemnată în Revoluţiile Valahiei: “<Iar belşugul de vite este
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de necrezut. Oamenii înjugă câte doisprezece boi la plug şi se
îndeletnicesc mai degrabă cu creşterea lor decât cu lucrarea pământului din cauza păşunilor deosebit de bune. Este socotit un
păcat să se taie viţeii. Din Moldova deci se scoate acea mulţime
de boi din a căror carne se hrănesc nu numai popoarele vecine
ale Ungariei şi Rusiei, ci şi ale Poloniei, Germaniei, ba chiar
până şi ale Italiei, şi mai ales cei din oraşul Veneţia.> /.../ Uneori, numărul animalelor de pe moşiile boiereşti atingea cifre
uriaşe. Bunăoară, se spune că Preda Brâncoveanu, tatăl viitorului domn, Constantin Vodă, deţinea în satele lui: 12000 de iepe,
30000 de oi, 4000 de boi, 1000 de bivoli, 4000 de porci şi 300
de stupi.” 6
Câteva dominante ale bucătăriei islamice, orientale în
general, sunt identificabile şi în reţetarul brâncovenesc, perioada la care ne referim caracterizându-se prin tendinţe de păstrare
a moştenirii culinare şi dietetice descendente din Antichitatea
europeană aflate la concurenţă cu noile tendinţe şi tentaţii aduse
de schimbări şi achiziţii de noi alimente şi tehnici. “Cultura
alimentară a acestei perioade (cea premodernă) poate fi înţeleasă ca un efort permanent de păstrare a continuităţii în faţa
schimbărilor revoluţionare şi în acelaşi timp, ca un fenomen de
schismă între moda cosmopolită, comună tuturor elitelor europene, pe de o parte, şi o din ce în ce mai pregnantă dorinţă de a
defini diferenţele naţionale în termeni de bucătării rivale.” 7
Pregătirea bucatelor şi prepararea propriu-zisă sunt extrem de laborioase şi costisitoare ca timp, combustibil şi procedee indicând aceeaşi afişare ostentativă a bunăstării şi rafina6

Gheorghe Iordache: Ocupaţii tradiţionale pe teritoriul României, Scrisul
Românesc, Craiova, 1985, pp. 53.
7
Brian Cowan: Lumi noi, gusturi noi. Moda culinară după Renaştere, în
„Istoria gustului” (coord. Paul Freedman), trad. rom. Ed. Vellant, Bucureşti,
2008, pp. 197.
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mentului. Îşi spune cuvântul în această privinţă mai ales tradiţia
medievală puternic influenţată de modelul oriental impus odată
cu apariţia în 1226 a cărţii arabe de bucate Kitab al tabikh. Tradusă în ediţii succesive până în sec. XVIII, aceasta avea să fie
inclusă în bibliotecile otomane şi să capete o mare circulaţie 8.
Iată cele mai importante dominante ale modelului oriental: adaosul de sosuri la aproape toate felurile cu tentă de amar
sau acru (cu agrişe, aguridă sau tipuri de oţet fructat, după sezon); fierberea cu condimente şi înlăturarea acestora, colectarea
spumei, utilizarea agenţilor de îngroşare precum năutul, migdalele şi nucile, alături de „pâine frecată” (pesmet) sau „pat” de
pâine prăjită şi stropită cu unt; mărunţirea cărnii pentru a fi mai
bine pătrunsă dar şi ca amintire a servirii cu mâinile; preocuparea pentru aspectul servirii (ştergerea marginilor vasului, stropirea cu apă de trandafiri, ornamentarea cu şofran). Complexitatea preparării rezida în efectuarea unor operaţii succesive (măcinare, amestecare, strecurare şi adăugarea în anumite momente
a ingredientelor). Combinaţiile de carne şi legume erau intens
condimentate, aromatizate şi colorate (cucunari, cuişoare,
„fistichiuri”, coriandru, scorţişoară şi pigmenţi puternici care
conotau bogăţia: şofranul şi cârmâzul), acrite cu sucuri sau oţet
de fructe, îndulcite cu zahăr, erau adesea servite cu garnitură de
stafide şi stropite apă de trandafiri. Cele mai evidente influenţe
orientale se regăsesc în reţetele care conţin fructe dulci (stafide,
migdale, fistic, smochine) precum şi potenţatori de aromă şi
condimente extrem de preţioase: “udagaci” (aloe), moscos,
“belgioin” (smirnă), “cardamă” (cardamom). Alături de ceapă,
hajmă şi usturoi, se utilizau şi coriandrul, piperul nucşoara. Era
utilizat cu precădere untdelemnul, probabil, uleiul de măsline,
8

H. D. Miller: Plăcerile consumului. Naşterea bucătăriei islamice
medievale, în „Istoria gustului” (coord. Paul Freedman), trad. rom. Ed.
Vellant, Bucureşti, 2008, pp. 135 squ.
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socotit extrem de preţios pentru preparate foarte rafinate. Atunci
când cărnurile erau fripte sau prăjite în propria grăsime, gustul
şi mirosul erau mascate cu foarte multe arome, mai ales în cazul
cărnii de ovine şi bovine.
Sosurile erau încă din Antichitate cheia succesului oricărui preparat: întâlnim aici o variantă a „garumului” roman făcut
celebru de Apicius: „ostropielul de sardele care să mănâncă cu
peşte fript pe grătar şi cu cezvârte de oae friptă şi cu pasări sălbatece fripte”, adaptat noilor gusturi şi disponibilităţi prin adăugarea zahărului şi a scorţişoarei. De asemenea, sosurile „sals”
(acrişoare), impuse de bucătăria orientală, unele evident autohtonizate (cel de „erburi mirositoare” cu pătrunjel, busuioc şi
cucunari/muguri de pin, îngroşat cu miez de pâine şi acrit cu
oţet de trandafir şi must de lămâie şi cel de „grăunţe de
ghenuperi”, fierte laolaltă cu scorţişoară şi cuişoare în vin alb şi
destinat fripturilor de vânat).
Descendente din gastronomia antică dar profund inovate
şi ridicate la rangul de preparate fără de care niciun tip de carne
nu ar putea fi desăvârşit, prin urmare, purtătoarele acelui “haut
goût” către care aspira La Varenne, sosurile dovedeau măiestria, spiritul inovativ şi rafinamentul bucătarilor care, de pe la
sfârşitul veacului al XVII, începeau să se profesionalizeze. Din
cele 11 reţete de “ostropiale” consemnate în manuscrisul brâncovenesc, două erau deja celebre: este vorba despre sosul “ce se
chiamă crăesc” (probabil, “sosul suprem”, ragoût-ul lui La
Varenne) şi cel verde, realizat pe bază de verdeţuri autohtone
(pătrunjel, spanac şi măcriş), îngroşat cu nuci, migdale şi pâine
prăjită şi aromatizat cu “pimpinela” (anason) şi izmă, ale căror
arome erau intensificate de oţet şi piper. Aşa cum arăta La
Varenne în cartea sa, iar mai târziu succesorul său, Fr.
Massialot, autorul cărţii Cuisnier royal et bourgeois (1691), sosurile erau menite să ia locul condimentelor.
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Predilecţia pentru unt, inclus în cantităţi generoase în
foarte multe reţete era o achiziţie vest-europeană, care punea în
valoare prospeţimea, calitatea cărnii selectate şi îmbogăţea savoarea unor preparate altfel destul de fade (carnea de găină,
peştele slab, ouăle). Tot o modă occidentală pare să fie fierberea
cărnurilor timp îndelungat, în vin sau “muselez” (vin aromat şi
fiert, special preparat), după frigere sau prăjire prealabilă. Uneori, este vorba despre fricassée (prăjitul în sos), celebrul procedeu impus de François Pierre (La Varenne) în cartea sa Le
Cusinier François (1651), preparare prin reducţia sucurilor dar
şi a adaosurilor aromatice lichide care slujeau totodată frăgezirii
cărnii. Alteori, este vorba despre procedeul soak (îmbibare prin
fierbere), destinat cărnurilor mai fibroase şi mai grele precum
cea de bovine şi de vânat9. Ouăle crude, mai ales gălbenuşurile
în număr impresionant, un ingredient agreat încă din Evul Mediu10, se adăugau cărnii de pasăre obţinându-se astfel preparate
mai consistente şi mai rafinate.
Tot dintre achiziţiile secolului anterior se păstra procedeul farce (umplutura mixtă, înnobilarea anumitor părţi tranşate
precum capul de viţel şi de oaie, spata) sau a unor organe (limba, ficatul, intestinele, ugerul) 11. Totodată, prin acest procedeu
se obţineau preparate de mare rafinament precum ştiuca umplută cu migdale şi stafide, racii umpluţi cu ierburi şi stafide sau cu
migdale, asezonaţi cu scorţişoară şi apă de trandafir, melcii cu
arome puşi pe grătar, dar şi unele legume “împănate” precum
“patlagenele” cu ierburi, usturoi, migdale şi cuişoare sau tigvele
cu sos verde, lapte de nucă şi lapte de migdale.
9

Brian Cowan: op. cit., pp. 222.
C. M. Woolgar: Ospăţ şi post. Mâncarea şi gustul în Europa medievală, în
„Istoria gustului” (coord. Paul Freedman), trad. rom. Ed. Vellant, Bucureşti,
2008, pp. 163 squ.
11
Brian Cowan: op. cit., pp. 224-225.
10
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Cum la sfârşitul sec. XVII şi începutul sec. XVIII accentul cade tot mai mult pe savoare şi pe preparatele elaborate care
cereau o măiestrie deosebită, inventivitate şi formarea unui stil
personal de a găti dar şi de a etala, Cartea întru care se scriu
mâncările... consemnează tendinţele epocii, fără a renunţa totuşi la influenţele orientale, o dovadă fiind apetenţa pentru
componentele dulci. Zahărul, supus unui consum exploziv din
sec. XVIII, ca urmare a dezvoltării plantaţiilor din Caraibe, nu
putea fi încă exclus din preparate întrucât unul dintre principiile
de bază formulate încă din Evul Mediu şi susţinut de bucătăria
renascentistă era că, fără el şi fără fructe dulci, “totul ar fi lipsit
de gust”, aşa cum arătau Martino din Como în Libro de arte
coquinaria (1450) şi Bartolomeo Sacchi – Platina în De honesta
voluptate e valetudine (1465) 12. Totuşi, încetul cu încetul, zahărul ajunge să nu se mai folosească extensiv, ci intensiv, la preparatele sofisticate sau la cele de inspiraţie orientală, chiar şi la
băuturile calde recent adoptate şi care pe continentele de origine
nu se îndulceau (ceaiul, cafeaua, cacaua).
Dar reproşul de a fi “prea arab” s-a formulat şi la adresa
lui La Varenne a cărui carte de bucate s-a bucurat de un succes
enorm la vremea sa. Peste nici un secol, acestea erau dezavuate
în favoarea preparatelor inovative, cu tentă “naţională”, dar nu
prea rustice. La nouvelle cuisine, tendinţă lansată pe la 1730,
renunţa la condimentele intense, la ornamentarea ostentativă,
care încântase elitele europene, în favoarea armonizării gustului, a creării unei succesiuni a felurilor servite care să fie benefică organismului, a îmbinării de arome rezultate din exploatarea florei autohtone, care aveau totodată avantajul de a deţine
virtuţi curative.
Astfel trebuie citit manuscrisul brâncovenesc care înregistrează, deopotrivă, tradiţiile Evului Mediu târziu, pe cele re12

idem, op. cit., pp. 200.
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nascentiste, dar şi achiziţiile perioadei premoderne, căci deţinătorii şi compilatorii succesivi au consemnat tot ceea ce au considerat demn de a ieşi dintr-o cuhnie boierească. De aici absenţa
felurilor “banale”, rutiniere sau prea ţărăneşti care, de altfel, au
lipsit dintotdeauna din cărţile de bucate cu standard ridicat.
De altfel, despre cât de deschişi la nou erau boierii prin
sec. XVIII vorbeşte corespondenţa purtată de aceştia cu furnizori de mare anvergură şi demni de toată încrederea precum
Hagi Popp din Sibiu. Pe la 1780, Catinca, soţia vel paharnicului
Barbu Ştirbei, îi comanda acestuia, pe lângă varză, lăptuci,
“ceai de cel bun de Rusia” şi unt, caşcaval, rozmarin, iar mai
apoi, zahăr, cafea şi ananas. Tot ananas prescria “dohtorul” cucoanei căimăcănese a lui Iancu Caragea spre a se întrema după
naştere; pitarul Brăiloiu îi scria lui Popp: “...să cercetezi la grădinile din Sibii sau la grădina lui Brocantai (Brukenthal) pentru
nişte poame ce le zic ananas!”13.
Pentru mesele simandicoase precum cea prilejuită de vizita lui Vodă Mavrogheni la boierul Gh. Jianu (1781), listele
conţineau delicatese costisitoare şi azi: “prezentină” (parmezan), cârnaţi, salam de Sibiu (!), orez de Italia, rasol de Franţa,
pişcoturi lungi, aufsaţ de zahări (ornamente), vin de Tokai, de
Rhin şi “muşcat” (tămâios). La nunta lui Oteteleşanu cu fata
slugerului Argetoianu (1794) se livrau de la Sibiu sardele, capere, zaharicale, şampanie şi vin de Tokai. Tot cam atunci, Barbu
Ştirbei cerea “vutcă franţuzească de-i zice rom” alături de conopidă, “andide” şi “anghinări” 14.
Prin urmare, mesele nobililor valahi erau întru totul similare cu tendinţele europene: nu se renunţase complet la boga13

Constantin Gane: Amărâte vieţi de jupânese şi cucoane. Boieroaice din
Moldova şi Ţara Românească în veacurile XVI – XIX, 1943/2016, Corint,
Bucureşti, pp. 187.
14
Ibidem.
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ta tradiţie orientală, cum nici confraţii lor occidentali nu o făcuseră, dar se lăsau purtați de tantaţia noilor savori şi rafinamente,
de ingrediente care presupuneau o nouă ştiinţă, efort de elaborare şi de armonizare şi mai ales optau pentru varietate în detrimentul abundenţei.
Totuşi, în primul deceniu al sec. XIX, ospeţele aveau încă nenumărate feluri de mâncare şi chiar într-o zi oarecare, un
obraz subţire precum cel al lui Constantin Ladá, “pocrovitelul”
(binefăcătorul) lui Teodor Vârnav, se delecta dimineaţa cu “cafea nemţească sau ciocaladă”, la amiază “iubea să aibă masă curată de 7 sau 8 feluri de bucate, vin bun şi desert /.../ miercurile
şi vinerile postea cu peşte proaspăt, adus în fiinţa lui viu din apa
Dâmboviţei” şi asta pentru că “ţinea magazia la hanul lui
Şărban Vodă, cu mărfuri de Austria şi Sacsonia”.15
Cum între timp apăruseră “ghiduri de dietetică pentru
menţinerea sănătăţii” şi “manuale de comportament alimentar”
după modelul lui Platina, iar în Franţa se afirmase deja un “discurs literar” gastronomic, era firesc să fie preluate de marea boierime aceste tendinţe şi achiziţii, “cercate”, adaptate, iar mai
apoi transmise ca moştenire generaţiilor viitoare. Aşadar, gastronomia Iluminismului şi a epocii premoderne se afla la intersecţie de gusturi şi modele, aşa cum însuşi spaţiul cultural românesc se plasa între Orient şi Occident: era câte puţin din fiecare, adăugând sau eliminând ceea ce convenea spiritului, substituind cu ingrediente şi arome familiare, mereu în căutarea
surprinzătorului, a noului, a hrănitorului-aspectuos-gustos, adică a “hranei supreme”.

15

Teodor Vârnav: Istoria vieţii mele (Autobiografie din 1845), Polirom, Iaşi,
2015, pp. 36-38.
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Romanian Gastronomy between East and West
Abstract
The Romanian cuisine was conditioned by the geographical
location of the country, to which were added the confessional
regulations and the historical, economic and cultural factors. The
analysis of the features of the Romanian cuisine was made on the
basis of a manuscript from the Brâncoveanu era (XVII century),
containing 60 recipes, which were recovered and completed over two
centuries.
Examining these recipes, the author identifies, beyond the
aristocratic menus with oriental features, fatty and nourishing meals,
the presence of a certain autochthonism given by the sheep, beef and
pig meat, but also some Western influences, among which she names
the butter.
This mix of tastes and dishes consumed by the Romanians
determines the author to finally conclude that in a country placed
between the East and the West, the Romanian cuisine has taken from
everything, from the East and from the West as well as from the local
resources, gliding from menus of oriental origin to Viennese or
Parisian ones and vice versa.
Keywords: aristocratic menus, fatty meals, autochthonism,
influences, blend of tastes
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Hrana rituală a sârbilor bănăţeni în cursul
sărbătorilor de peste an
Iavorca Marcov Iorgovan

Hrana este cea mai veche formă a culturii umane. Alimentele, pregătirea hranei, consumația acesteia constituie un
bun cultural cu funcții și simboluri multiple. Acestea sunt de
fapt o mărturie despre tipul dominant al sistemului culturii în
procesele sale existențiale, ale modificărilor precum și a nivelului de civilizație al etniei respective.
Mâncarea zilnică e într-o permanentă schimbare, chiar și
cea pregătită pentru evenimente sau stări deosebite cum ar fi:
hrana gravidei, a lăuzei, a sugarului, a copiilor, cea gătită pentru
nuntă, botez sau la înmormântare și parastase.
La rândul lor, sărbătorile de peste an conțin nu doar
practici arhaice, ci și hrană rituală. Obiceiurile practicate în
timpul sărbătorilor aveau ca scop asigurarea sănătății familiei,
prosperitatea casei și a holdelor în anul care va veni.
Sărbătorile de peste an se împart după anotimp: de iarnă,
primăvară, vară, toamnă.
În cursul anului, sârbii bănățeni sărbătoresc și un praznic
al casei precum și praznicul (hramul, cramul) satului, al bisericii
din sat.
Nu putem începe relatarea privind tradiționalele sărbători de iarnă fără a aminti de postul Crăciunului, care începe de
la sfârșitul lui noiembrie (28 noiembrie) și ține până pe 7 ianuarie.
Cu câteva zile înainte de începerea postului se primenea
casa, se spălau (opăreau) cu apă fierbinte și leșie toate vasele și
tacâmurile din casă ca să nu fie spurcate (pogănite).
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În această perioadă a postului mare, pe 19 decembrie,
sârbii îl sărbătoresc pe Sfântul arhiepiscop Nicolae. Nu există
obiceiul punerii ghetuțelor în fața ușii, nimeni nu așteaptă cadou
și nici simbolica nuielușă, ci pe 17 decembrie (Sfânta Varvara)
gospodinele aleg grâu frumos, îl spală și îl fierb. Acest grâu
fiert înnoptează în casă, iar a doua zi se îndulcește cu zahăr și
miere, se tămâiază și se duce o parte la cimitir sau la vecini iar o
parte rămâne în casă (bucuria copiilor) pentru pomenirea morților.
Există și un cântecel al copiilor:
Varvarița vari
Varvarița fierbe
Sveti Sava ladi
Sfântul Sava răcorește
A Nikola kusi
Iar Nicolae gustă
Iată, grâul fiert ca ofrandă!
Foarte multe case de sârbi îl au ca patron al casei pe
Sfântul Nicolae. Masa cu invitați este plină cu mâncare de post
și pește (obligatoriu) pregătită în ulei.
Și postul Crăciunului continuă, iar mâncărurile specifice
sunt: ciorbe (zame) de roșii (bulion), ciorbe acrite cu moare,
aluat fără ou (găluște, tăiței lați, gogoși, tarhană, tășcuțe), ulei
de ludaie (dovleac) cu pită, chisăliță din sticlă cu pită moale,
cartofi, fasole uscată, varză murată, dovleac copt în cuptor, prune uscate, mere, compoturi, gemuri...
Pe 5 ianuarie (Tuțindan) dimineața se tăia porcul (țăranii se legau la gură ca să nu inhaleze miros și aburi de slastă).
Sărbătoarea Ajunului (6 ianuarie) începe cu venirea în
casă a primului oaspete (polojnik). Acesta este prima persoană
care intră în casă, de preferat bărbat sau băiat. El are rolul de a
meni un an nou cu roade multe și sănătoase, cu familie numeroasă. Lui i se dă de băut, ceva de mâncare, dar și câțiva bănuți
și un colac anume, rotund și cu gaură-n mijloc.
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În dimineața de Ajun gospodarul casei aduce apă neîncepută de la fântână ca femeile din casă să frământe cesnița, colacul mare și alți colaci de Crăciun. (La Cenad cesnița se frământa în prima zi de Crăciun înainte de a se trage clopotele la
biserică).
Se postește întreaga zi de Ajun, unii țin post negru fără
mâncare și apă. Se pregătește doar mâncare pentru cina de
Ajun.
Seara, înainte de a se așeza la masă, gospodarul aduce în
casă paie, iar într-un ciur (sită) nuci, pe care le aruncă în cele
patru colțuri ale camerei, apoi în grajd, cotețe... Tot acum în sobă se pune un lemn gros (badniac), care să țină jarul până după
miezul nopții (Cenad).
Toată familia se adună în jurul mesei pe care este așezat
colacul mare (frământat de post) în care s-a împlântat o nucă și
un fir de busuioc împrejmuit cu un fir de lâniță roșie. Lângă colac e pus și vasul cu grăunțe (grâu, orz, porumb, fasole), în care
se înfige o lumânare și o crenguță de măr legate tot cu un fir roșu. În anumite case grâul se punea la încolțit de Sfântul Nicolae
astfel că de Ajun era bine încolțit și verde (Sâmpetru Mare).
Pentru această seară gospodinele pregătesc câteva feluri
de mâncare de post (de obicei în număr impar: fasole (ciorbă și
scăzută), varză murată călită în ulei, prune uscate fierte, tăiței
lați cu mac, mere, miez de nucă cu miere.
La această masă se mănâncă o pâine special pregătită
numita Sănătatea (Zdravlie). Aceasta are forma unei franzele,
pe suprafața căreia se crestează de atâtea ori câți membri are
familia. Coaptă se unge deasupra cu miere. Nu se taie, ci se rupe și se mănâncă fiecare fărâmă (ca să fii tot anul sănătos!).
Mâncarea rămasă și vesela nu se adună și nu se spală în
seara de Ajun, ci rămân pe masă peste noapte (ca să se ospăteze
și sufletele morților din familie).
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(În anumite case și acum masa se întinde pe preșuri și
saci de iută pe podea, familia Marcovici Vladimir, Timișoara,
Clisura Dunării).
În această câmpie mănoasă, Crăciunul nu se putea
imagina fără colaci: Colacul mare, colăceii pentru colindători,
colacul polojnicului, Sănătatea, Soarele și Luna, Boii în jug,
curtea, cesnița… Toate acestea sunt aluaturi rituale, care se
frământau în dimineața de Ajun.
Colacul mare de Crăciun era astfel împletit: la mijloc o
pâinică rotundă care se înconjura cu o împletitură din două-trei
suluri de aluat. Deasupra colacului, sub formă de cruce se pune
o împletitură răsucită din două suluri de aluat. În cele patru părți
se pun patru ruje (trandafiri), două sub forma unor colăcei și
două sub forma unei bentițe crestate și rotunjite ca un melc. De
asemenea se împlântă în aluat și o nucă.
Acest colac se taie a treia zi de Crăciun sub formă de
cruce (în patru). De obicei îl tăiau cel mai vârstnic bărbat și cel
mai tânăr din familie.
Rujele de pe colac se rup în bucățele și se pun în hrana
animalelor, a păsărilor, dar și în apa cu care se stropește litia
(alaiul) la Ispas sau Rusalii cu scopul de a se asigura rod bun al
grânelor, dar și ploaie pentru culturile agricole.
Colacul tăiat este consumat de familie. Firul de busuioc
se îngroapă în grădină printre semănături (valoare apotropaică).
Rar se mai fac colaci ca Soarele, Luna, curtea, însă
acum jumătate de veac se găseau în multe case. Dacă omul era
mai sărac: boii în jug, ăvlia (curtea) cu păsări, țarcul cu oi se
făceau din imală care se usca ușor pe plita călduță. Important
era simbolul acestora!
Erau și familii care frământau acești colaci cu lapte, ouă
și ulei, nu erau de post (Gelu, Variaș, Saravale).
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Acești colaci de Crăciun au semnificații magice. De la
aceștia se așteaptă să influențeze asupra fertilității și să asigure
reușită în anumite lucrări agricole.
Tot de Crăciun, în fiecare casă se frământa un colac
„de cinste” (nu de post) care se ducea ca cinste nașului dar și un
colac pe care mama îl ducea fiicei, care s-a mutat în casa socrilor. Acești colaci erau cei mai frumoși și erau duși înveliți în
ştergare albe de pânză bine apretate stârnind admirația celor pe
care îi întâlneau pe drum. În prezent, tortul (de obicei, de cofetărie) a luat locul acelui colac de cinste.
În ziua de Crăciun (7 ianuarie) dimineața, toți membrii
familiei se spălau cu apa, în care se punea un măr roșu, ca să fie
toți sănătoși și îmbujorați ca mărul.
Masa de prânz era foarte bogată: supă de găină cu tăiței,
carne fiartă și cartofi cu sos de roșii, carne de porc și cârnați
fripți, murături, hrean cu smântână, compot iar ca desert: mai
multe feluri de prăjituri, tort și, neapărat, cesnița, care se pregătește și acum în fiecare casă de sârbi.
Aici, la noi, în zona de câmpie cesnița nu se frământă cu
drojdie ca la Kikinda, ci din făină, apă neîncepută, puțin ulei și
un strop de sare. Se frământă mult până devine un aluat elastic
de plăcintă întinsă din care se întind pe masă peste un măsai curat de cânepă, foi (de obicei șapte, nouă sau unsprezece) care se
lasă puțin să se zvânte, apoi se așează doua-trei foi în tava bine
unsă cu ulei încins, se presară nucă măcinată, zahăr, stafide și se
picură miere topită. Când s-au folosit jumătate din foi, gospodina aruncă peste cap sau umăr un ban de metal (aur, argint, aramă). Cel în a cărui bucată se va găsi acest ban îl va purta în buzunar ca talisman sau îl va folosi când cumpără ceva de valoare
(casă, pământ, animale). Dacă banul a fost de aur sau argint,
atunci gazda casei îl răscumpăra de la cel care l-a găsit și-l punea în găleata cu apă cu care adăpa animalele până la Crăciunul
mic (14 ianuarie).
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Astfel pregătită, cesnița necoaptă se taie în bucăți pătrate, se stropește bine cu ulei încins și se coace. Coaptă se unge
din abundență cu miere topită. (Mierea care se va scurge în tipsie se va folosi la vindecarea bubelor copiilor).
Gospodina sau cel mai vârstnic bărbat din casă împarte
cesnița mesenilor în prima zi de Crăciun menind fiecare bucată:
1- întemeietorului casei (deși uneori este necunoscut)
2- polojnikului
3- călătorului (vizitatorului ocazional)
4- păstorului (văcarului)
și apoi celui mai vârstnic membru al familiei și pe rând până la
cel mai tânăr.
Am întâlnit (Gelu) o porționare deosebită a acestei prăjituri. Deși tipsia era dreptunghiulară, în mijloc, cu vârful cuțitului se tăia un cerculeț, apoi un cerc mai mare și al treilea cerc și
mai mare. Din mijloc, de la cerculeț se tăia în diagonală, astfel
încât bucățile aveau formă neobișnuită. (Oare, să fie simboluri
solare, soare și raze solare ?!).
A treia zi de Crăciun, băieții, călare pe cai odihniți alungau Crăciunul. Intrau prin porțile larg deschise în casele fetelor
și rudelor din sat, unde erau serviți cu țuică, vin, prăjituri și mezeluri de porc.
De Anul nou (14 ianuarie) nu se gătea carne de pasăre
pentru că acestea tot anul râșchie și împrăștie, ci se gătea de
porc, vită sau mai cu seamă de oaie care mereu merge înainte
(simbolul progresului).
Tot acum se pregătește o prăjitură specifică, Vasilița.
Este o prăjitură din foi întinse, tot cu nucă, care are forma melcului și se fac atâtea câți membri are familia. Cu trei fire de
trestie legate cu lâniță roșie se pune pe fiecare bucată pecetea.
Ciclul sărbătorilor de primăvară începe cu Întâmpinarea
Domnului (Sretenie), însă de la Sf. Trifon, natura începe să se
trezească, dar este și prima sâmbătă a morților (Zadușnițe).
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În Clisura Dunării (zonă viticolă) precum și în satele
din jurul Recașului, unde se cultiva vița de vie, de Sf. Trifon se
mergea în vii, se tăiau simbolic câțiva lăstari de viță, se stropeau
cu vin vechi, apoi acolo, în vie se aprindea foc de vreascuri pe
care se prăjea slănină și cartofi în coajă. Totul se stropea cu vin
vechi.
Zadușnițele sunt zilele dedicate morților. Se consideră
fiecare sâmbătă ca zi a morților, însă găsim pe calendar patru
date însemnate ca zile ale morților, când se pregăteau prescuri
(poskurițe) din aluat de pâine.
Se frământă un aluat dospit, se rulează un sul, se taie cu
latura palmei în bucăți mai mici, pe mijloc se răsucesc, iar deasupra li se imprimă NIKA cu un prescuraș (ștampilă de lemn).
Tipsia în care se coc se pudrează doar cu făină.
Aceste prescuri se frământau dimineața ca până la prânz,
călduțe să poată fi duse la cimitir și la vecini.
Și acum se mai fac prescuri, însă mai des se duc gogoși
(krofne) sau coardă cu mac și nucă.
În săptămâna Floriilor se culegeau flori, frunze (plante
medicinale) pentru ceaiuri de leac.
În Sâmbăta lui Lazăr se pregăteau pentru copii turte
(pogăci) presărate cu zahăr și se coceau floricele de porumb, care se pregăteau în ciururi, pe focuri aprinse la răscruce de drumuri.
Vinerea Mare e zi de post aspru, negru. Se postește fără mâncare și fără apă. Cei care aleg o formă mai domoală gătesc o supă simplă de fasole albă cu lășcuțe (mici pătrățele de
aluat întins) sau pește în ulei.
În multe case se vopsesc ouă pentru Paști cel mai des în
culori provenite din plante: coji de ceapă, sfeclă roșie, mușețel,
laptele cucului.
Paștele este cea mai importantă sărbătoare a primăverii.
De Paști se frământa un colac cu lapte și ouă, frumos împletit
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care se ducea la cimitir și se împărțea de sufletul morților. Acest
colac a fost cu timpul înlocuit cu plăcintă dospită (coardă) cu
mac și nucă, ca în prezent să ducă fiecare la cimitir ce are, ce
știe și ce poate.
Prânzul de Paști – supă de găină, carne de miel friptă,
cartofi sau spanac, salată verde. Pe fiecare masă se află și ouă
vopsite cu care mesenii ciocnesc (Hristos a înviat! Cu adevărat
a înviat!).
A doua zi de Paști, în cele mai multe localități se iese la
cimitir, unde se duc ouă vopsite, prăjituri, vin și țuică, apă. În
alte localități se iese la cimitir o săptămână mai târziu, de Păștițe.
Sfântul Gheorghe (6 mai) se sărbătorește cu convingerea
că se asigură fertilitatea animalelor, creșterea plantelor și obținerea unui rod bogat. Se sărbătorește în multe case ca sfânt (patron) al casei, dar și ca o sărbătoare a primăverii, a cărei rădăcini trebuie căutate încă în perioada precreștină.
De Sfântul Gheorghe pentru masa de prânz se pregătea
carnea primului miel (dacă familia creștea oi).
(Iată, mielul jertfit sfântului, care se referă, poate la prinosul jertfei zeului suprem).
Ispasul este de asemenea un mare praznic creștin, care
cade întotdeauna într-o zi de joi. În această zi se duceau de pomană primele fructe (vișine, cireșe).
Rusaliile este ultimul praznic al primăverii.
În zilele de Sângeorgi, Ispas și Rusalii se iese împreună
cu preotul la crucile din marginea lanurilor de grâu, unde se împletesc cununițe care se aduc acasă. La întoarcere, sătenii bătrâni aruncă asupra litiei boabe de grâu și stropesc cu apă litia.
Sărbătorile de vară și toamnă sunt mai puțin prăznuite.
S-a postit (rar se mai postește acum!) în postul dinaintea
Sânpetrului (8 iunie – 12 iulie), apoi în postul sfintei Mariei
Mari (14 august – 15 august), postul de o zi (Tăierea capului Sf.
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Ioan Botezătorul, 14 septembrie) precum și la Ziua Crucii (27
septembrie).
Până la Sânpetru (12 iulie) nu se mâncau mere și nici
prăjituri cu mere nu se pregăteau. În această zi se fac plăcinte cu
mere și se duc mere de sânpetru (tămâiate) la casele vecinilor
sau la cimitir.
În ziua de Sf. Ilie (2 august) se tăia un cocoș pe pragul
casei, iar capul păsării se împlânta într-o trestie, care se punea
sub streașina casei cu scopul de a răscumpăra capetele bărbaților din casă. Carnea de cocoș se fierbe pentru masa de prânz
(supă, carne fiartă, cartofi, sos). Tot acum se fierb știuleți de porumb, care se tămâiază și se duc în câteva case din vecini.
De praznicul Schimbării la față (Preobrajie) se frământă
turte (pogăci dulci) și se mănâncă pentru prima dată în acest an
struguri. Copiii duc pogăcile la biserică, unde după slujbă preotul le împarte rupte în bucăți.
Hramul (praznicul bisericii din sat). La aceste sărbători
casele sătenilor sârbi sunt deschise pentru musafiri (invitați –
rude și prieteni, dar și ocazionali). Uneori, în funcție de puterea
economică dar și de dărnicia nașului de praznic se întinde masă
mare la casa nașului, căminul sătesc sau chiar în curtea
(progragea) bisericii.
Pentru această ocazie nașii pregătesc un colac, care se
împodobește cu vițe din aluat împletite sub formă de cruce. Se
pregătește și o colivă frumos împodobită, care se împarte celor
prezenți pe o bucată de colac.
Masa este festivă cu mâncare aleasă (supă, sarmale, friptură, cartofi, salate, prăjituri, băuturi).
La aceste sărbători în sat erau și șatre cu turte din miere
de stup, halviță, bomboane de zahăr care se cumpărau copiilor
sau băieții le dăruiau fetelor.
Praznicul casei. Cei mai mulți sârbi prăznuiesc pe 19
decembrie – Sf. Nicolae, pe Sf. Arhanghel Mihail pe 21 noiem142
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brie urmând Sf. Gheorghe apoi Sf. Ioan, Sf. Paraschieva, Sf.
Apostol Luca... (Se poate întocmi ușor arborele genealogic urmărind praznicele familiilor).
La praznic se cheamă rudele, nașii, prietenii, vecinii.
Chemătorii lăsau în casele unde chemau, un măr și țuică.
Prăznicerii au pe masă un colac mare, frumos împletit și
o lumânare aprinsă. Colivă nu se pregătea. Masa de prânz este
de dulce sau de post, după sărbătoarea prăznuită. Orice familie,
cât de săracă ar fi, caută ca praznicul casei să fie cinstit cu multă băutură și mâncare aleasă, deoarece sfântul prăznuit este de
fapt înaintașul ocrotitor de a cărui bunăvoință depinde norocul,
sănătatea și prosperitatea casei.

The ritual food of the Serbians in Banat during the holidays
over the year
Abstract
As all the traditional communities in the area, the Serbians of
Banat have consumed during the religious festivals, besides festive
food, also ritual food meant to influence magically their life: boiled
and sweetened wheat or pound cakes and pies symbolically loaded
with certain powers (the big Christmas pound cake, "polojnic" pound
cake, Sun and Moon pound cake, bread called Health, Easter pound
cake, church pound cake, etc.).
The consumption of this food was also a ritual one. The
Christmas Table was arranged in a certain way; on the table, they
could not miss food with magical valences such as salt, garlic, honey,
walnuts, and people made some mandatory gestures and said certain
words meant to ensure the health, well-being, and increase of the
household.
Ritualism is also found at the feast for the holy of the house,
which is gathering the family, or at the feast of the church that gathers
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the community. On both celebrations, collective sweetened wheat and
pound cakes consumption took place.
Keywords: holidays, ritual food, magic valences, ritual
practices, wishes
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Disputa gusturilor la masa tradițională
contemporană.
Umami, ”normal” sau ”vegetarian”?
Gabriela-Mariana Luca
Motto: ”Tu dis que tu aimes les fleurs, tu les coupes.
Tu dis que tu aimes les bêtes, tu les manges.
Tu dis que tu aimes les oiseaux, tu les mets en cage.
Quand tu dis que tu m'aimes, j'ai peur!“
Jacques PREVERT

A sta la masă, a reuni întreaga familie (sau cel puțin o
bună parte din membrii acesteia) în jurul mesei, în zilele noastre, capătă sensuri tot mai noi și în societatea românească. Excelenta analiză a ”ultimului thanksgiving” realizată de Claude
Fishler1 și care demonstrează cum a reuni în jurul mesei poate
însemna în același timp a separa, poate fi aplicată fără rezervă
și realității românești.
O sumă de individualități (cusher, vegan, macrobiotic,
”normal”, vegetarian etc.) se pot afla în situația de a celebra împreună o sărbătoare în familie, fără a împărți și același meniu.
Friptura riscă să rămână netăiată; hrana, tratată din perspectivă identitară, definitorie în stabilirea apartenenței la grup, desenează un tablou de familie nou. Pe fondul unei efervescente
globalizări și a modificărilor de structură pe piața muncii (corporatiști, studenți, expați), diferențele dintre tradițional și modern se adâncesc, creând hiatusuri culturale de netrecut între
generații.
1

antropolog francez, director CNRS și al Institutului interdisciplinar de
Antropologie Contemporană
145

https://biblioteca-digitala.ro

Lucrarea noastră dorește să analizeze tocmai paleta de
impresii senzoriale date de alăturarea simbolică a unei felii de
tofu lângă o felie de telemea de oaie, îmbinate în cel de-al cincilea gust – umami: punctând o revoltă a tradițiilor ce se confruntă cu o revoluție a simțurilor.
I. ”Ca la mama acasă”: sărut mâna pentru masă!
Scurtă trecere în revistă a unor vremuri pe cale de a
fi uitate
Până spre sfârșitul secolului XX, românii au călătorit
foarte rar: poate cel mai departe până la cel mai apropiat târg,
aflat adesea la mai puțin de 50 de km distanță de casă.
Potrivit legendelor, călătoriile erau pentru sfinţi, suflete,
eroi, îngeri, consideraţi mesageri.
Casa, cu toate rosturile ei, a fost centrul lumii știute și
neștiute, locul unde începea și sfârșea marea călătorie, întreg
ciclul vieţii: naştere, botez, căsătorie, moarte. O multiplicare repetitivă, strălucit demonstrată de Mircea Eliade 2, o succesiune
de cercuri concentrice, o spirală continuă construită pe principiul ”a da mai departe” a înșiruit generațiile.
Gazde bune și primitoare, românii au împărțit cu bucurie
darul de hrană și băutură cu care au fost binecuvântați. Refuzul
oaspetelui de a accepta invitația la masă a fost socotit multă
vreme ”o mare ocară” însemnând, mai mult decât o ofensă,
”excluderea totală”. A împărţi cu solul darul casei dar şi a da
acestuia mâncare pentru drum implica participarea la acea mare
călătorie, rostită într-o formulă sinceră, uşor temătoare: „Să nu
pleci de la mine cu mâinile goale!”

2

Mythes
et
symboles
de
la
corde,
Eliade,
1962,
https://books.google.ro/books/about/Mythes_et_symboles_de_la_corde.html
?id=mUY9YgEACAAJ&redir_esc=y
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A nu cinsti masa, a pleca cu mâna goală sunt sinonime
cu uitarea, cea mai grea dintre pedepse.
Așa se face că în topografia satului românesc arhaic,
sfintele bune (Duminică, Vineri, Miercuri) sunt vecine. La fel
sunt și sfintele nefaste (Sâmbătă, Joi, Marţi)3.
Fiecărei zile4 a săptămânii îi corespunde o babă5 sfântă,
femeie bătrână, „iertată” (adică aflată la menopauză), îmbrăcată
în alb, cu părul alb, frânturi descriptive din credinţelor precreştine, cu îndepărtate trimiteri la structuri matriarhale.
3

Luca, Vraciul, preotul și medicul. Tipuri de inițiere, 2004
Op. cit. :
- Luni, îi corespunde Luna, întregul simbolism selenar, magia, alimente
reprezentative: oul și fluidul vital - laptele, trimite la Calea Lactee,
- Marţi, Marte, ziua în care a fost creată lumea, îi corespunde ograda,
împrejmuită de gard, simbol al graniţei dintre lumea celor vii şi a celor
morţi, zi fastă pentru medicina populară, respectată mai ales pentru bolile
digestive,
- Miercuri, Mercur, corespunzătoare casei propriu zise, caracterizată de
căldura sânului matern, în folclor chiar ziua Sfintei Fecioare,
- Joi, guvernată de Jupiter, este stăpâna satului, gura satului, justiţiara,
desparte binele de rău,
- Vineri, patronată de Venus, corespunde pridvorului, armonizează
contrariile, este paza casei,
- Sâmbăta, Saturn, este stăpâna ţarinei, patroana apei cu acelaşi nume care
înconjoară pământul de trei ori şi desparte lumea celor vii de cea a morţilor,
- Duminica, ziua Soarelui, este vatra casei, adună cele patru elemente: apă,
aer, foc, pământ şi închipuie apa Raiului, combinaţia arhetipală şi mitică:
lapte, miere şi vin. Bachelard avea să confirme rolul microcosmic şi
zodiacal al vinului care “ia de la început mersul soarelui în casele cerului.”
5
A. Popova (1987) semnalează că în bulgăreşte (cuvântul în limba română
are aceeaşi etimologie), un singur cuvânt (baba), defineşte o femeie în vârstă
(bătrâna), bunica, soacra, moaşa şi vrăjitoarea. Se profilează astfel un chip
socotit standard de vrăjitoare cu puteri ambivalente, căreia cercetătoarea îi
trasează un portret la indigo: “văduvă puţin sociabilă, bătrână, călăreaţă
nocturnă pe un sul de urzeală sau aplecată în miez de noapte deasupra
ceaunului în care fierb mocnit poţiuni şi vrăji.”
4
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Fiecărei babe, stăpână peste o zi din săptămână, îi corespunde un astru şi un segment al gospodăriei. Fiecare dintre
ele este stăpâna unui spaţiu sfânt, are o gastronomie proprie şi
valori terapeutice proprii. Darul de alimente a devenit astfel şi
mai semnificativ. Sfintele i-au omenit pe drumeți (atenție la
asocierea de termeni, la legătura permanentă dintre aici și acolo, dintre celest și omenesc) cu un codru de pâine și un pahar de
vin (adesea diminutivat cu candoare în legende: păhărel).
Simbol al energiei care procedează la unirea celor două
elemente vitale, apă şi foc (căldura sângelui), aliment imediat,
vinul a combinat mii de experienţe intime. Alături de el, grâul,
aliment de bază, a simbolizat hrana capabilă să asigure nemurirea. Sacru pentru spiritualitatea românească, “barba lui Dumnezeu”, l-am putut regăsi în toate ritualurile calendaristice ale poporului nostru. Făina din grâu a fost responsabila unor revelaţii
de natură cosmică (realizarea legăturilor dintre membrii unei
comunităţi, dintre lumea de aici şi cea de dincolo, stimularea
fertilității, împlinirea unor funcţii apotropaice, părtașa cutremurelor şi așezării lumii etc.).
Lângă acestea, preparatele din carne au dat aromă specifică meselor de sărbătoare, după cum recunoscuse și simpaticul
personaj al revistelor de odinioară, Popa Machi: ”E sfântă tămâia, alduita, dar tot mai plăcut e mirosul tocanei!”6
Poate gândurile închinate protopărinților, a făcut ca în
societatea românească, părinţilor biologici, femeilor şi persoanelor mai în vârstă să le fie adresat, vreme de sute de ani, salutul : ”Sărut mâna!” iar, indiferent de vârstă, cel mai frumos mod
de a mulţumi pentru masa în familie, să rămână pentru multă
vreme: ”sărut mâna pentru masă!”
Dezvoltarea industrială i-a adus pe mulţi în oraş, dar legătura cu satul natal n-a fost niciodată tăiată definitiv. Politica
6

Almanahul ziarelor Adevărul şi Dimineaţa, 1915
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Partidului Comunist Român de omogenizare7 a populaţiei a
strâns masa8 într-un chip specific și brutal, dar nu definitiv.
Între 1977 şi 1989 magazinele alimentare s-au golit treptat. Orăşenii de o generaţie care îşi vizitau rudele de la sate participau și la lucrul pământului. Fiecare vizită în satul natal presupunea un schimb de alimente. De la sat către oraş se încărcau sacoșele cu: legume, fructe, carne și, invers, ”bucatele domnești”:
pâinea albă de brutărie şi câteva dulciuri de cofetărie făceau bucuria celor ”de acasă”. Gările au devenit un element central şi un
nod important în circuitul alimentelor, iar obsesia bagajelor grele,
cu miros apăsător de ceapă, usturoi, brânză, slănină afumată și
ouă fierte, încins de căldura din vagoane, ne bântuie încă.
Relaţiile sociale și profesionale au fost întreţinute tot cu
alimente aduse de la ţară: ouă, brânză, carne, vin, ţuică. Pachetul
de cafea şi cutia cu bomboane de ciocolată au devenit emblematice9.
7

Oameni dintr-un loc al ţării erau mutaţi în celălalt capăt al ei, în încercarea
de a-i desprinde de vatra casei, familie, obiceiuri
8
A golit magazinele alimentare, a introdus cartelele pentru alimente, dar nu a
reușit să intervină în meniurile tradiționale. Nunțile și înmormântările au
avut colaci, de Ignat s-au sacrificat porci, de Paște s-au vopsit ouă și drobul
din carne de miel a adus glorie fiecărei gospodine. Rețetele imaginate în
perioada comunistă, adaptările creative trezesc în papile nostalgii nebănuite;
9
Reminiscență fanariotă – cadoul menit să sensibilizeze bunăvoința; iată un
circuit posibil, care a depășit începutul secolului XXI, și din care mai putem
regăsi în unele locuri secvențe, perpetuate ca un rest dintr-un ritual: un cetăţean
oarecare are o problemă de rezolvat la un birou de relaţii cu publicul. Lasă ca
semn al recunoştinţei un pachet de cafea secretarei. Aceasta îl păstrează pentru
ca fiul sau fiica să-l ducă la şcoală, doamnei învăţătoare, cu prilejul Zilei Femeii.
Doamna învăţătoare îl va duce la medic când va merge la control. Medicul, dacă
va avea de rezolvat o situație la un service auto, va lua cu sine şi pachetul de
cafea. Ş.a.m.d. până când, unul dintre destinatari chiar va deschide pachetul.
Cafeaua a fost întotdeauna foarte preţuită, iar în perioada comunistă, pentru că
nu se găsea, devenise de nepreţuit. Astăzi găsim produsul peste tot dar, de multe
ori, reînviem obiceiul de a o oferi, pentru a nu rămâne datori: „măcar o cafea”.
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Astăzi, majoritatea contractelor, și în România, sunt angajate în timpul business-lunch-urilor10 , iar ”chocolatierii” belgieni și francezi au deschis buticuri cu produse handmade și în
orașele noastre.
După căderea comunismului, evenimentele s-au succedat vertiginos. Frustrările au răbufnit, poftele s-au dezlănțuit.
Sume uriaşe au fost cheltuite pe mâncare în ultimul sfert de
veac11 și, mai mult, românii de astăzi aruncă zilnic 6000 de tone
de alimente la gunoi.
Bachelard este, din nou, confirmat: ”lăcomia la mâncare
este o aplicare a principiului de identitate”12.
II. Disputa gusturilor: Umami, ”normal” sau ” vegetarian” ?
Masa de sărbătoare, care aduna(ă) toată familia, devine,
în societățile de tip occidental, implicit a noastră, un separator
sensibil între generații. Pe fondul unei efervescente globalizări și
a modificărilor de structură pe piața muncii (corporatiști13, studenți14, emigranți15), diferențele dintre tradițional și modern se
10

Pentru care există coduri de bune maniere și etichete de respectat:
http://www.businessinsider.com/rules-of-dining-etiquette-2012-4 , consultat
în mai 2017
11
http://www.gandul.info/financiar/cat-au-cheltuit-romanii-de-paste-pe-ouavin-si-cozonaci-12503664
http://www.gandul.info/stiri/cata-mancare-arunca-romanii-la-gunoi-infiecare-zi-topul-risipei-alimentare-ministru-sunt-foarte-multe-solutii15748235
12
Bachelard, op. cit.
13
Aproximativ 25000 de angajați în companiile IT din România, în anul 2016,
http://www.zf.ro/business-hi-tech/numarul-angajatilor-celor-mai-maricompanii-din-it-a-explodat-in-ultimii-cinci-ani-15640333, consultat în mai
2017
14
Deși s-a înjumătățit numărul de studenți în raport cu cifrele anilor 2000,
aproximativ 25% din totalul absolvenților de liceu ajung în amfiteatre,
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adâncesc, creând hiatusuri culturale, adesea de netrecut între nepoți și bunici.
Suntem parte a unor transformări rapide și continue a
obiceiurilor alimentare.
”Meniul tradițional își schimbă cromatica, consistența,
structura. Preparatele de sărbătoare, bucatele ”îngerești” ori cele
”diavolești” făceau odinioară gloria meselor, legănând între
”crud” și ”gătit” adevărate meniuri mitologice, încărcate cu valențe magice de netăgăduit. Omul contemporan redefinește continuu magia și calitatea de consumabil a unui aliment”16.

fig. 1 Pudre organice de astragalus17, camu-camu18, alfa-alfa19, lucuma20
http://romanialibera.ro/societate/educatie/numarul-de-studenti-s-a-injumatatit430771
15
România se află în top 5, ca număr de emigranți: 3,4 milioane,
http://stirileprotv.ro/stiri/social/3-4-milioane-de-romani-locuiesc-in-diasporadatele-care-arata-ca-inca-sunt-in-permanent-contact-cu-tara.html
16
Luca,
Words
and
Food…
http://www.upm.ro/cci/CCI04/Lds/Lds%2004%2039.pdf
17
Astragalus membranaceus, numit și Hung qi, antioxidant, antihipertensiv,
cu funcții de refacere tisulară și renală, stimulent imunitar, este folosit în
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fig. 2 Mic dejun obținut din amestecul acestor pudre și o banană

Mereu grăbit, într-o cursă alertă, împinsă până la uitarea
de sine, omul zilelor noastre speră să descopere acele mici oaze
de regăsire a eului interior, pe care nu le mai descrie ca fiind
miraculoase. Magice dovedindu-se, de fapt,” personalizările stării de bine”. Adesea, acestea au forme de manifestare diferite de
moștenirea culturală pe care a primit-o, exprimându-se în funcție de afinități și informația dobândită de-a lungul vieții. Ar fi
de menționat că doar o parte dintre cei mai educați sunt și foarte

medicina tradițională chineză din cele mai vechi timpuri.
18
Camu camu, Myrciaria dubia, provine din îndepărtata Amazonie, este
considerat fructul cel mai bogat în vitamina C din lume. I se atribuie
proprietăți imunostimulatoare, de protecție a sistemului nervos etc.
19
Medicago sativa, banala lucernă, cunoscută încă din antichitate pentru
proprietățile sale nutritive, este invitata permanent, pentru conținutul său
proteic, în meniurile vegetariene.
20
Lucuma, originară din Anzi, numită și ”aurul incașilor”, planta are
proprietăți semnificative de protecție cardiacă, previne infarctul și reduce
colesterolul ”rău” (LDL).
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hotărâți să-și schimbe stilul de viață21. Gustul creează dependență și, așa cum spunea medicul german Reckeweg22, întotdeauna se va găsi o scuză potrivită pentru a nu renunța la un
aliment care produce o plăcere gustativă deosebită, chiar dacă
vor fi prezentate toate argumentele logice, în favoarea recuperării sau conservării propriei stări de sănătate a individului.
A mânca, în toate culturile, înseamnă a împărți, a comunica, a fi parte dintr-un întreg, a fi în interiorul cercului, independent de ierarhia stabilită la masă prin normele sociale ale
unui loc sau ale unui timp.
În prezent, a împărți este tot mai mult sinonimul preferat
al lui a despărți. În unele familii, regimurile alimentare sunt atât
de variate, încât tăierea fripturii festive (sau a tortului aniversar), fie chiar și simbolică, nu se mai întâmplă.
Convingerile filozofice sau medicale, cuplurile în care
soții aparțin unor culte diferite (uneori fervenți practicanți, alteori nu), posibilitatea de a călători în locurile cele mai îndepărtate de casă, de a trăi experiențe culturale dintre cele mai îndrăznețe, modifică fotografia de grup a celor ce împart un meniu de
sărbătoare.
Perioada antropocenă pe care o traversăm, redeșteaptă
dorința multora de a (re)deveni23 vegetarieni. O nouă etichetă se
va aplica de aici înainte, încă de la întrebarea referitoare la regimul alimentar: ”Sunteți normal, sau vegetarian?”

21

Din 68 de respondenți cu studii superioare, intervievați asupra deciziei de
a renunța la consumul de carne de porc, doar cinci nu ar avea nicio
problemă, studiu de teren, 2016;
22
Reputat medic german, autor și homeopat, 1905-1985
23
Antropologul britanic Alan Walker, în The Wisdom of Bones, Weidenfeld
and Nicholson, London, 1996 , studiind amprentele dinților fosilizați, a
afirmat ca primii oameni erau mâncători de fructe.
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fig. 3 Bruschete cu roșii și avocado, vegetarian

fig. 4 Frânturi dintr-un festin georgian, normal

154

https://biblioteca-digitala.ro

Este interesant de știut cum va aluneca eticheta pe măsură ce tabăra celor care vor renunța la consumul de carne sau la
produsele îmbibate de potențiatorii de gust se va mări. De ce se
va prinde, cum vor fi judecați acei oameni?
Vegetarianul român nu are o poziție prea comodă printre
ai săi. El este plimbat printre glumele cunoscuților, pe o scală
care debutează cu ironie, trece prin sarcasm și ajunge la excludere: ”pocăit”, ”leșinat”, ”neputincios” (impotent), ”strică cheful omului” (antipatic).
Cum oamenii noștri se pricep la toate, majoritatea omnivoră se instituie în salvatoarea suitei24 ”anormale”. Devin nutriționiști profesioniști de ocazie, perorând cu patos riscurile la care se supun prietenii sau rudele care au ales stilul de viață diferit
de al lor.
Deși foarte puțini (spre deloc) mai pot controla modul în
care-și cultivă grădina sau își cresc animalele ori aleg produsele
alimentare dintr-un supermarket, ”normalii” se plâng de calitatea alimentelor, nu citesc etichetele acestora, nu știu semnificația liniilor din codul de bare25 și, cu toate că potențiatorii de
gust, aromă, culoare, celebrele ”E-uri” sunt pe buzele tuturor, și
mai puțin cunosc ce se ascunde în spatele cifrelor care însoțesc
vocala notată cu majusculă.
Mulți conaționali, după aderarea României la UE, au îngroșat fluviul unei altfel de oralități, legate de data aceasta de teoriile conspirației și de cum doresc ”Marile Puteri” să ne otrăvească:
24

Există diferențe semnificative între vegetarieni și vegani (sunt posibile
numeroase confuzii serioase între aceștia). Vegetarienii nu consumă nici un
tip de carne, dar pot mânca produse lactate și ouă. La rândul lor, pot aparține
unor linii diferite: ovo-vegetarieni/ lacto-vegetarieni/ ovo-lacto-vegetarieni.
Veganii nu consumă și nu poartă niciun fel de produs de origine animală.
25
România are codul (EAN International) 594, iar produsele care au primele
cifre cuprinse între 690 și 695 provin din China.
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”- Nu vedeţi că ne-au vândut ţara? N-a mai rămas nimic,
domnule! Ni-mic! Mai mult, toate lucrurile ăştia de ni le bagă
pe gât. De ce crezi că am intrat în Europa? Să ne vândă. (…) Nu
face nimic! Sunteţi tânără, doamnă, domnişoară, mă rog! Eu am
experienţă. Am fost inginer. M-am bucurat când am ieşit la
pensie, că am putut cerceta. Când lucram, n-am avut timp pentru studiu. Viaţa e complicată. Istoria e pasiunea mea. Dacii şi
scrisul. Am mai multe invenţii patentate. Acum lucrez la altceva. Oamenii care au făcut ceva pentru ţară, cum e Drăgan, au
făcut universităţi, instituţii. Ce-a făcut, domnişoară, Cioran al
dumitale? A bătut străzile şi s-a plâns tot timpu’, aia a făcut!
Când nu le convine ceva, toţi pleacă. Avem o ţară frumoasă
cum nu-i alta! Avem de toate! Unde mai sunt sărbători ca ale
noastre? Toţi vin să bea şi să mănânce la noi!”26
Au trecut aproape cinci ani de la această mărturie de teren. Dl N.M. din Drobeta Turnu Severin a adunat tot mai mulți
susținători, după cum au crescut și rândurile celor care sesizează schimbările pozitive prin care trece țara, dar care nu mai au
răbdare. Calitatea vieții a crescut considerabil și, oricât de încet
ni s-ar părea că se schimbă lucrurile, România de astăzi este, în
mod real, o aspirantă la modernitate. Participând la o sesiune
antropologică în Tbilisi (2011) am înțeles cu adevărat subtilitățile schimbării și ale libertății câștigate. Capitala georgiană mi-a
oferit atunci senzația alunecării în timp, în Bucureștiul anilor
80, într-un colaj de imagini pe care le trăisem deja.
Ceea ce nu s-a schimbat însă este atitudinea față de plăcerea românilor de a mânca și de a judeca vremurile și pe ceilalți în funcție de cât și de ce i s-a oferit la masă. Pentru noi, ca
neam, adesea s-a dovedit că ”bun” înseamnă ”mult”. Suntem
plini de contradicții. De-a lungul istoriei, deși am adormit de
multe ori cu burta goală, bucătăria românească n-a excelat în
26

Fragment dintr-un interviu de teren, Severin, 2012, N.M., 65 de ani
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gătitul verdețurilor și al legumelor. Terenul făcut în diverse zone din țară, la începutul anilor 90, indiferent că vorbim despre
Dobrogea, despre Moldova, Banat sau Maramureș, a găsit puține date referitoare la felurile de mâncare pe bază de vegetale. În
sate întregi n-am găsit pe nimeni care să fi făcut salată din
frunze de păpădie, sau să se mulțumească la cină cu o salată de
rădăcinoase ( morcovi și țelină rase), câteva nuci și o felie de
brânză. O bucată de mămăligă caldă ”întinsă” în ceapă prăjită a
fost de preferat oricărei variante de crudități. Este o poveste legată de gust, de ceea ce considerăm că ne face plăcere și ne definește originile.
E621 (MSG27) este astăzi sinonim cu umami28, al cincilea gust, plăcerea sau savoarea. Ne naștem cu acest gust, este
dat de acidul glutamic, o substanță prezentă în laptele matern, în
carnea și sângele care ne alcătuiesc. Prin înțărcare, o vreme suntem separați de el. Nostalgia se transformă în căutare și, pe măsură ce alimentația se diversifică (incluzând carne, ouă, ciuperci, roșii, brânză etc.), îl recuperăm. Dominant, creează dependență și-l vom căuta în permanență.
Artizanul acestei descoperiri este un japonez, Kikunae
Ikeda, care și-a făcut studiile doctorale în Germania, la începutul secolului XX. Fascinat de germani, de statura lor impunătoare, a avut convingerea că alimentația trebuie să fi avut un rol determinant. Cercetările sale au fost orientate în direcția descoperirii secretului din hrană care-i face pe oamenii pe care-i admira
cu trupuri atât de bine clădite, ochi albaștri și părul blond. A extras glutamatul din alge și a descoperit că adăugând această sare

27

Mono glutamat de sodiu, sarea de sodiu a acidului glutamic, un potențiator
de gust folosit în aproape toate produsele de pe piață
28
Înseamnă ”delicios” sau ”savuros” în japoneză, este gustul care explică
savoare proteinelor din preparatele de origine animală
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în mâncare, o face irezistibilă29. Un secol mai târziu, astăzi,
glutamatul sintetic este produs la scară industrială și este prezent în mai toate produsele ambalate și/sau congelate. Este forma cea mai simplă de manipulare: poftim, mâncăm, cumpărăm,
aruncăm, din nou, cumpărăm.
O nouă cutie a Pandorei a fost deschisă pentru România:
probleme de obezitate30, boli cardiace31 și hepatice32.
III. În loc de desert
Atitudinea față de hrană și modul în care o colectivitate
comunică desenează caracterul acelei colectivități. Să fie lăcomia fără perdea fața de masă a sărbătorilor noastre?
Asperitățile și dificultățile în comunicare, educația profilactică firavă, gustul aprig al feluritelor libertăți sunt ingredientele cu care încercăm să regăsim emoția sacrului.
Ce gust ar putea defini oare cina în care trecutul și viitorul vor putea umple farfuria în părți egale?
O felie de tofu, alături de o felie de brânză de oaie, asezonate cu puțin gomasio 33 și servite în îmbucături mici, mestecate lent sunt deja parte a ceea ce antropologia hranei va studia,
substituind grupului cercetat, un ”noi” enculturat, subtil și tolerant.
29

Ideea unui ingredient care să potențeze gustul nu este nouă. Există
exemple încă din Antichitate. Putem înscrie aici celebrul sos mediteranean
”garum”, produs obținut din pește fermentat și sare.
30
România deține, în 2016, locul II în Europa la obezitate infantilă
http://www.researchromania.ro/2016/05/romania-ocupa-locul-doi-in-europala-obezitate-infantila/
31
Locul 4 în Europa http://www.anadolumedicalcenter.ro/news/bolile-deinima/
32
Locul 1 în Europa https://www.news.ro/social/studiu-romania-pe-primulloc-in-europa-la-numarul-cazurilor-de-hepatita-c-10-la-suta-dintre-pacientiide-pe-continent-sunt-romani-1922402730202017011816600390
33
Sare de susan
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Taste Dispute at the Contemporary Traditional Dinner:
Umami, „Normal” or „Vegetarian”
Abstract
To dine, to reunite the entire family (or at least most of its
members) around the dinner table, adopts nowadays new meanings in
Romanian society. The excellent analysis of the „final thanksgiving”
conducted by Claude Fishler which demonstrates how to reunite
around the dinner table can, at the same time mean to separate, can
be applied without Romanian bespeak and realities.
A sum of individualities (kosher, vegan, macrobiotic, „normal”, vegetarian etc.) can find themselves in the situation where they
celebrate a holiday together, as a family, without sharing the same
menu. The steak risks of remaining intact; food, treated from an
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identity perspective, defined by establishing belonging to a group,
paints a new family picture. On the background of an efervescent
globalisation and the changes on the job market (corporations,
students, expats), the differences between traditional and modern
become deeper, creating a culural hiatus impossible to conquer
between generations.
Our paper wishes to analyse this pallet of sensory impressions
given by the symbolic adjoining a slice of tofu next to a block of
sheep cheese, combined by the fifth taste- umami: emphasising a riot
of the traditions which confrunts a riot of the senses.
Keywords: taste, umami, tradition, normal, vegetarian
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Valenţe octoihale comune în creaţia unor
compozitori sârbi şi români ai secolului XX
Eudjen Cinc
Jasmina Stolić

Cântarea popular bisericească de la Karlovci a fost
notată pentru prima dată de către compozitorul sârb Kornelije
Stanković (1831-1865). Stanković a reprezentat o personalitate
marcantă a istoriei muzicale sârbe. Un romantic adevărat cu
studii la Viena, Stanković devine dirijor al Societăţii de cântări
din Belgrad. Activitatea lui componistică a fost dedicată în special creaţiilor pentru voce şi pian (Marinković,1994:120).
Personalitatea lui Stanković este importantă pentru noi
datorită faptului că acesta a fost primul cercetător preocupat în
mod evident de abordarea şi valorificarea cântării bisericeşti
practicate la stranele din Sremski Karlovci. Observând asemănările dintre cântarea de strană din Banat şi cântarea de strană practicată pe un teritoriu larg al jurisdicţiei Bisericii Ortodoxe Sârbe
de astăzi, subiect asupra căruia vom stărui în rândurile următoare,
le-am putea cerceta prin intermediul preocupărilor lui Stanković.
Influenţată de melosul popular sau nu, pornită de la
Karlovci spre alte regiuni inclusiv spre Banat sau nu, muzica ce
îl preocupa pe Kornelije Stanković nu poate fi omisă atunci
când dorim să ne creăm o imagine completă despre cântarea de
strană din Banat. Întreaga muzică bisericească a ortodocşilor de
pe teritoriile habsburgice sau ungare, a avut un fir specific dar
comun de evoluţie istorică. El trebuie urmărit cu atenţie pentru
a se putea ajunge la concluzii corecte.
Preocupările lui Stanković faţă de cântarea bisericească
sârbească au fost continuate de multe alte nume sonore dintre
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care cu siguranţă cel mai important este cel al compozitorului
Stevan Stojanović Mokranjac (1856-1914).
Mokranjac a fost un bun cunoscător al folclorului şi a
avut o mare contribuţie la cercetarea şi valorificarea lui. În ceea
ce priveşte sfera de preocupare componistică a lui Mokranjac,
acesta a explorat în deosebi muzica corală, domeniu în care
realizează opusuri de excepţie. Activitatea lui nu se limitează la
creaţia componistică. Mokranjac este totodată un bun dirijor şi
pedagog. Sub bagheta acestuia Societatea de cântări din
Belgrad a cunoscut numeroase succese concertând în mai multe
ţări (Austro-Ungaria, Bulgaria, Turcia, Rusia, Germania). În
ceea ce priveşte domeniul pedagogic trebuie amintit că
Mokranjac a fost profesor de muzică la unul dintre liceele
belgrădene şi ceea ce este mai important, a predat la Seminarul
Teologic (Bogoslovija) din acelaşi oraş (Marinković,
1994:122). A avut o mare contribuţie la înfiinţarea primei şcoli
de muzică de pe teritoriul de atunci al Serbiei, în anul 1899.
Mokranjac a fost preocupat de valorificarea folclorului.
Cele mai cunoscute lucrări ale lui Stevan Stojanović Mokranjac
inspirate din folclor sunt aşa-numitele Rukoveti1, suite corale
bazate pe melodii populare. Fiind un bun profesionist cu studii
făcute la München, Roma şi Leipzig, Mokranjac realizează o
prelucrare a melodiilor culese din popor pe care le aşează într-o
formă rapsodică, respectând logica sonoră, logica de caracter şi
semnificaţia materialului muzical cules. Rukoveti de Mokranjac
reprezintă şi astăzi piese aproape obligatorii în repertoriul ansamblurilor corale sârbeşti.
O mare parte a activităţii sale Mokranjac o dedică muzicii corale religioase. Una dintre capodoperele lui în acest sens o
reprezintă Liturghia, scrisă pentru cor mixt dar având şi o variantă pentru cor pe voci egale. Pe lângă Liturghie, Mokranjac
1

Rukovet (sr.) = mănunchi
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scrie şi alte piese cu caracter religios, respectând regulile canonice ceea ce permite interpretarea acestora în cadrul serviciilor
religioase. Amintim în acest sens: Acatistul Maicii Domnului,
Două cântece pentru Vinerea Mare, Pe Tine Doamne Te Lăudăm, Slujba înmormântării.
Pentru noi, cel mai interesant aspect al creaţiei lui
Mokranjac este însă altul. Compozitorul şi dirijorul Mokranjac
a fost un bun cunoscător al cântării bisericeşti în forma ei vie,
practicată la strană. Chiar el mărturiseşte că din fragedă copilărie a fost prezent la serviciile religioase ajutând liturghisitorii şi
cântând la strană (Stevan Stojanović Mokranjac - Duhovna
muzika I, 1994). Compozitorul mărturiseşte că a făcut cunoştinţă
cu muzica bisericească mai întâi în mod practic şi abia mai târziu a căutat unele explicaţii de ordin teoretic. Aceste aspecte
sunt vizibile în creaţia de factură religioasă a compozitorului care foloseşte citate din cântarea eclesiastică. Cursul melodiei,
formulele melodice care conduc la cadenţe şi uneori liniile melodice în întregime indică faptul că Mokranjac a fost un bun cunoscător al cântării bisericeşti. Cunoştinţele le transpune mai
întâi în Octoih iar mai târziu şi în creaţiile sale corale.
Octoihul desigur, nu este unica lucrare a lui Mokranjac
în care acesta prezintă drept măritorilor creştini şi publicului
larg frumuseţea cântării eclesiastice sârbeşti. El este autorul
încă unei colecţii de cântări intitulate Strano pjenije (Cântarea
de strană) în care sunt descrise peste 1500 de stihire,
prochimene, mărimuri, heruvice, pricesne, irmoase şi sedelne, o
lucrare de mare valoare şi importanţă pentru Biserica Ortodoxă
Sârbă.
Toate acestea nu ar avea o importanţă deosebită pentru
lucrarea de faţă dacă nu am ştii că Mokranjac, continuând practica predecesorului său Kornelije Stanković preocupat de
cântarea de strană de la Karlovci, notează cântarea de strană
practicată la Belgrad (Manojlović, 1923). Aceste consemnări le
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sintetizează în celebrul Octoih al său care devine o lucrare de
referinţă pentru însuşirea cântării bisericeşti pe un larg teritoriu
al Bisericii Ortodoxe Sârbe. Nu este exclus ca notările lui
Stanković să aibă numeroase puncte comune cu lucrarea lui
Mokranjac. Această afirmaţie poate fi argumentată printr-un
simplu fapt. Anume, atât Belgradul cât şi Sremski Karlovci
aparţin de mult timp aceleiaşi jurisdicţii bisericeşti, Mitropoliei
de Belgrad şi Karlovci. Cunoscând funcţionarea Bisericii şi neputând să omitem dorinţele de uniformizare ale cântării bisericeşti prin care se doreşte o unitate în credinţă, tendinţe prezente
şi în muzica din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, am putea
afirma că notările lui Mokranjac cu siguranţă au suficiente
puncte comune cu cele realizate de Kornelije Stanković. Un alt
argument în favoarea conexiunilor pe care cântarea de la
Karlovci le-ar fi putut avea cu muzica bisericească sârbă la sud
de Dunăre în bună parte valorificată de către Mokranjac, este
influenţa spirituală pe care Sremski Karlovci au avut-o asupra
întregii populaţii sârbeşti. Sârbii la sud de Dunăre găsindu-se în
permanente revolte împotriva turcilor, fără o orânduire de stat,
nu au putut avea o viaţă culturală şi spirituală firească. Centrul
spiritual sârbesc rămâne tot la Karlovci aşa că nu este exclus ca
muzica pe care a notat-o Mokranjac să fi ajuns la Belgrad tot
dinspre nord, într-o formă sau alta. Toate afirmaţiile de mai sus
pot reprezenta un interesant subiect pentru cercetări ulterioare.
Chiar dacă am admite că între cele două nu există nici
un punct comun sau că asemănările nu sunt semnificative,
folosindu-ne de analogia cu cântarea de strană din Banat unde
deşi Aradul, Timişoara şi Caransebeşul aparţin de aceeaşi Mitropolie, cântarea bisericească este oarecum diferită, constatăm
alte aspecte şi mai interesante.
Este bine cunoscut faptul că Mokranjac s-a bazat în
compoziţiile sale pe cântările bisericeşti pe care le-a cunoscut.
Acest fapt este mărturisit de mulţi biografi ai săi şi chiar de în167
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suşi Mokranjac (Manojlović, 1923). De multe ori în lucrările lui
Mokranjac este greu să fie depistate linii melodice distincte inspirate din cântarea bisericească. Citatele se rezumă deseori la
câte o turnură melodică sau la câte o formulă cadenţială specifică muzicii bisericeşti. Totuşi, unele opusuri componistice ale lui
Mokranjac folosesc melodii distincte din cântarea bisericească.
Aruncând o privire asupra lor sau ascultând unele dintre ele
constatăm un fapt deosebit de interesant: le caracterizează o
asemănare foarte mare cu cântările de strană practicate în bisericile ortodoxe româneşti din Banat. Asemănările nu sunt vizibile numai în opusurile componistice propriu – zise ale lui
Mokranjac ci şi în izvorul său de inspiraţie. Putem constata acelaşi fenomen comparând cântarea bănăţeană şi anumite piese
abordate în Octoihul lui Mokranjac.
S-ar putea afirma că asemănările despre care vorbim (şi
pentru argumentarea cărora vom da câteva exemple grăitoare)
se datorează originii bizantine comune. Ar putea fi o explicaţie
plauzibilă. Ceea ce ne creează probleme în acceptarea acestei
idei este faptul că de multe ori melodiile prezente în cântarea
bănăţeană şi în consemnările sau valorificările lui Mokranjac nu
le întâlnim în alte spaţii populate de români. Care ar fi atunci
explicaţia pentru prezenţa lor numai în Banat şi în practica Bisericii Ortodoxe Sârbe? (în special datorită creaţiilor lui
Mokranjac). Ar putea fi căutată această explicaţie oare, în jurisdicţia bisericească sârbo-română de la Karlovci care a dăinuit
decenii sau chiar câteva secole, în faptul că muzica bisericească
a fost studiată împreună de români şi sârbi în timp ce despre o
diferenţiere a ortodocşilor pe criterii naţionale în cadrul Imperiului habsburgic (Austro-Ungar) nici nu a putut fi vorba, în
faptul că strana din Karlovci a fost slujită de oameni simpli din
popor care au practicat o cântare popular – bisericească notată
mai târziu de către muzicieni precum Kornelije Stanković sau
poate în faptul că această cântare a ajuns cel mai probabil în
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contact cu Mokranjac fiind practicată în cadrul aceleiaşi
Mitropolii de Belgrad şi Karlovci? Întrebările de mai sus caută
un răspuns în abordările care nu ţin neapărat de subiectul strict
al acestei lucrări. Cert este însă că asemănările există, uneori
sunt foarte evidente iar în alte cazuri discrete dar suficiente pentru a fi constatate. Tot atât de cert este şi faptul că muzica bisericească practicată astăzi de Biserica Ortodoxă Sârbă cunoaşte
forme de asemănare cu cântarea de strană din Banat şi nu putem
să nu speculăm că originile acestei asemănări pe lângă altele,
trebuie căutate şi în influenţa tiparelor folclorice, în abordarea
de tip oral practicată pentru însuşirea cântării (Cinci, 2009).
Asemănările dintre cântarea practicată de Biserica Ortodoxă Sârbă şi cea practicată de Biserica Ortodoxă Română din
Banat, sunt evidente. Ele sunt confirmate şi de către oamenii
din sânul Bisericii. Aşadar, Î.P.S. Nicolae Corneanu, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, în Argumentul pe
care îl semnează în începutul Cântărilor bisericeşti de Nicolae
Belean, lucrare pe care am citat-o, afirmă fără rezerve că modul
de a cânta al bănăţenilor e de altfel acelaşi cu al Bisericii Ortodoxe Sârbe (Belean, 1995:5).
Deosebit de interesant este încă un fapt afirmat fără dubii de unii cercetători în cazul cântării sârbeşti şi pe care noi îl
putem constata şi în cazul muzicii de strană din Banat. Este
vorba despre pătrunderea vizibilă a elementului popular. În
acest sens, unul dintre cei mai importanţi cercetători ai operei
lui Mokranjac, Kosta Мanojlović, referindu-se la cântările bisericeşti notate de către compozitor afirmă că Mokranjac a descoperit, extras şi a pătruns în armonia psihologică ascunsă în
sufletul poporului în aşa fel încât ne putem întreba cum de a
putut poporul să creeze o astfel de muzică (Manojlovic, 1923).
Putem constata deci, că spiritul popular transpus în modul de
abordare melodică, ornamentică şi încă în multe elemente este
vizibil nu numai în cântarea de strană bănăţeană ci şi în muzica
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Bisericii Ortodoxe Sârbe. Motivele prezenţei elementelor populare în muzica eclesiastică sârbească pot fi diverse şi ele trebuiesc cercetate în mod aparte. Ceea ce este important pentru noi
ţine de însuşi prezenţa lor atât în muzica sârbească cât şi în cea
românească din Banat.
Exemple de asemănare între cântarea de strană din Banat şi muzica bisericească sârbă (impusă sau nu de Mokranjac)
sunt destule. Noi ne vom opri asupra celor mai reprezentative şi
în acest sens vom lua ca bază de cercetare colecţia Cântări bisericeşti de Cusma, Teodorovici şi Dobreanu iar în cazul muzicii
sârbeşti creaţiile artistice corale ale lui Stevan Stojanović
Mokranjac, în primul rând Liturghia publicată în volumul deja
citat, prefaţat de Vojislav Ilić. Ne vom referi şi la creaţiile descrise în volumul II a lucrării amintite, apărut la Belgrad în anul
1995. Toate piesele prezentate de Mokranjac la care ne vom referi sunt aşezate pe note şi sunt armonizate pentru formaţie corală. Acest fapt nu ne poate deranja ci dimpotrivă, ne poate ajuta să înţelegem mai bine modul în care Mokranjac a abordat
structura cântărilor bisericeşti prin prisma armonică. Ştiind că
lucrările corale ale lui Mokranjac au o bază solidă în cântarea
de strană notată şi prelucrată de compozitor, ne putem crea o
imagine reală despre cântarea Bisericii sârbe (Cinci, 2013).
Prima piesă muzical – religioasă la care ne referim în
depistarea şi prezentarea asemănărilor dintre cântarea românească de strană din Banat şi muzica bisericească sârbească este
Axionul duminical.
Varianta Axionului duminical practicată în Banat este prezentată de Cusma, Teodorovici şi Dobreanu la pagina 376 a lucrării acestora. Este vorba despre cântarea bisericească aparţinând
glasului 4, deosebit de prezent în serviciile religioase. De multe
ori Axionul este luat ca model de însuşire a melodiei pentru ca
aceasta să fie folosită în alte cazuri în care este de trebuinţă.
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Aruncându-ne privirea asupra materialului sonor din cadrul Axionului, constatăm că acesta nu este deosebit de consistent. Rezumat, materialul sonor este următorul:

Pilonii solizi ai materialului sonor sunt SOL1, LA1, Sib1,
DO2, RE2, MI2, FA2, pe când sunetul Mib2 deşi apare tot de
două ori ca şi sunetul MI2, reprezintă în mod evident un pien.
Materialul sonor este încadrat într-o structură marcată la
cheie printr-un Sib şi cu o evidentă tendinţă de rezolvare pe sunetul FA. Considerând sunetul FA ca finală evidentă a structurii
sonore, putem constata că melodia debutează şi se încheie cu
sunetul al treilea din această structură, anume cu LA (LA1).
Linia melodică, deosebit de cantabilă, are un contur preponderent ascendent fiind realizată cu o mare măiestrie de către
autor. Cursul pe care îl urmăreşte melodia, modul ingenios în
care sunt înlănţuite sunetele, dă permanenta impresie a unei atmosfere înălţătoare ceea ce coincide pe deplin cu rolul liturgic
al Axionului dedicat Fecioarei Maria şi cântat în unul dintre
momentele cheie ale Sfintei Liturghii, imediat după imnul Pe
Tine Te Lăudăm şi momentul Sfintei Euharistii.
La fel ca în multe alte cazuri când este vorba despre muzica bisericească de strană şi forma arhitectonică a Axion-ului
este strict dependentă de text. Astfel, secţiunile cântării vor fi
date de desfăşurarea lui.
Ritmica nu este una deosebit de pretenţioasă şi se încadrează în valori de optimi, pătrimi, doimi şi doimi cu punct. De
regulă, scriitura ritmică doreşte să evidenţieze turnurile melodice caracteristice ceea ce uşurează interpretarea.
Metrica este organizată pe tiparul măsurilor alternative
4/4, 3/4, 2/4, urmărindu-se din nou logica textului literar.
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Pentru crearea unei imagini complete privind asemănările dintre varianta bănăţeană de cea sârbească a Axionului duminical, prezentăm cele două texte muzicale cu fragmentele reprezentative (Cusma – Teodorovici – Dobreanu, 1980:376):

Dostojno jest (Stevan Stojanović Mokranjac - Duhovna muzika I, 1994)
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Referindu-ne în continuare la Axionul descris de
Mokranjac în Liturghia sa pentru cor mixt şi din care am citat
un fragment, observăm de la bun început prezenţa lui FA # în
armură ceea ce face ca discursul să fie condus spre finala SOL.
173

https://biblioteca-digitala.ro

Pentru a evidenţia cât mai bine apropierile dintre varianta bănăţeană a Axionului şi varianta lui Mokranjac, va trebui să neglijăm diferenţele care apar din cauza poziţionării sonore. Abordarea noastră se referă la linia sopranului, aceasta conţinând de
fapt melodia octoihală.
După ce am constatat asemănările dintre cele două variante de Axion, trebuie să ne mai reţinem un moment atenţia
asupra acestei cântări bisericeşti deosebit de frumoase şi de importante în cadrul tipicului liturgic. Anume, Axionul duminical
în forma sa bănăţeană, evident apropiată de varianta practicată
în Biserica sârbă, a servit ca izvor de inspiraţie pentru unele lucrări de referinţă în domeniul muzicii corale româneşti. Este
vorba despre încă o Liturghie, scrisă pentru cor bărbătesc pe tipicul slujbei Sfântului Ioan Gură de Aur de marele compozitor
român Sabin V. Drăgoi. Linia melodică a Axionului din Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur de Drăgoi2 nu numai că este
evident inspirată din cântarea bănăţeană ci este foarte apropiată
şi de varianta lui Mokranjac.

2

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur pentru cor bărbătesc. Timişoara,
Tipografia Universităţii de Vest, 1998, pag. 46-50.
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După cum am spus deja, conţinutul sonor al Axionului
aparţine glasului 4, uneia dintre variantele melodice - model ale
acestuia, în cazul în care vorbim în termenii utilizaţi de autorii
cărţilor de referinţă şi în termenii practicanţilor muzicii de strană din Banat.
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Pe acelaşi tipar al glasului 4, putem căuta asemănări dintre cântarea de strană din Banat şi cântarea bisericească sârbească şi în cazul altor glasuri. Aşadar, ne îndreptăm în continuare atenţia către glasul 1, anume către modelul melodic înţeles în Banat ca fiind glasul 1 tropar. Acest model melodic este
utilizat, printre altele şi în cazul Troparului Botezului Domnului
având textul În Iordan Botezându-te. Cei trei autori români pe
care îi cităm în lucrarea de faţă, Cusma, Teodorovici şi
Dobreanu, ne fac cunoştinţă cu acest tropar la pagina 240 a
Cântărilor bisericeşti.
Materialul muzical de care dispune troparul Bobotezei
este următorul:

La cheie nu avem indicată vreo armură iar linia melodică
având un contur mixt şi un caracter aproape recitando, scoate în
evidenţă foarte bine textul. Întregul sistem tinde spre sunetul
LA şi putem spune că această tendinţă este profund accentuată
atât în debutul liniei melodice cât şi pe parcurs, în turnurile interioare caracteristice .
Când este vorba despre aspectul ritmic şi metric, trebuie
spus că Troparul Bobotezei ne aduce valori de optimi, pătrimi,
pătrimi cu punct, doimi. Organizarea formulelor ritmice se realizează de regulă în funcţie de text. Acestea de multe ori scot în
evidenţă unele aspecte importante ale discursului literar. Spre
exemplu, începutul Troparului care are ca text În Iordan.. este
caracterizat de prezenţa valorilor de pătrimi şi doimi, marcânduse astfel, prin forţarea şi repetarea valorilor ritmice, locul Botezului Domnului. Melismarea prin abundenţa optimilor va fi
adusă de cuvintele Treimii, Tine (referindu-se la Fiul lui Dumnezeu), prezentându-se astfel respectul şi iubirea faţă de Dumnezeu. Acestea reprezintă doar câteva dintre exemplele de abor177

https://biblioteca-digitala.ro

dare a ritmului în funcţie de încărcătura spirituală a textului, fenomen des prezent în cântarea de strană din Banat.
Din punct de vedere metric, vorbim despre prezenţa măsurilor alternative de 4/4 şi 2/4. Modelul melodic al troparului
românesc îl regăsim într-o formă destul de apropiată în cazul
Troparului Botezului aranjat pentru cor mixt de Stevan
Stojanović Mokranjac. Nu trebuie să ne inducă în eroare armura
pe care o observăm aşezată la cheie (FA# - DO# - SOL#). Tema, cea care aduce apropierile, o regăsim încă o dată la sopran.
Având în vedere aşezarea liniei melodice se poate spune că
aceasta aparţine unui sistem care tinde spre sunetul SI. Elementele definitorii ale glasului, turnurile caracteristice, pot fi depistate cu uşurinţă. Turnurile cadenţiale interioare tind spre sunetul
FA# iar în ceea ce priveşte turnura finală în cazul troparului la
Mokranjac, aceasta este augmentată prin adăugarea sunetului
final FA# după sunetul SI cu care ne-am fi aşteptat să se încheie
discursul. Oricum, esenţa turnurii specifice glasului 1 a fost păstrată. Finalurile celor două tropare se aseamănă şi din punct de
vedere ritmic prin faptul că în ambele cazuri apare pătrimea
punctată (de altfel pentru prima şi ultima dată pe parcursul discursului în cazul autorilor români).
Măsurile abordate în cazul lui Mokranjac sunt: 4/4, 5/4,
6/4, 3/4, 2/4, urmărindu-se logica textului literar.
Paginile de faţă în care am încercat să prezentăm anumite aspecte interesante în ceea ce priveşte legătura, conexiunile
dintre cântarea de strană din Banat şi muzica religioasă prezentă
în bisericile sârbeşti, au dorit să exprime o realitate care există
şi în momentul de faţă. Toate aceste conexiuni dintre muzica bisericească românească în Banat şi cea sârbească, indiferent prin
ce filieră s-au produs demonstrează printre altele că o muzică a
poporului niciodată nu poate fi despărţită de cea eclesiastică
atâta timp cât muzica bisericilor este creată şi practicată de către
178

https://biblioteca-digitala.ro

oamenii simpli din popor. Chiar dacă am admite că din punct de
vedere strict muzical influenţele nu ar exista, nu putem afirma
acelaşi lucru şi când este vorba despre ceea ce stă dincolo de
materialul muzical pur. Omul din popor vine spre Biserică cu
un construct mental folcloric provenit din mediile în care îşi petrece primii ani de viaţă. Este imposibil ca elementele acelui
construct mental să nu fie transpuse în muzica pe care acelaşi
om o va practica la stranele bisericilor. Dovada o reprezintă
chiar această sistematizare şi modalitate de gândire a muzicii de
strană, proprie mai mult muzicii populare şi după cum am putut
vedea, proprie atât stranelor româneşti în Banat cât şi stranelor
sârbeşti.
Măiestria cu care compozitorul Mokranjac preia modelele
melodice şi le înveşmântează armonic pentru cor adaptându-le
textului cu o deplină respectare a stilului de strană, dovedeşte
atât dibăcia componistică cât şi pe cea a unui bun cunoscător a
cântării bisericeşti. Nu se măsoară oare valoarea unui cântăreţ
popular şi prin dibăcia cu care interpretează melismele unei
doine, prin modul în care le pliază pe text? Cu siguranţă răspunsul este unul afirmativ. Aceste elemente sunt apreciabile atât în
cazul muzicii româneşti cât şi în cazul celei sârbeşti.
Prin urmare, transpunerea constructului mental popular în
muzica bisericească este inevitabilă. În ce măsură prezenţa elementelor populare în muzicile religioase ortodoxe are efect pozitiv sau negativ rămâne de discutat. Cert este faptul că popoarele ortodoxe din acest colţ european, cel sârb şi cel român, manifestă prin muzica lor religioasă caracteristici care dovedesc un
înalt grad de apropiere şi strânse relaţii reciproce.
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Common musical valences inspired by Octoih in the creation of
some Serbian and Romanian composers of the 20th century
Abstract
This paper represents a comparative study about some
common particularities between Romanian and Serbian composers
and creations in XX century (Sabin V. Dragoi and Stevan Stojanovic
Mokranjac), inspired by church singing but transposed into
contemporary spectra of creation.
Keywords: echos, church singing, sonore structures,
melodical formulas, cadencies.
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Dansurile populare ca păstrătoare ale culturii
tradiţionale la vârsta preşcolară
Jasmina Stolić

Introducere
Patrimoniul cultural al unei țări, cu toate elementele sale, reprezintă reflexia existenței fiecărui popor. De aceea, cultivarea culturii tradiționale care va influența și asupra formării
identității naționale a fiecărui individ, trebuie să înceapă cât mai
timpuriu, de la naștere. În concordanță cu aceasta, primii „învățători” și păstrători ai artei populare ar trebui să fie părinții. Însă, azi este foarte clar că în căminele lor copiii nu pot învăța
multe despre moștenirea culturală a țării lor pentru că portul și
modul de viață este schimbat, iar cântecele și dansurile tradiționale se ascultă și se interpretează foarte rar. De aceea, un rol
important în acest proces îl au educatorii care prin activitățile
cotidiene și prin combinarea diferitelor discipline pot, într-un
mod interesant, să-i apropie pe copii de patrimoniul cultural al
țării, cât și a altor națiuni care trăiesc în acest spațiu.
Când folosim noțiunea de patrimoniu cultural, de obicei
ne gândim la muzică, cântece, dansuri, portul popular, cât și la
diferite obiceiuri care urmăresc unele evenimente ale vieții.
Unul dintre principalele obiective și scopuri ale educației și instrucției preșcolare îl reprezintă chiar cunoașterea muzicii ca
fenomen cultural, a tradiției muzicale, cu accent pe muzica propriului popor, dar și pe arta populară a altor popoare care trăiesc
în acest spațiu, apoi cunoașterea elementară și înțelegerea melosului popular autentic și al muzicii de acompaniament, a mișcărilor, instrumentelor vechi, a unor obiceiuri și date etnografice
legate de ținutul în care copiii cresc, cu motive pentru cunoaște182
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rea, colectarea, păstrarea și popularizarea lor (Predškolsko
obrazovanje i vaspitanje u SAP Vojvodini, 1988, Kamenov,
1995, Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa,
2006).
La vârsta preșcolară, în cadrul activităților muzicale, dar
și a altor activități, este foarte ușor a cunoaște și a cultiva arta
populară. De aceea, în continuarea acestui articol va fi prezentată importanța și utilizarea dansurilor populare împreunate cu interpretarea vocală și instrumentală cu scopul păstrării culturii
tradiționale la vârsta preșcolară, dar și a influenței pozitive asupra dezvoltării aptitudinilor muzicale la preșcolari.
Dansurile populare urmărite de interpretarea vocală
Se înțelege de la sine că cunoașterea dansurilor populare
este foarte importantă în procesul de creștere a fiecărui individ.
Sub noțiunea de „dans popular” se subînțelege creația populară
de dans de cele mai variate forme, tipuri și stiluri (PavlićMandić, 1979: 3). Dansurile populare sunt făurite de popor, iar
mișcarea le este elementul principal. El se găsește în concordanță cu caracteristicile poporului la care au apărut și deseori exprimă modul de viață al oamenilor, cât și ținutul în care se interpretează (șes, munte ș.a.) (Pavlić-Mandić, 1979: 5).
Există două feluri de dansuri populare: cele care se interpretează cu un cântec vocal și dansuri populare acompaniate
de muzică instrumentală. Copiii ar trebui mai întâi să audă dansul popular cu mișcările demonstrate de educator, apoi să învețe
cântecul (dacă dansul se interpretează urmărit de cântecul vocal) și apoi să învețe mișcările într-un anumit ritm, tempo și dinamică, împreună cu orientarea în spațiu. Pe lângă faptul că cunosc dansul și regulile sale, vor cunoaște și cum apare dansul, în
ce împrejurări se dansează, portul popular și viața oamenilor care au trăit în perioada în care a apărut dansul (Pavlić-Mandić,
1979: 5-6).
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La dansurile urmate de cântec, cu ocazia învățării incipiente, trebuie alese cele la care melodia și textul se vor învăța
simplu și ușor (Đurković-Pantelić, 1998). Având în vedere că
textul cântecelor populare, din cauza zonelor lingvistice diferite,
deseori este de neînțeles, trebuie explicat copiilor despre ce este
vorba în cântec, dar și explicat ce se petrece în dans și obiceiurile care îl urmăresc. Cu ocazia primului contact al copiilor cu
dansul popular, acesta ar trebui ales astfel încât cuvintele simple
să stimuleze interpretarea pantomimică a cântecului (în cursul
dansului copiii fac mișcări care urmăresc textul cântecului).
De aceea, pentru învățarea incipientă cu copiii din grupul mediu este corespunzător dansul cu cântec Ja posejah lan
(Eu am semănat in) (având în vedere că există două variante ale
dansului în care se deosebește structura melodico-ritmică, se
propune varianta care este corespunzătoare pentru învățarea cu
copiii din grupul mediu) (Stolić, 2014: 95).
Exemplul nr. 1. Dans popular cu cântec din Serbia
Ja posejah lan:

2. Ja iščupah lan, baš na Ivanj dan. Karala me... 3. Ja namočih
lan, baš na Ivanj dan. Karala me...
4. Ja istukoh lan, baš na Ivanj dan. Karala me... 5. Ja ispredoh
lan, baš na Ivanj dan. Karala me...
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Modul de interpretare: Se interpretează astfel încât copiii în cursul cântecului fac mișcări care au legătură cu textul. În
timpul interpretării copiii vor învăța procesul folosit de oameni
pentru a obține produse din in. Se seamănă, după ce sămânța încolțește se rupe, iar apoi se desparte sămânța. După aceea, inul
se poate folosi în diferite scopuri. În cadrul acestui dans se va
dezvolta simțul pentru sunet, ritm și tempo, iar după aceea copiii prin mișcări vor imita anumite părți din text. În acest fel se va
efectua corelația dintre activitățile muzicale și cele fizice, cu
dezvoltarea vorbirii a lumii din jurul nostru, iar în cazul în care
după terminarea activității copiii vor desena unele părți ale textului, se va efectua corelația și cu activitățile plastice.
Foarte interesante sunt dansurile care se interpretează în
horă și cu mișcări care urmăresc părți ale textului. Dansul corespunzător în care sunt prezente aceste elemente și care se poate interpreta cu copiii din grupul mare este dansul popular cu
cântec Prolećno kolo (Hora primăverii) (Stolić, 2014: 96, 157).
Exemplul nr. 2: Dansul popular cu cântec Prolećno kolo:

Prima parte a acestui dans, până la refrenul „Hop,
hop...”, se interpretează în horă închisă care începe în partea
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dreaptă. Apoi în partea refrenului „Hop, hop, să sărim...” copiii
sar în ritmul melodiei, iar în partea ”și să batem din palme”, o
fac tot în ritmul melodiei, în continuarea refrenului copiii se
prind în perechi de mâini și se întorc înspre partea stângă. Prin
intermediul acestui dans se va dezvolta simțul pentru înălțimea
sunetului, a ritmului și tempoului, se va stimula coordonarea
mișcărilor, iar în cazul în care educatorul va cânta la pian în
timpul interpretării dansului, se va stimula și simțul pentru armonie și echilibrul sunetelor.
După ce copiii au obișnuit o anumită iscusință, se pot
alege dansuri cu diferite feluri de mișcări: pași obișnuiți, alergat, etc. (Đurković-Pantelić, 1998: 163). Astfel de dansuri se
pot interpreta și cu copiii din grupul pregătitor. Un exemplu corespunzător este și dansul popular cu cântec Igra kolo u pedeset
i dva, pe care îl va alege educatorul în cazul în care copiii din
grupul cu care lucrează posedă un volum dezvoltat de sunete
care apar în dans. La fel, se propune ca educatorul să cânte prima parte a acestei melodii, iar copiii să se alăture în partea a
doua, adică în refren (Stolić, 2014: 96).
Exemplul nr. 3. Dans popular cu cântec
Igra kolo u pedeset i dva:
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Descrierea dansului: Copiii stau în formațiunea horei
mixte închise. Se mișcă înspre dreapta cu pași obișnuiți, începând cu piciorul drept și interpretează în total treizeci și doi de
pași, cu durata de 16 bătăi (patru versuri). În acest timp, unul
dintre copii, „Jova”, se mișcă în interior în sens opus și la sfârșitul celui de-al patrulea vers își alege un partener de sex opus.
Apoi se opresc și bat din palme în ritmul pătrimii, iar perechea,
în mijlocul horei, se ia de sub mână și face un cerc cu opt sărituri într-o parte și opt în cealaltă parte. Când se termină dansul
perechii (durează opt tacturi), copilul ales rămâne singur în horă, iar dansul începe din nou.
Cântecul popular macedonean Sadila Dimka bosiljak se
poate interpreta prin imitarea textului (copiii vor cânta, iar în
același timp vor imita semănatul busuiocului). Este corespunzător pentru copiii din grupul preșcolar pregătitor din cauza structurii melodice melismatice.
Exemplul nr. 4. Cântecul popular macedonean
Sadila Dimka bosiljak:

Textul: Nije joj niko bosiljak, već joj je niko pelenak.
Počela Dimna da plače: „O lele, Bože do Boga, u koju goru da
bježim?“ Lelja joj tiho govori: „ Muči mi, Dimka, ne plači,
sjutra je sveta Nedjelja, doći će k` nama svećenik, on će nam
dati bosiljak, mi ćemo njemu pelenak (Špoljar, 1927: 10).
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Fiecare dans cu cântec influențează asupra dezvoltării
aptitudinilor muzicale, simțul pentru înălțimea și intensitatea
sunetelor, ritm, tempo, simțul pentru armonie și echilibrul sunetelor, dar și volumul memorării, a textului, melodiei și mișcărilor din timpul dansului, ceea ce este foarte important la vârsta
preșcolară.
Dansurile populare cu muzică instrumentală
După ce au obținut o oarecare iscusință în interpretarea
dansurilor populare cu cântec, educatorul poate alege dansuri
populare cu muzică instrumentală. Ele sunt mai dificile pentru
că nu sunt urmărite de text care ar facilita memorarea mișcărilor, iar copiii au sarcina de a face mișcări mai complicate (de
exemplu pășirea în tempoul muzicii, „după unitate de număr”).
De aceea ar fi de dorit ca educatorul să o demonstreze,
pe când copiii au sarcina de a observa caracterul și tempoul
dansului (se presupune că copiilor le este cunoscută terminologia amintită), după care urmează o scurtă discuție (educatorul
poate vorbi despre conținutul dansului în partea introductivă sau
în urma demonstrării dansului, în dependență cum a planificat
cursul activităților). Ar fi bine ca la demonstraţie să participe
mai mulți educatori, pentru ca copiii să aibă o impresie mai bună asupra dansului. După discuție, educatorul îi poate informa
despre conținutul și caracteristicile dansului (de unde își trage
originea dansul, când s-a interpretat, cu ce ocazii, prin ce este
specific, cum au fost îmbrăcați oamenii care îl interpretau ș.a.).
Educatorul demonstrează de mai multe ori mișcările dansului,
pe când copiii privesc. Aranjați într-o formație corespunzătoare
(de exemplu, cerc sau semicerc), învață în faze. În cazul în care
nu au mai întâlnit anumiți pași (de exemplu, pași încrucișați cu
sărituri mici), trebuie să-i însușească fără muzica instrumentală.
Ar fi favorabil ca la învățarea pașilor să participe doi educatori,
pentru ca unul să cânte sau să difuzeze părți ale melodiei prin
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casetofon sau cd, iar celălalt să demonstreze mișcările și pașii.
După ce copiii au însușit mișcările și pașii dansului, acesta se
interpretează în întregime acompaniat de muzica instrumentală
(Manasterioti, 1975: 160).
Deosebit de interesant este dansul popular Devojačko
kolo (Hora fetelor), care se și cântă cu vocea, și având în vedere
că apare și împărțirea în patru părți a unității numerice (în cazul
acesta șaisprezecimile), se recomandă interpretarea cu muzica
instrumentală (educatorul trebuie să cânte la instrument sau să
difuzeze cântecul prin intermediul casetofonului sau a cd, în
timp ce se interpretează dansul) (Stolić, 2014: 97).
Exemplul nr. 5. Dansul popular Devojačko kolo:

Descrierea dansului: Copiii sunt repartizați în formație
de horă mixtă deschisă, care se învârte și se dezvoltă în diferite
părți. Se folosesc pașii: patru pași la dreapta (doi încrucișați cu
sărituri mici și doi cu atragere – primul și al doilea tact), un pas
la stânga, apoi unul la dreapta și doi pași la stânga (al treilea și
al patrulea tact). Pașii se repetă în continuare în decursul dansului.
Pe lângă dansurile populare acompaniate de muzica instrumentală în horă, se pot folosi și dansuri care se interpretează
în perechi. Se propune dansul popular Grabac, care, din cauza
faptului că pașii sunt dificili, se recomandă a fi interpretat cu
copiii din grupul pregătitor (Stolić, 2014: 98).
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Exemplul nr. 6. Dansul popular Grabac:

Descrierea dansului: Acest dans se interpretează în perechi astfel încât fetele pun mâinile pe umerii băieților, iar băieții le țin de mijloc. Primul și al doilea tact: doi pași la dreapta și
doi pași la stânga. Mișcările se repetă până la semnul de repetiție. Tactul al cincilea: un pas la dreapta, apoi un pas la stânga.
Tactul al șaselea: trei tropăieli cu picioarele. Tactul al șaptelea:
un pas în dreapta, un pas în stânga (la fel ca și tactul al cincilea). Tactul al optulea: de trei ori a bate din palme. Tactul al nouălea și al zecelea: a mișca degetul arătător al mâinii stângi și
mâinii drepte, alternativ în ritmul muzicii. Tactul al unsprezecelea: învârtire, cu schimbarea locului. Tactul al doisprezecelea:
trei tropăieli cu piciorul.
Prin folosirea dansurilor populare acompaniate de muzică instrumentală, la copii se va dezvolta simțul de a asculta activ muzica, atenția și memorarea, simțul pentru ritm și tempo,
simțul pentru interpretarea colectivă, cât și coordonarea mișcărilor, iar în acest fel vor cunoaște „sunetele populare” aparținând diferitelor ținuturi și popoare ale țării, ceea ce este foarte
important la vârsta preșcolară.
Concluzii
În viața copiilor, dar și a celor adulți, dansul reprezintă
un segment important cu ajutorul căruia se dezvoltă și învață.
Dansurile populare pot reprezenta „păstrători” ai culturii tradiționale, iar cunoașterea lor este importantă în procesul de formare
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a fiecărui individ pentru că reprezintă o parte componentă a culturii populare generale. Așa cum deja s-a amintit, în acest proces un rol important revine educatorilor, pentru că în zilele
noastre copiii pot foarte rar în căminele lor cunoaște în măsură
suficientă patrimoniul cultural al țării în care trăiesc.
Prin modul prezentat de folosire a dansurilor populare
cu cântec sau cu muzică instrumentală se va cunoaște cultura
populară tradițională a țării. Se va influența asupra dezvoltării
aptitudinilor muzicale a copiilor preșcolari, cu accent pe dezvoltarea simțului pentru înălțimea și intensitatea sunetelor, pe simțul pentru ritm și tempo, armonie și echilibru al sunetelor, cât și
volumul de memorare muzicală. Prin încunoștințarea copiilor
cu originea dansului popular ales, prin prezentarea plastică a
portului popular din zona în care a luat naștere și modul de interpretare, se va realiza corelația dintre activitățile muzicale și
dezvoltarea vorbirii, educație fizică și plastică, cunoașterea noțiunilor matematice și a mediului. Prin alegerea adecvată a dansurilor populare copiii vor cunoaște moștenirea culturală a țării
în care trăiesc, cât și a popoarelor care trăiesc pe teritoriul acestei țări.
Datoria educatorilor este ca prin folosirea principiilor
didactice să se realizeze alegerea corectă a dansului popular care va fi corespunzător pentru copii, cât și ca în mod interesant să
prezinte copiilor toate obiceiurile dansului ales. Astfel se va influența asupra formării identității naționale la copiii preșcolari.
Copiii se vor atașa permanent de arta populară și vor deveni
promotori ai culturii tradiționale a poporului căruia aparțin.
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Popular dances as preservers of traditional culture
at pre-school age
Abstract
Between the objectives of musical education and instruction,
at pre-school age, there is also the knowledge of the musical tradition
of one's own people as well as of other people. Development can be
stimulated by different forms of musical activity. One of the forms of
activity is the introduction of popular dances with vocal and instrumental music. The way of choosing and interpreting popular dances
with vocal and instrumental music is done by age groups.
Keywords: education, musical instruction, dance, song,
pedagogical options
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Tradiţia muzical-instrumentală în judeţul Arad
Rânduielile vechi, schimbări, disoluţii
Elena Rodica Colta

1. „Muzica”
O lungă perioadă de timp, „muzica” în satele din județul
Arad s-a rezumat la unul sau doi instrumentişti, a căror principală sarcină a fost „cântatul de joc”, în diferite contexte sociale
(jocul duminical, nedeie, rugă, clacă, nuntă, jocul la casă în
timpul colindatului, jocul turcii etc.), după cum își amintea, de
altfel, şi Sabin Drăgoi, că a văzut în copilăria sa, în satul Seliștea de Mureș.
Instrumentele folosite au variat, de la fluierul din alun,
în zona moțească, la cimpoi şi lăută (vioară) în Podgoria Aradului şi în zona de câmpie (Macea, Sintea Mare, Chişineu-Criş )
sau vioară cu goarnă la Hăşmaş şi Groşeni în vecinătatea Bihorului. Cântatul la un singur instrument sau la două, când ocaziile de joc nu erau speciale, s-a păstrat şi după apariţia „ştaburilor” / „benzilor”, care trebuiau plătite cu bani mai mulţi. De
pildă, în Sintea Mare în perioada interbelică cânta Vașcu la vioară și Musunea Ioan la broancă, dar s-a cântat la joc şi cu cimpoiul. La fel, până în 1947, în Socodor au cântat doi highighişi
renumiţi, Florea Raț și Antuș Desian „a Ceichi”. În Macea, „din
bătrâni”, s-a cântat din cimpoaie. Unul dintre cei mai buni
cimpoieşi a fost Lala. În Micălaca multă vreme jocul s-a ţinut
cu un singur muzicant, „baci Todoruţ”, cu lăuta, însă, de prin
anii 1940, micălăcenii au plătit să le cânte ştabu lui Ioţi Nicolae
Vâtcă1 din Sâmbăteni şi banda lui Gaudi din Vladimirescu, cu
1

Ioţi Nicolae Vâtcă, n.1920
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„baci Truţ” la dubă. 2 La fel, în satul Obârşia, în mod obişnuit
cântau Aaron ţiganul cu vioara şi fiica lui, Gligor Vioara, cu
duba. Totuşi, şi aici, când feciorii care organizau jocul aveau
bani plăteau să cânte lăutarii din Roşia Nouă.3
Cântatul la joc cu două instrumente s-a menţinut până
prin anii 1970-71. De pildă, în Drauț, la hora duminicală din 31
ianuarie 1971 vioristul Mihai Moraru a fost acompaniat doar de
broncașul Teodor Curtean.4
Toți muzicanții din vechime au fost țărani din sat, care
au învățat să cânte, după ureche, de la alții. Fiecare avea instrumentul lui.
2. Contextul de performare
Ocazii de a cânta pentru comunitate au fost multe în trecut, de la obişnuita horă a satului, la sărbători, petreceri, nunţi,
etc. Cum rânduielile erau diferite în funcție de eveniment, le
vom trece foarte succint în revistă.
Jocul duminical şi la sărbătorile mari
Una dintre cele mai importante ocazii de socializare
pentru tineri a fost jocul duminical cunoscut și ca hora satului.
Jocul se ținea duminica după masă, de pe la ora 13-14, vara,
lângă biserică, „ în uliţă”, iar iarna la casă închiriată sau la birt.
Din perioada interbelică, în satele în care au fost construite cămine sau case de cultură, jocul s-a mutat aici. Pe lângă jocul
duminical, care era oprit doar în post, joc s-a mai ţinut, în toate
satele, şi la sărbătorile mari (Crăciun, Anul Nou, Bobotează,
2

Augustin Mureșan, Doru Sinaci, Rodica Colta, Felicia Oarcea, Micălaca
monografie, Editura Mirador, Arad, 2010, p.93-94
3
Emil Murgu. Comuna Petriş. Trecut şi prezent. Contribuţii conografice,
Editura Mirador, Arad,2009, p.
4
Ioan T. Florea, Folclor muzical din județul Arad. Vol. I , Arad, 1975, p29
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Paşti, Rusalii). Modul de desfăşurare a fost în general acelaşi în
toate satele. Ulterior au apărut şi balurile ţărăneşti, care începeau seara.
Nedei și rugi
Sărbătorile câmpenești (maialele), nedeile din Ținutul
Hălmagiului și rugile din satele bănățene ale județului au constituit prilejuri de întâlniri între neamuri şi între locuitorii mai
multor sate învecinate, care petreceau și mai ales jucau împreună. Dintre nedeile cele mai renumite în zonă au fost Nedeia de
la Hălmagiu și Nedeia de la Tăcășele (a doua duminică după
Rusalii).
Nunta
Nuntă nu se putea face fără muzică. În scenariul acesteia,
muzicanții cântau de joc atât pe drum cât și la casa nașilor, la casa mirelui, la casa miresei și la petrecerea de nuntă, adică în toate
momentele în care nuntașii jucau. În trecut, când nunţile se ţineau
în două case, exista muzică plătită în amândouă locurile. Melodiile erau cele din suitele satelor. Cu vremea, în timpul mesei au
început să se cânte şi alte melodii, „de pahar”. Mireasa era jucată
în general pe o melodie de mânânţauă. În unele sate precum în
Dezna, această melodia cântată se numea Nevesteasca.
Lucrul și aldămașurile cu muzică după clacă
În multe sate din judeţ a existat obiceiul ca gazdele ( țăranii mai înstăriți) să plătească muzica, să cânte în timpul lucrului și la „aldămașurile” ce se făceau după clacă. Muzicanți, unul
sau doi, din sat, cântau tot timpul de pe marginea holdei muzică
de joc, pentru lucrători. Conform mărturiilor rămase, în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, în Podgoria Aradului, la Șiria,
instrumentul folosit, la clăcile de la seceriș, de la culesul și
sfărmatul porumbului, a fost cimpoiul.
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În Sâmbăteni, în perioada interbelică, la cules de cucuruz cântau Ioţi Nicolae zis Vâtcă, cu trâmbiţa şi Todoruţ cu duba: „În timpul lucrului, noi stăteam la capăt şi când se apropiau culegătorii începeam să cântăm... oamenii gătau rândurile
chiuind şi numa într-o veselie. Sara la cină, noi cântam, era ca o
mică petrecere cu răchie, zupă cu tăiţei şi sarme. Plata noastră
era la fel ca a culegătorilor.” 5 Cam în aceeaşi vreme, în partea
de est a județului, la nord de Mureș, în Groşii Noi, tânăr fiind,
cânta la clăci, cu vioara, Nicolae Munteanu zis Cucu.6 Obiceiul
cântatului la clacă îl găsim şi în satele din jurul Petrişului.
„Răguta”
Muzicanţii din sate erau plătiţi să cânte şi pentru cei recrutaţi la armată. Feciorii mergeau la centrul de recrutare cu căruţele, cu muzica. Obiceiul s-a păstrat până la desfiinţarea armatei obligatorii. Pretutindeni, „cătănaşii” mergeau pe uliţele satului pe jos cântând şi jucând. Se urcau în căruţe abia la marginea
satului. Muzica cânta tot drumul. 7 În faţa Centrului de recrutare
era o competiţie între muzicanţii diferitelor sate, care se întreceau să cânte, în timp ce feciorii jucau. Tot cu muzica se întorceau în sat, unde erau aşteptaţi de fete.
În Şepreuş, din momentul când primeau ordinul de recrutare până la plecare, o lună-două, feciorii umblau în fiecare
zi prin sat în grup, cu tricolor la cloape sau căciuli, cu steagul și
cu higheghea. Obiceiul era să mănânce , în fiecare zi, la prânz și
seara, la familia unuia dintre ei. În alte sate se organiza pentru
cei recrutaţi „balul cătănaşilor”.
5

Ioţi Nicolae zis Vâtcă, n. 1920, Sâmbăteni vezi Slobodan Pasculovici-Bata,
Ioţi Nicolae – Vâtcă , în Aradul Cultural, Arad, decembrie 1997, p.57
6
Slobodan Pasculovici-Bata, Din galeria rapsozilor Nicolae Munteanu„Cucu”, în Aradul Cultural, Arad, iunie 1998, p.96
7
Vasile Brăiloiu, Monografia satului Prunişor judeţul Arad, Editura „Viaţa
Arădeană”,Arad, 2008, p.79
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Cântatul la sărbători
a. Colindatul cu muzica
La începutul secolului XX, în ținutul Hălmagiului și în
Zărand, cetele de feciori, care colindau în seara de Ajun și la
Crăciun, era însoțite, de un fluieraș și de una-două sau mai multe
dube. Bătaia ritmică a dubelor pe ulițele satului a dus la redenumirea obiceiul în „umblatul cu doba”. În Hălmagiu, datina era ca
a treia zi de Crăciun, ceata să facă petrecere cu muzică, la care
erau invitaţi toţi cei care i-au primit. Cu această ocazie se consuma mâncarea şi băutura primită pentru colindat.8 În satul Vârfuri
dubașii erau însoțiți de un hihidiș, care cânta în casă, după colindat, muzică de joc, pe care erau jucate fetele. În subzona Ineu, la
Moroda, colindătorii erau însoțiți de un singur dubaș.
Tot cu dube s-a colindat și se mai colindă și azi în estul
județului, pe Valea Mureșului. Şi aici, inițial dubașii au fost însoțiți de un singur muzicant. De pildă, la începutul secolului
XX în satul Seliștea de Mureș, cu dubașii umbla un viorist. În
schimb, în Groşii Noi, de prin 1942 colindătorii umblau prin sat
cu Taraful lui Nicolae Munteanu zis Cucu.
Acolo unde nu existau muzicanți locali, muzica era
căpărită de feciori din vreme, „partia” (formaţia muzicală) fiind
plătită, după petrecerea de spargere a cetei, din banii strânși la
colindat.
Trecând la satele de câmpie, din vecinătatea frontierei cu
Ungaria, aici, la casele cu fete de măritat, se colinda cu hidedea/
highieghiea” sau „cu banda”. În Chişineu-Criş, obiceiul se numea „umblatul cu votul” 9 iar în Seleuş „umblatul cu dahaia”.10
În Şicula feciorii mergeau însoțiți de un singur highiduş.
8

Vasile I. Buta, Hălmagiu pe treptele timpului. Monografie, Editura Sophia,
1999, p.128
9
Stela Mătiuţ, op.cit, p.4
10
Inf. Andrei Şandru, Seleuş
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În Comlăuş ceata de feciori mergea la colindat la casele
cu fete, „cu clăinetele”, şi aici muzica fiind căpărită din vreme.
În Cherechi (azi Caporal Alexa) banda era compusă din taragot,
vioară, dubă11.
b. Capra/turca/țurca
Separat de colindătorii, în ajunul Crăciunului, prin satele
din județul Arad se umbla și cu capra, turca, țurca12. În trecut,
masca de turcă era însoţită un fluieraş, un viorist sau un acordeonist (Hălmagiu, Şetinul, Şiria, Bodrogul vechi). Ulterior, în cele mai multe sate, turca a fost atașată cetei de colindători.
c. Gratulatul
În unele localități în ajun sau în noaptea de Anul Nou și
în noaptea de Sf. Ioan, bărbați mergeau „la gratulat” tot cu muzica. În zona Gurahonț se mergea cu higheghea la toți „Vasili”.
La fel, în ajun de Sf. Ioan, feciorii din Comlăuş căpăreau muzica şi mergeau cu clăinetele pe la toţi Ionii din sat13. Familiile
care aveau Ioni îşi aşteptau goştii cu masa pusă. Obiceiul se
numea în sat „cu Ionii”.14 Obiceiul de a-i gratula pe cei ce aveau
numele de Ion îl găsim şi în Chişineu-Criş şi Macea. În Macea
se mergea pe la Ioni „cu banda”.15

11

*** Crăciunul în satul meu - între amintire și realitate. Anchetă de teren,
coord. Elena Rodica Colta, Editura Gutemberg Univers, Arad, 2016, p.29
12
Denumire dată dintr-o zonă în alta la masca animalieră
13
***Vatra folclorică Elek-Sântana-Grăniceri/ Népi kultúra bölcsője ElekÚjsyentanna-Ottlaka, Editura Gutemberg Univers, Arad, 2012, p. 60.
14
Ibidem.
15
Floare R. Cândea, Mărturii măcene, Editura Gutemberg Univers, Arad, 2011,
p.58
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3. Banda sau ștabul în perioada interbelică
După 1920, când județul Arad a trecut la România, au
început să fie construite primele case de cultură ortodoxe (pe
lângă biserică) şi primele cămine culturale săteşti. Tot după
această dată, când petrecerile populare n-au mai avut nevoie de
aprobări și n-au mai fost supravegheate de jandarmii unguri, orchestrele numite în zonă „bandă”, „ştab” sau „partie” s-au înmulţit cu mare repeziciune. Aproape toate localităţile au ajuns
să aibă una sau mai multe bande. O formație completă, în perioada interbelică, în zona de câmpie a judeţului, era formată
dintr-o vioară prima, o vioară contra, o broancă și tobă. În unele
localităţi, au apărut bande sau ştaburi care cântau şi la instrumentele de suflat (clarintete, taragoate) și acordeon. De pildă, în
Chişineu-Criş, formaţia muzicală era alcătuită din vioară, clarinet, tobă şi gordună (contrabas) la care ulterior s-a adăugat saxofonul şi acordeonul.
În Vărşand în perioada interbelică cânta o formaţie de
flueraşi iar mai târziu, după război „Banda lui Dițu” (19201970) – o formație de suflători din care făcea parte Neamț Petru
zis Dițu, clarinet, Bânci Petru zis Gâce, clarinet, Ursuț Pașcu,
taragot, Căciulă Flore dobă, mai și fegheu. În sat a mai cântat şi
formaţia de highighişi , condusă de vioristul Ioan Copil, care
era alcătuită din Gheorghe Copil zis „Bâță” la vioară, Mateuț
Petru zis “Scoati” la contrabas şi Șerban Petru zis “Fanea Gropilor” la dobă, mai și fegheu.
În Socodor exista în perioada interbelică o bandă de
highighiși iar în Comlăuş, în 1937, cânta „Banda lu Ruja”, formată, pe lângă Petru Bărbătei – clarinet, din Bătrânuţ Gheorghe
– trompetă, Bărbătei Gheorghe-taragot, şi Crişan Petru la dubă.16 Banda lui Petru Ruja a cântat şi după 1945 până prin 1969,
16

***Vatra folclorică Elek-Sântana-Grăniceri/ Népi kultúra bölcsője ElekÚjsyentanna-Ottlaka, Editura Gutemberg Univers, Arad, 2012, p. 87
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unii dintre muzicanţi fiind înlocuiţi de alţii. Astfel în anul 1968
din bandă făcea parte Răuţ Ioan – dubă, Ilica Pavel – trâmbiţă,
Orădan Petru – trâmbiţă, Roşu Petru-taragot, Bărbătei Gheorghe
– clarinet şi Bărbătei Petru – clarinet.
În satul vecin Cherechi (Caporal Alexa), cânta prin 1950
„banda lui Palea”, formată din Şeran Traian – dubă, Porcolean
Traian – trâmbiţă, Faur Ioan – trâmbiţă, Porcolean Pavel – clarinet.17
În Târnova prin anii ʹ20 cântau renumiţii Pipi (moşul lui
Marta lu Pipi) la higege, Giorgică a lu Mladin (Mecheş Gheorghe) la higege, Pascu (Farcaş Pascu) la higege. După 1920 orchestra ţărănească s-a mărit cu Cătălina Ştefan la clarinet,
Neamţ Pavel la clarinet şi Raţ Neta la clarinet.
În satul Covăsânţ, din Podgoria Aradului în perioada interbelică şi în primii ani după război, cânta banda(taraful) lui
Ioan Munteanu zis Manole.
La fel de renumit în perioada interbelică a fost Taraful
din Sâmbăteni (înregistrat în 1938 de Tiberiu Alexandru pe cilindrii), condus în 1935 de Siminică iar prin 1956 de Lică Şoimoşan. În Miniş, lăutarii satului au fost din familiile Dobre şi
Covaci însă feciorii mai chemau la jocul duminical şi ţiganii din
Păuliş, cu formaţia „Chichireaua”, care avea pe lângă viori şi
trompetă şi clarinet.18
Pe Valea Mureşului, în Groşii Noi (com. Bârzava) în
1929 cântau Lingurar Sabin, Luca Nicolae şi Lingurar Nichifor
Bodri, ca în 1943 Nicolae Munteanu zis „Cucu” să-şi încropească propria orchestră formată din Nicolae Munteanu zis
„Cucu” – vioara întâi, Lingurar Sabin – vioara a doua, Lingurar
Daniel – contră şi Munteanu Ion zis Ioţi – broancă mică. Formaţia lui Nicolae Munteanu zis „Cucu” cânta în toate satele din
17
18

Ibidem 78
Virgil Valea, Miniş. Istorie şi cultură, Arad, 2006, p.108
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jur (Lupeşti, Pârneşti, Baia, Slatina, Văsoaia, Păiuşeni, Mădrigeşti, Gurahonţ).
În localitățile mari activau în acelaşi timp mai multe
bande, fiecare având un loc anume. De pildă în Macea asemenea locuri erau la „Cuțaș, Broșteri, Forviz, Satu Nou”.19 Când
jocul a început să se țină la sală (Căminul cultural) cânta banda
formată din Hodoș (vioară), Păcalea Pavel (dobă), Piști, Marin,
Gusti (vioară).20
În Turnu, în perioada interbelică, erau trei formaţii. O
formaţie de tamburaşi, a sârbilor, o formaţie de trâmbiţe a românilor şi o formaţie de coarde a ungurilor. Jocul duminical se
ţinea şi el în trei locuri, pe etnii. 21
În Șepreuș, o localitate mare prin anii 40-45, jocul duminical s-a ținut în 8 locuri, mai apoi în 6 și în cele din urmă în
4 săli de joc: „la Stana”, „la Ioșcoi”, „la Hăicoi” și la
„Sîmnioanea Deichii”. Localitatea a avut pentru fiecare sală de
joc o bandă. Astfel, în vremea când în comună erau 6 săli de
joc, cântau șase benzi: „Banda lu Bâru”, „Banda lu Bâzu”, formată din viori, „Banda lui Pecica”, tot din viori, „Banda Crăciuneștilor”, „Banda lu Roată” și „Banda lu Vidu”. Feciorii
umblau de la o sală de joc la alta. Sălile de joc particulare din
Șepreuș s-au închis în anii 1955-60. Jocul a continuat la căminul cultural, muzica fiind asigurată destul de lungă vreme de un
singur instrumentist, „Sani”, care venea din satul Vânători22.

19

Floare R. Cândea, Mărturii măcene, Editura Gutemberg Univers, Arad,
2011, p. 84
20
Ibidem.
21
Ivan Sinişa Baici, n.1939, Turnu
22
Rodica Colta, Doru Sinaci, Simion Incicău, Monografia comunei Șepreuș,
ed. II, Editura Gutemberg Univers, Arad, 2015, p. 104-105
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Rânduiala jocului și a muzicii
Rânduiala jocului și a muzicii s-a păstrat în forma veche, până s-a mai făcut joc duminical.
În funcție de posibilitățile locale, fiecare sat a avut locurile sale de joc. În Dezna jocul avea loc pe „Câmpul bisericii”
sau la „Birtul lui Milian”. În Chişineu-Criş, jocul s-a ţinut lângă
biserică, într-o sală de clasă a şcolii confesionale. În Socodor tinerii s-au adunat în trecut la joc, la sală (grajdul vechi) apoi la
Căminul cultural. În Macea, în trecut s-a jucat „pe locul
piaţului”, „sub frăgari”, lângă moară, „la Ţuţuranu”, „la
Drecin”, ultimele două locuri fiind spaţii închiriate, iar mai târziu la Cămin. În Cuvin, jocul s-a ţinut iarna la birtul satului iar
vara în parcul de la Fenyes. În Micălaca, 23după 1925, s-a jucat
în „căzărmământul”24 bisericii, aflat pe str. Voinicilor, pe colţ,
iar la intrare stătea cantorul.
În Groşii Noi (Bârzava) în perioada interbelică tinerii
jucau „peste Vale, la baba Stana, mama lui Medrea şi la moşu
Luca, care avea nişte şure părăsite”. 25 În satul Obârşia în „poiana de la Fântâna ursului”.26
Organizarea, îndăluitul jocului
În toate satele existau anumite reguli legate de organizarea şi desfăşurarea jocului. În cele mai multe localități jocul
duminical era organizat de cei mai văzuți feciori din sat. Ei vorbeau cu muzicanți, căpăreau muzica din altă parte dacă trebuia,
vorbeau pentru sală și uneori încasau și banii de la participanții
la joc. Prestigiul de care se bucurau îi îndreptățea să înceapă jocul și să joace cât mai aproape de muzică.
23

Azi cartier al Aradului
Casa de cultură construită de biserica ortodoxă din Micălaca Veche
25
Nicolae Munteanu zis Cucu, n.1919 în Groşii Noi.
26
Emil Murgu, op.cit., p. 114.
24
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Prin urmare, nu orice tânăr putea să „îndăluie” jocul. În
Chişineu-Criş, jocul îl începeau doar „gazdele de joc”, adică
organizatorii lui27. Şi în Macea regula a fost ca cei mai buni jucăuşi să joace în faţa benzii sau a higeghii .În Socodor, organizator era „gazda dă higheghe” ajutat de niște ortaci. Angajamentul pentru joc era pe un an. La fel, în Cuvin, primăria arenda unor feciori ţinerea jocului pe un an. Aceşti feciori angajau
muzica şi încasau taxa de intrare.
În satul Nadăș, în Câșlegi jocul era organizat pe părinții
fetelor de măritat, unii în partea de sus și alții în partea de jos a
satului. Ei plăteau muzica și asigurau mâncarea muzicanților care multă vreme au fost doar doi, un „higigiș” și un „băndiș”
(broncaș)28.
Intrarea fetelor în joc
Fetele intrau în joc la 14-15 ani. Din acel moment ele îşi
dădeau jos baticul de fată mică şi puteau să poarte pieptănătura
fetelor de măritat. Intrarea îi joc o făcea un fecior cu care fata
era rudă. În satele din câmpie înainte de „a ieşi la higege” fata
învăţa să joace la „jocul mic” sau „ higegea mică”. În Macea,
intrarea fetelor în joc se făcea la 14 ani, de Sânjorj. Ele purtau
pe cap ciapţă cu fir, la gât taleri de argint şi poale cu „zboc”. De
învăţat învăţau să joace între 10-13 ani, la „jocu mic”, la care au
cântat tot băndaşii. În Nadăș intratul în joc se făcea, conform
datinii locale, la Crăciun sau la Paști29, când obligatoriu se purtau haine noi. În Cuvin fata trebuia să fie băgată în joc de un fecior mai de vază. În semn de mulţumire ea îi dădea o batistă sau
27

Stela Mătiuţ, De la Crisius la Chișineu-Criș. Contribuții monografice,
Editura Mirador, Arad, 2012, p. 109-110.
28
Ioan Biriș, Nadăș. Țara Zărandului - Județul Arad, Editura Gutemberg
Univers, Arad, p. 193.
29
Floare R. Cândea ,Mărturii măcene, Editura Gutemberg Univers, Arad,
2011, p. 48-49
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o cămaşă şi îl invita împreună cu alţi feciori şi fete la o petrecere în familie. 30 În Miniș, tinerii până la 14 ani participau duminica la „jocuț”, care s-a ţinut în curtea sau în faţa casei lui Dănilă Mihai. Muzica era asigurată de „Mic-Miculae”, care cânta
din fluier şi era plătit de părinţi31.
Venirea la joc
În cele mai multe localități fetele veneau la joc cu mamele (Ostrov, Pecica, Cuvin etc.), care le supravegheau de pe
scaun. Fetele așteptau la perete, lângă mame, să fie „invitate”.
Abia după 1950 au început să vină singure la joc. Se strângeau
mai multe la colț de uliță și mergeau la joc în grup. Tot așa plecau și acasă.
Invitarea fetei la joc
În Pecica feciorul invita fata printr-o mișcare cu capul32,
în alte părți (Cuvin) printr-un semn cu mâna. Pretutindeni, invitația se făcea pe trei sau patru jocuri (suita locală). Nu se punea
problema unui refuz, fiindcă, pe cea care refuza, n-ar mai fi invitat-o nimeni. În Șepreuș, dacă o fată refuza un fecior, muzica
cânta „marșul” și fata era scoasă din sală. 33 La fel în Miniş,
când un fecior voia să scoată o fată din joc, o întorcea pe sub
mână la primul dans apoi îi dădea drumul iar muzica cânta marşul34. O altă regulă respectată cu strictețe a fost aceea că bărbații
însurați nu puteau să joace cu fete.

30

Ioan Drecin, Monografia satului Cuvin, judeţul Arad, 1970, mss. p. 62
Virgil Valea, op.cit., p. 109
32
Draghina Chifor, n. 1935, Pecica
33
Rodica Colta, Doru Sinaci, Simion Incicău, op.cit., p. 105
34
Virgil Valea, op.cit., p. 108
31
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Terminarea jocului
În vechime, jocul se termina când se întuneca, adică la
ora 18, mai târziu la 19. Cea care dădea semnul de terminare era
muzica. În satele de câmpie din zona de frontieră banda cânta
marşul.
Singurele ocazii, în care jocul începea seara și ținea și
noaptea, au fost balurile țărănești, la care participau în trecut cei
căsătoriți.
Repertoriul
Suita în satele din zonă a fost formată din trei- patru jocuri: Raru, Mânânțălul și Ţigănescu (Chişineu-Criş, Şimand),
Rarul , Desul și Pe loc (Cintei), P-a lungu, Mânânţălu, Ramoşa
(Sepreuş, Apateu), Lungu, Mânânțălu, Tâgănescu (Socodor),
Raru, Desu, Întorsu (Caporal Alexa, Comlăuş, Zărand), Lungu,
Mânânţălu, Ţigănescu (Mişca, Nădab, Socodor), De-a lungu,
Mânânţaua şi De-a-ntorsu (Macea), Mărunta, P-un picior, Ardeleana şi Învârtita (Cuvin), Rara, Deasa, Pă picior, Bradul (Bodrogul Vechi), Ardeleana, Pe un picior, Învârtita, Lenţa sau Duba (Șeitin), Ardeleana, Joc de doi, Pe picior (Obârşia-Petriş) etc.
În Nădlac, în perioada interbelică cântecele locale de joc erau
Durda, Duba, Sorocu, Ardeleana, Visai. 35
După 1920 în repertoriul zonal au intrat şi jocuri aduse
din Timiş sau din alte provincii ale României, ultimele mai ales
de cei plecați în armată și de învățătorii mutați în aceste ținuturi.
Dintre melodiile de joc aduse din Banat menţionăm „Pă picior”,36 Lugojana. Tot importate în zonă au fost şi jocurile Sârba, Alunelu, De doi şi Căluşeru. Cu vremea ele s-au împământenit. Socodorul avea formație de călușeri din 1936, Comlăuşul
35

Ţiucra Pribeagul, 1936, p. 183
Mihai Barna, Folclor muzical din Câmpia Crişului Alb, Editura Mirador,
Arad, 2004, p. 85
36
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din 1944. Jocul acestora începea cu marşul şi continua cu bătuta. Căluşarii făcea după vătaf 12 figuri. 37
4. Muzicanți renumiți
În mai toate satele din judeţ a existat de-a lungul vremii
cel puţin un instrumentist care a ajuns vestit prin felul în care
cânta. Despre cei de la începutul secolului XX se ştiu azi prea
puţine lucruri.
Excepţiile fericite s-au datorat culegerilor făcute de Béla
Bartók în județ, cu fonograful, în anii 1912 şi 191738. Astfel, de
la Bartok au rămas melodiile de joc „Pe picior”, „De-ntors”,
„Bradul”, „Ţigăneasca” din satul Mănăştur, culese de la lăutarul
Mihai Schitovici în 1912. În a doua campanie de culegere, desfăşurată în 1917, la Săvârşin, Bartók i-a înregistrat pe
cimpoieşii Sîia (Alexa David) şi Pavel, pe lăutarul Pascu
Lăcătiş din Pârneşti şi pe lăutarul Oprea Pavel din Troaş, toţi cu
melodii locale de joc.39
Generaţiile următoare de muzicanţi renumiţi, din perioada interbelică și din primele decenii de comunism, cimpoieri
viorişti, flueraşi au rămas în memoria colectivă a satelor prin
unele interpretări personale , învăţate şi cântate peste ani de cei
care le-au fost ucenici. Dintre melodiile ce poartă numele unor
instrumentiști din zonă menționăm „P-a lungu, a Niculii
Cioati”, „P-a lungu a lu Căucel”, „P-a lungu a Șorii” etc.
Mulţi dintre aceşti muzicanţi renumiţi au condus orchestrele ţărăneşti din sat, care le-au purtat numele sau porecla.
O parte din ei au fost înregistraţi de prin anii 40 de diferiţi et37

Inf. Mitru a lu Văsălie, ginerele lui Şofron, vezi ***Vatra folclorică ElekSântana-Grăniceri/ Népi kultúra bölcsője Elek-Újsyentanna-Ottlaka, Editura
Gutemberg Univers, Arad, 2012, p. 87
38
Culegerile folclorice ale lui Béla Bartók în judeţul Arad, în Ioan T. Florea,
Scrieri etnomuzicologice, Editura Mirador, Arad, 1997, p. 148-174
39
Publicate postum în Rumanian Folk Music, vol. I, Haga, 1967.
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nomuzicologi români, care au făcut cercetări în zonă 40.
Dintre aceştia, menţionăm aici doar câţiva: în zona moţească a judeţului, pe Banci Petru zis Pumpe din satul Bănești,
com. Hălmagiu (înregistrat în 1949 de Ioan T Florea) şi pe Bănici Gheorghe zis Cula şi Bănici Nicolae din satul Cristești. Din
Bazinul Crişurilor, pe Briştea şi Pălica lui Jingardi din Şicula,
pe Căciulă Petru-Birzica şi Căciulă Livius, vioarişti din Nădab,
din Câmpia Aradului pe Hodoş şi Ciotea Ioan (n.1918) din Macea, din Podgorie, pe Muntean Ioan zis Manole (n.1911), vioară
I din Covăsânț, pe Lică Şoimoşan şi Ioţi Nicolae Vâtcă din
Sâmbăteni, pe Nicolae Munteanu zis Cucu din Groşii Noi etc.
Lor le-au urmat alţi muzicanţii, care au ajuns renumiţi
prin anii 70-80 precum Emil Ardelean zis Nenea din Şicula,
Ioan Crişan zis Piţiga din Chişineu-Criş, Covaci Augustin din
Macea etc.
Modul lor de interpretare și melodiile care i-au făcut renumiți, parte au fost publicate, parte se păstrează azi în diferite
colecții41, în Arhiva Institutului de Folclor din București și din
1971-72 în Arhiva Centrului Cultural Județean Arad42.
5. Orchestrele populare de stat
Orchestrele populare ale caselor de cultură
Dintre formațiile muzicale ţărăneşti care au continuat să
activeze și după instaurarea comunismului, menționăm în 1952
Taraful din Sintea Mare (Palcu Constantin vioară, Lascu Traian
vioară, Petru Lascu branci, Ioan Copil zis Oaia din Pil, vioară),
în 1956 Taraful lui Teodor Șoimoșan zis Lică lu Zuță din Sâm40

Emil Monția, Sabin Drăgoi, Tiberiu Alexandru, Emilia Comișel, Traian
Mârza, Ioan T. Florea, Ovidiu Bîrlea, Iosif Herțea, Gheorghe Ciobanu,
Ilarion Cocișu etc.
41
Cea mai importantă colecție din județ este Colecția Ioan T. Florea, păstrată
pe diferite suporturi la Casa memorială Ioan T. Florea din Covăsânț.
42
Înregistrări făcute de Slobodan Pasculovici-Bata şi Viorel Nistor.
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băteni, în 1957 formația lui Seredan-Cleru din Radna și formația lui Struț din Vladimirescu (Struț bătrânul vioară prima,Struț
fiul vioară contră și Struț nepotul broancă) , în 1962 Taraful lui
Ioan Munteanu zis Manole din Covăsânț etc. Taraful mic a lui
Lică Șoimoșan era compus din vioară primă (Lică Șoimoșan), 2
viori contră (Ioția Miloș și Petru Stancu) și broancă.
Prin anii 1955 în Târnova cântau Raţ Nicolae la clarinet,
Pribac Manase a lu Crăciunu Panti la trompetă, Cociuba Pavel
zis Coroana la clarinet, Grada Damian zis Damienuţ la trompetă, Cociuba Gheorghe zis Cioiu la trompetă, Farcaş Teodor la
clarinet. Lor le-au urmat Stan Ioan şi Costel la acordeon, Roman Paşca la taragot şi Farcaşiu Nelu la acordeon.43 Exemplele
pot continua.
Instaurarea comunismului a însemnat în plan cultural înfiinţarea planificată a unor formaţii de dansuri şi de căluşari 44,
pe lângă casele de cultură. Dansatorii au fost recrutaţi dintre tinerii colectivişti, care ştiau juca de la hora satului. La început,
când nu existau instructori, de echipele de dansuri, s-au ocupat
învăţătorii sau directorii de şcoală.
Activitatea formaţiilor în cadrul casei de cultură a început foarte greu, dansatorii lipseau de la repetiţii, nefiind interesaţi de sarcina primită şi de controlul exercitat de Comitetul
executiv al Sfatului popular. Cu vremea însă cei care intrau în
formaţia de dansuri au început să fie stimulaţi. Din anii 56-60
au început să participe la concursuri raionale sau regionale.
Dansatorii erau învoiţi de la lucru, erau transportaţi cu autobuzele, li se asigura mâncare şi cazare, dacă se deplasau la distanţă. Pasul următor au fost spectacolele susţinute în străinătate, în
Iugoslavia, Ungaria, Franţa.
43

Ioan Mecheş, Târnova, f.l.f.a, p 61-62
Printre localităţile, care au avut formaţie de căluşari a fost Cherechiul
(1950), Cărandul(1959).

44
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Prin apariţia acestor echipe ale caselor de cultură, jocul
tradiţional s-a mutat pe scenă, transformându-se în spectacol cu
public. Muzica a fost asigurată de muzicanţii din sat, care au
fost antrenaţi să participe la toate spectacolele formaţiei locale
de dansuri.
Orchestrele muzicale, care funcţionau pe lângă casele de
cultură, în multe localităţi au început să fie denumite generic „
tarafuri”. De pildă, în anul 1950 învăţătorul Octavian Viţega a
înfiinţat în Roşia Nouă un taraf de lăutari care, în 1952, împreună cu grupul vocal din sat s-a transformat în ansamblu. Taraful
din Roşia Nouă a fost reînfiinţat în anul 1965, fiind condus de
taragotistul Faur Lazăr.
În acelaşi timp în judeţ activau Taraful din Apateu, în
care cântau: Florea Tulcan, Petru Bondor, Teodor Malița, Petru
Matea, Florea Ciotea; Taraful „Crișana” din Sântana, Taraful
din Bârsa, Taraful din Bocsig, Taraful din Răpsig, Taraful din
Vârfuri, Chereluş, Ineu etc.
În anul 1986, Taraful lui Vâtcă din Sâmbăteni era compus din Ioţi Nicolae zis Vâtcă – trompetă, Mariş Gheorghe zis
Giuri – clarinet, Ciorău Lazăr – contră,Stancu Teodor zis Todoruţ – dubă,Florea Gheorghe – acordeon.
Tot în această etapă, au luat fiinţă şi unele formaţii muzicale specializate, cum au fost Formaţia de flueraşi a Căminului Cultural din comuna Mişca (1975), Formaţia de flueraşi a
Casei de Cultură din Chişineu-Criş, unde cântau Stuparu Florea,
Bibe Mihai, Vutan Ioan, Dumbravă Ioan, Memetea Ioan, Petrilă
Petru sau Formaţia de flueraşi din Roşia Nouă (1980), conduşi
de Cerb Lazăr.
În multe localităţi, muzicanţii au fost remuneraţi la spectacole. De pildă, pentru spectacolul din 16 martie 1975, muzicanții Bortiș Pavel, Bortiș Aurel, Farco Iosif, Sechi Iosif din
Moneasa, au fost plătiţi pe statul de plată al Căminului Cultural
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Rănușa. 45
Din 1976, odată cu inițierea Festivalului „Cântarea României”, de către Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste,
competiţia între formaţii a devenit naţională. Instructorul Centrului de Îndrumare a Creaţiei Populare și a Mișcării Artistice
de masă al Județului Arad, a început să se deplaseze în judeţ ca
să instruiască formaţiile de dansuri, să întocmească scenarii de
spectacole46.
Formaţiile de dansuri şi orchestrele fabricilor şi uzinelor
O mişcare culturală similară s-a întâmplat şi în oraş. La
sugestia partidului, pe lângă întreprinderile şi uzinele din Arad
(Întreprinderea de strunguri, Uzina de vagoane, Fabrica Teba,
Combinatul Chimic, C.F.R-ul etc.) au fost înfiinţate formaţii de
dansuri, care aveau propriile orchestre. O asemenea orchestră a
fost şi „Taraful UJCM”, în care a cântat taragotistul Petrică
Pașca şi Petrică Raț, Ansamblul „Rapsodia mureșană” a Întreprinderii de Vagoane Arad, în care cânta la dubă Petru Căciulă
din Nădab sau Ansamblul Combinatului Chimic în care cânta
Ioţi Nicolae Vâtcă, angajat aici ca pompier.
Ansamblurile de cântece şi joc
Transformarea spectacolelor folclorice în concursuri judeţene, interjudeţene şi naţionale, deplasarea cu spectacole în
afara hotarelor ţării, modelul orchestrelor mari sovietice, a determinat schimbări majore şi în componenţa formaţiilor muzicale locale. Acestea au devenit tot mai mari, au fost completate cu
solişti vocali şi au început să dea recitaluri pe scenă . În forma
nouă s-a schimbat şi denumirea din orchestră în „Ansamblul de
45

Arhiva Șc. Gen. cu Cls. I-IV Rănușa, Acte. Căminul Cultural Rănușa, f. nenr.

46

În 1972, Doru Petescu realizează scenariul spectacolului „Nunta de pe
Mureş”
211

https://biblioteca-digitala.ro

cântece şi joc”. Un asemenea ansamblu a fost Ansamblul Folcloric „Floarea Crişului” al Casei de Cultură din Chişineu-Criş,
Ansamblul de Cântece şi Dansuri „ Doina Crişului” Ineu47 sau
Ansamblul „Mureşul” din Pecica, înfiinţat în 1966.48În anul înfiinţării Ansamblului din Pecica, formaţia de dansuri, alcătuită
din foşti elevi, era instruită de înv. Viorica Hedeşan şi acompaniată de Iosif Creiţar zis „Trocea” la vioară şi de Sabin Şchiop
la acordeon. Din 1966 au fost „mobilizaţi” toţi instrumentiştii
din localitate. De la acest început modest, în anul 1981, când a
obţinut locul I la Festivalul Naţional „Cântarea României”, Ansamblul „Mureşul”a fost prezent pe scenă cu 80 de persoane. În
anul 1983 orchestra ansamblului era condusă de Dumitru Borod
şi din ea făcea parte Gh. Colompar, Ladislau Colompar, Augustin Cionca – contrabas, Iulius Vastag, Ştefan Rostaş zis Titi,
Alexandru Gajore, Ionel Marean şi Ştefan Rostaş (Toni).
6. Schimbări de repertoriu
De prin 1971-72, partidul a schimbat şi viziunea de
spectacol. În repertoriile locale au fost introduse dansuri şi melodii din alte subzone ale judeţului dar şi din diferite zone din
ţară, instituţiile de cultură comandând pentru echipele de dansuri, pe lângă portul local şi costume moldoveneşti, bistriţene,
oşeneşti etc., în funcţie de dansul interpretat. Pe pildă, Ansamblul „Mureşul” din Pecica avea în 1979 în repertoriu o „ suită
de jocuri din Oaş” şi o suită de jocuri din Bistriţa –Năsăud , cu
care a fost în turneu în Jugoslavia şi Ungaria. Dansatorii apăreau pe scenă în costume specifice zonei dansului interpretat.
Orchestrele muzicale şi-au adaptat şi ele repertoriile. În sfârşit,
tot din această perioadă, în care accentul s-a mutat de pe autentic pe spectaculos a apărut tendinţa de a îmbogăţii dansurile lo47
48

Devenit azi Ansamblul Folcloric„ Doina Crişului” Ineu
În 1999 îşi schimbă denumirea în Ansamblul „Păstrătorii Tradiţiei”.
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cale cu figuri spectaculoase luate de la jocurile din alte zone, înlocuirea cântecelor vechi interpretate de solişti cu un folclor
nou, fabricat, şi o vizibilă alterare a obiceiurilor tradiţionale,
transformate în spectacole de scenă, prin introducerea unor găselniţe menite să dea bine sau prin scoaterea secvenţelor şi a
textelor cu conţinut creştin ( ex. în cazul colindatului pe scenă).
7. Procesul de disoluţie a formațiilor instrumentale şi
revirimentul de azi
După 90, schimbările sociale din mediul rural, modernizarea vieții și implicit schimbarea gustului noilor generații de
consumatori a determinat suspendarea vechilor activităţi cultural-educative şi artistice, desfăşurate de Casele de Cultură din
perioada comunistă. În majoritatea comunelor şi satelor formaţiile de dansuri şi orchestrele s-au desfiinţat. Fostele aşezăminte
culturale s-au transformat în săli de evenimente( discotecă,
nunţi, botezuri, pomeni ). Multe s-au privatizat însă fără să se
rentabilizeze. Prin urmare, după dezvoltarea spectaculoasă de
ansambluri folclorice din perioada comunistă, după 90 a început
un fenomenul invers, de disoluţie. Unele localităţi (ChişineuCriş,Sântana, Pecica, Ineu, Bârsa etc.) au reuşit să – şi menţină
ansamblurile( formaţie de dans + orchestră) însă cele mai multe
sate au rămas fără muzicanţi. La un inventar judeţean aproape
că nu se mai poate vorbi de tarafuri. Când au nevoie, localităţile
adună, ca să încropească o orchestră la evenimente, instrumentişti din mai multe părţi. Când participă la concursuri, formaţiile
de dansuri, fie plătesc muzica fie vin cu înregistrări. De asemenea, dispariţia acordeoniştilor şi a contrabasiştilor, prin moartea
celor bătrâni, a determinat apariţia pe scenă a orgii electronice
la multe formaţii muzicale contemporane (Săvârşin).
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Muzică pentru nunți. Ieșirea din tradițional, tendințe
manelizante
În ciuda acestor pierderi, nu putem să spunem că muzica
instrumentală şi orchestrele vor dispărea în viitor în mediul rural.
În ultimele două decenii a apărut un interes nou pentru orchestre.
Ceea ce s-a schimbat în cazul acestui nou tip de orchestre private,
de nunţi, este scopul şi repertoriul, care au fost adaptate la cererea actuală. În cazul acestora, conducătorul formaţiei încheie înţelegerile cu solicitanţii şi îi plăteşte pe ceilalţi muzicanţi. De
cântat orchestra şi soliştii ataşaţi cântă ce vor şi cât vor nuntaşii,
însă sumele încasate sunt semnificative, trezind, din nou, la tineri, interesul de a cânta la un instrument muzical. Preferată este
vioara dar în ultimii ani la Şcoala populară de artă din Arad a
crescut şi numărul elevilor de la clasa de acordeon sau tobă. Repertoriile de nuntă includ de toate, de la muzică sârbească sau
manele la un repertoriu de joc minimal( ardeleană, sârbă etc.).
Demersuri de recuperare a tradiţiei zonale. Formaţii
şi ansambluri noi
Un reviriment apare după 2007, după iniţierea de către
Centrul Cultural Judeţean Arad a unui Festival concurs judeţean
de dans tradiţional autentic, intitulat „La izvoare”. De la un an la
altul tot mai multe comune, care vreme de câteva decenii n-au
mai avut formaţii au început să-şi reînfiinţeze formaţii de dansuri
şi chiar ansambluri, multe instruite de aceiaşi instructori, foşti dansatori. Alţii au apelat la oameni din sat, încercând să-şi refacă vechiul repertoriu şi să joace cum se juca cândva. Este cazul Apateului, Sepreuşului, Cermeiului, Chereluşului, Şiculii. Multe din aceste formaţii sunt organizate în Asociaţii de Păstrare a Tradiţiilor.
În sfârşit, unele localităţi precum Dieciul sau Macea etc.
şi-au reînfiinţat „ tarafuri”, care încearcă să reînvie tradiţia întreruptă, chiar dacă instrumentiştii sunt mult mai puțini (4, 5, 6)
și nu mai sunt la fel de renumiți ca cei din trecut. Putem spune,
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în concluzie, că într-un fel sau altul se cântă muzică tradiţională
din zonă, o parte din instrumente sunt aceleaşi ca cele de acum
100 de ani, iar instrumentiştii au în piept cocarda tricoloră, arătând privitorilor că, în noua Europă globalizantă, ei sunt români.
Instrumental-musical tradition in Arad County.
Old orders, changes, dissolutions
Abstract
For a long time in the villages of Arad County, music on the
occasion of the peasant dance (caroling and Christmas masks, Sunday
dance, field feasts, recruitment, etc.) was provided by one or two
instrumentalists. The old instruments used in the area were the
whistle, the bagpipe and the violin.
After 1918 some small orchestras started to appear in the
villages, strings, blowing or mixed orchestras, led by the most
distinguished musician in the locality
Communism has produced a major change in the existence of
these peasant orchestras by institutionalizing them. Dance formations
and local orchestras were climbed on stage, becoming a show.
Following the Soviet model, the orchestras have grown to
become bigger, they have become popular ensembles. The musical
repertoire has become national.
The 1989 Revolution started a slow process of dissolution of
popular state orchestras.
In order not to disappear, the local orchestras began to focus
on private events (weddings, baptisms, full age celebrations). At the
request of the new partners, the repertoire was changed again,
becoming from national and traditional, a commercial one. The old
instruments (the bass, the accordion) were replaced by the electric
guitar and the electronic organ.
Keywords: traditional instruments, context, custom, changes,
dissolution
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Banda lui Petru Bărbătei, Comlăuș

Banda lui Petru Ruja la recrutare, Comlăuş, 1968
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Banda lui Ruja, Comlăuş

Taraful din Bârsa, 1954
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Taraful din Bârsa, cca 1970

Taraful din Bârsa, după 1990
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Constantin Brâncuşi şi semnificaţia complexului
sculptural de la Târgu-Jiu
Diana Şimonca-Opriţa
„Omul cată tot la răsărit, că acolo-i viaţa, unde-i
lumina; doar n-o să mă-nchin cu faţa la moarte!”
(Ernest Bernea)

Reprezentant al mişcării artistice moderne, Constantin
Brâncuşi este considerat de mulţi ca fiind cel mai important
sculptor al secolului al XX-lea. Operele sale se remarcă prin
eleganţa formei şi utilizarea sensibilă a materialelor, combinând
simplitatea artei populare româneşti cu rafinamentul avangardei
pariziene.
Brâncuşi a dat veacului nostru conştiinţa formei pure, a
asigurat trecerea de la reprezentarea figurativă a realităţii, la exprimarea esenţei lucrurilor şi a reînnoit în mod revoluţionar
limbajul plastic, îmbogăţindu-l cu o dimensiune spirituală. Atât
verticalitatea, orizontalitatea, greutatea, densitatea, cât şi importanţa acordată luminii şi spaţiului sunt trăsăturile caracteristice
ale creaţiei lui Brâncuşi. Studiile referitoare la opera lui Brâncuşi împărtăşesc, fără excepţie, o concluzie formulată în termeni lipsiţi de echivoc: arta brâncuşiană constituie una din
sursele ideilor esenţiale pe care se clădeşte civilizaţia vizuală a
secolului al XX-lea. Brâncuşi a scos în atenţia lumii occidentale
dimensiunea sacră a realităţii.
Toată viaţa Constantin Brâncuşi şi-a exprimat dorinţa de
a crea lucrări pe o scară largă. În 1926, în timpul primei sale şederi la New York, voia să ridice Coloana Infinitului în inima
Central Park-ului. În acelaşi an, voia să facă o Pasăre în spaţiu
de trei metri înălţime pentru vila lui Charles de Noailles. Dar
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aceste proiecte se confruntă cu probleme tehnice şi cu intransigenţa lui în ceea ce priveşte calitatea materialelor utilizate.
Ansamblul sculptural Constantin Brâncuşi de la TarguJiu, cunoscut şi sub numele de Ansamblul monumental de la
Târgu-Jiu, este un omagiu adus eroilor căzuţi în timpul primului război mondial, proiectat şi construit de marele artist. Cele
trei componente sculpturale ce se întind pe o axă ce străbate
oraşul de-a lungul a 1.275 de metri sunt singurele creaţii artistice brâncuşiene situate în aer liber - Masa tăcerii, Poarta sărutului şi Coloana fără sfârşit.
Sculptorul William Tucker consideră acest complex
monumental ca „singura sculptură a epocii moderne care poate
fi asemuită cu marile monumente ale Egiptului, Greciei si Renaşterii”. Exegeţii îl consideră cel mai frumos omagiu pentru
cei căzuţi în război în epoca modernă, „cel mai de seamă monument închinat morţilor din primul război mondial, reunind
sculptura, arhitectura şi urbanismul”.
Complexul monumental a fost comandat de „Asociaţia
Femeilor Gorjene”, care avea ca preşedinte pe Aretia Tătăraşcu.
Demersurile pentru lucrarea de la Tg. Jiu s-au întins pe durata a
doi-trei ani. Complexul sculptural a fost dedicat bătăliei de pe
Jiu, unde a luptat pentru prima dată şi eroina Ecaterina (Cătălina) Teodoroiu.
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Semnificaţia ansamblului sculptural e una cu totul specială, nu numai prin mesajul transmis de fiecare dintre elementele componente ale ansamblului, ci şi prin modalitatea de amplasare a acestora şi prin înţelegerea profundă a semnificaţiilor
toposului simbolic, mărginit pe de o parte de apa Jiului şi pe de
cealaltă parte de parcul în care este amplasată Coloana fără
sfârşit.

Nu întâmplător primul element al ansamblului se învecinează cu apa Jiului – sugestie a apelor primordiale, arhetipale,
apele Botezului, ale Iordanului, în care fiecare dintre eroii de
pioasă amintire se vor fi botezat la venirea lor în lume. Apa,
element esenţial în toate scenariile cosmogonice ale tuturor religiilor lumii, este locul din care este generat misterul existenţei
macro şi microcosmice. Mai mult, luptele pentru a căror comemorare se ridica acest ansamblu sculptural se desfăşuraseră în
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apropierea acestui râu. În proximitatea apelor Jiului este plasat
primul element sculptural – Masa tăcerii. E masa la care se tace
pentru că nu e o masă oarecare, ci e un simbol al împărtăşirii cu
cei plecaţi în lumea de dincolo. Misterul plecării lor poate fi înţeles doar prin comuniunea dintre vii şi morţi, comuniune care
se realizează la Sfânta Masă, cea a altarului. Aici, altarul este
unul simbolic, fiind reprezentat de masa circulară, trimitere la
forma circulară a meselor din bisericile olteneşti, mese rotunde,
nu pătrate, aşa cum apar în cea mai mare parte a ţării. Sugestie a
timpului nemuritor, ele configurează un timp care îi îmbrăţişează şi pe cei de aici, şi pe cei de dincolo.

Masa cu cele douăsprezece scaune sintetizează gândirea
arhetipală a ţăranului român despre moarte şi credinţa în înviere: „Timpul e rânduit de la început, de la facerea lumii: e tot un
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fel de lege care vine de la început şi trebuie lăsată aşa.” [Bernea, 1997] Scaunele nu sunt doar sugestie a celor douăsprezece
apostoli ce săvârşesc taina frângerii pâinii cu Hristos, ci şi o
trimitere la ideea de timp care se înnoieşte, la lunile calendaristice şi la succesiunile anotimpurilor. Formate din două sfere
secţionate prin mijloc şi având aspect de clepsidre, scaunele
realizează o sinteză a cronotopului arhaic tradiţional: ele arată
timpul, dar şi spaţiul simbolic, care este cel al cerului, sugerat
de circularitatea sferei, ca formă geometrică perfectă în spaţiu.

Aleea scaunelor, compusă din două bănci de piatră şi 30
de scaune din piatră, pătrate (în formă de clepsidră) dispuse de
o parte şi de alta a aleii în grupuri de câte trei, fac legătura între
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grupul Mesei tăcerii şi Poarta sărutului, situată spre est, la intrarea în parc. Aleea sugerează drumul vieţii, marcat de câteva
opriri semnificative, echivalate evenimentelor esenţiale din viaţa omului, ritualuri de iniţiere, culminând cu cel mai mare mister, care este cel al Marii Treceri. Spre deosebire de scaunele
circulare de la Masa tăcerii, scaunele aleii au baze pătrate, arătând o semnificaţie telurică, mundană.

Poarta sărutului, care se află amplasată în continuarea
parcursului nostru, pe aleea de la intrarea din parcul oraşului,
este dăltuită din piatră poroasă, extrasă din carierele aflate în
împrejurimi, fiind alcătuită din coloane groase, paralelipipedice,
ce sprijină o arhitravă cu dimensiuni mai mari decât ale coloanelor, având lăţimea de 6,45 m, înălţimea de 5,13 m şi grosimea
de 1,69 m.
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Pe feţele fiecărei coloane se regăseşte simbolul sărutului, două jumătăţi ale unui cerc, atât de caracteristic operei lui
Brâncuşi, imagine stilizată a androginului mitic. Arhitrava are
de asemenea încrustat acest simbol, ca un fel de filigran. În
plus, tot în filigran se află încrustaţii ce aduc cu un fel acoperiş
al porţii, ca şi când poarta ar fi acoperită cu şindrilă, după modelul caselor ţărăneşti. Bolta porţii are un ornament liniar delicat: este o continuitate de arcuri mici, iar mai sus, pe trei linii
orizontale, întâlnim continuarea unor forme ovale identice, de
parcă ar fi conturul feţei şi al umerilor.
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Poarta sărutului arată ca un arc de triumf, simbolizând
victoria vieţii asupra morţii. Brâncuşi sintetizează în această
poartă a Marii Treceri toată bogăţia de simboluri a lumii sale ţărăneşti, marcată de simplitate, rost şi semnificaţii. Regăsim aici
şi încrustaţiile de pe lăzile de zestre din Oltenia, dar şi un echilibrat raport de linii şi orizontale care au rolul de a configura o
poartă a umilinţei, nu a unui triumf de tip Champs-Elysees.
Trimiterea aceasta nu e întâmplătoare, fiindcă Brâncuşi a dorit
să construiască această poartă şi ca o replică la atitudinea vădit
încrezătoare a spaţiului francez. Spre deosebire de acesta şi de
amplasarea arcului de triumf din Paris pe o axă care ducea de la
răsărit la apus, Brâncuşi
regândeşte întregul parcurs, dându-i o nouă şi
corectă
semnificaţie:
drumul sufletelor celor
morţi nu se face dinspre
răsărit spre apus, ci în
sens invers, căci noima
e dată de mergerea către Răsărit. Însuşi Hristos e numit „Răsăritul
cel de sus”. Mai mult,
verbul „a se orienta”
cuprinde în chiar rădăcina sa cuvântul Orient.
Astfel, sufletele tinerilor eroi, purificate prin
Botez şi trecute prin
vâltoarea vieţii şi a războiului trec pe sub
această poartă-prag ce
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marchează în chip misterios
frontiera dintre lumi, căci
odată trecuţi de cealaltă parte, suntem în cer.
Din Calea Eroilor, în
afară de sculpturile lui Brâncuşi, face parte şi biserica
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, inaugurată pe data de 7
noiembrie 1937, la aceeaşi
dată cu Poarta Sărutului. Biserica se află pe axul Căii
Eroilor, realizând o legătură
între elementele ansamblului
sculptural. A fost ridicată între 1927 şi 1938 pe locul
unei alte biserici ce data din
anul 1777. Pictura în stil neobizantin a fost executată
în frescă de
pictorul Iosif
Keber. Plasarea bisericii pe
calea eroilor nu e întâmplătoare, căci ea închide un parcurs şi deschide calea către
eternitatea lui Dumnezeu.
Coloana fără sfârşit,
sau a „sacrificiului infinit”,
considerată punctul de vârf
al artei moderne, reprezintă
un adevărat „testament spiritual” al artistului, un adevărat axis mundi, menit parcă
să sprijine bolta cerului.
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Înaltă de 29,33 m, este
constituită din 16 module. Potrivit specialiştilor, sunt 15 întregi
şi încă unul amplasat
jumătate jos, respectiv
jumătate sus romboidale din fontă. Având
o arhitectură aparte,
coloana e gândită ca o
scară al cărei vârf nu
se mai poate vedea,
sugestie a urcuşului
sufletelor celor morţi,
suflete ce sunt trimise
pe etajele acestei scări
în cer.
Moştenire inestimabilă pentru cultura şi arta românească, Ansamblul monumental de la TârguJiu rămâne o mărturisire vie despre ceea ce înseamnă puterea rugăciunii celor vii
pentru cei morţi, devotamentul celor rămaşi în urmă şi, nu în ultimul rând, dragostea de neam a unui meşter sculptor care a ales
să îşi planteze, întocmai ca monoliţii de la Stonehenge, pietrele
vorbitoare despre adevăr.
Bibliografie
Bernea, Ernest, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul
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Constantin Brâncuşi and the significance of the Târgu-Jiu
sculptural complex
Abstract
Considered by many as the most important sculptor of the
20th century, Constantin Brâncuşi has switched from the figurative
representation of reality, to expressing the essence of things,
renewing plastic language with a spiritual dimension. An inestimable
inheritance for Romanian culture and art, the stones of the Brancusi
ensemble have an equivalent in the monoliths of Stonehenge through
their symbolism.
Keywords: sculpture, plastic language, spiritual dimension,
sculptural ensemble, symbolism
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